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Рокля нà MYOO COUTURE нà премиерàтà нà 
филмà “Чуäо” ñ Джулия Роáъртñ и Оуен Уилñън

димка Господинова

	 Не	 е	 възможно	 тази	
вълнуваща	 история	 да	 не	
бъде	разказана,	още	пове-
че,	че	е	свързана	с	габров-
ките	 Валентина	 и	 Йоана	
Дочеви	-	майка	и	дъщеря,	
и	 тяхното	 ателие	 MYOO	
COUTURE.	 С	 тяхна	 рокля	

дефилира	по	Червения	ки-
лим	малката	артистка	Еле	
Маккинън	 (Elle	 McKinnon)	
на	 представянето	 на	 фил-
ма	„Чудо“	(„Wonder“)	преди	
една	година	на	15	ноември	
в	Лос	Анджелис.		
	 Стилистката	Еле	-	Сара	
Дарси	 (Sarah	 Darcey),	 из-
бира	 роклята	 от	 сайта	 на	

ателие	 MYOO	 COUTURE	
измежду	 хиляди	 други	
красиви	 предложения	 на	
много	по-утвърдени	дизай-
нери.	Онлайн	се	уточняват	
подробностите	 по	 поръч-
ката	 -	 размери,	 цветове	
и...	 време	 на	 доставката	
-	 почти	 само	 за	 седмица	
роклята	трябва	да	пристиг-
не	 във	 Ванкувър,	 Канада,	
където	 се	 събира	 екипът	
на	филма.
	 Роклята	 е	 изработена	
в	 кратките	 срокове,	 но	
нашите	 габровки	 нямат	
финансова	 възможност	
да	 замине	 с	 експресна	
поръчка	 от	 Германия	 за	
Канада.	 Готовата	 рокля	 е	
изпратена	 с	 обикновена	
поща	и	тук	започват	голе-
мите	 притеснения	 за	 Йо-
ана.	Тя	следи	как	се	движи	
пратката	 от	 куриерската	
служба	 и	 изпада	 в	 пани-
ка,	 като	 вижда,	 че	 няма	

да	 пристигне	 навреме	 до	
получателя.	 Но	 стилистка-
та	 на	 Еле	 запазва	 само-
обладание.	 В	 последния	
момент,	 преди	 екипът	 на	
филма	да	отпътува	за	Лос	
Анджелис,	получава	рокля-
та.	 И	 когато	 малката	 Еле	
я	 облича,	Йоана	получава	
съобщение	 на	 телефона	
си:	 „Уау,	 това	 е	 нашата	
рокля!“	-	пише	в	него	сти-
листката.	 Това	 е	 момен-
тът	 на	 голямото	 щастие	
за	дизайнерката	на	рокли	
Йоана	Дочева!
	 После	получават	сним-
ки	 от	 представянето	 на	
филма.	 На	 тях	 отсъства	
Джулия	 Робъртс,	 която	 не	
е	 присъствала	 на	 съби-
тието	 заради	 участие	 в	
друг	 филм	 далече	 от	 Лос	
Анджелис.
	 И	ако	някой	в	момента	
вече	пресмята	колко	пари	
са	получили	за	тази	рокля,	

ще	 остане	 много	 разоча-
рован.	Защото	дрехите	за	
Червения	 килим	 са	 вид	
реклама	 за	 техните	 съз-
датели	 и	 не	 се	 заплащат	
от	 артистите.	 След	 пред-
ставянето	 те	 се	 връщат	
в	 ателието,	 откъдето	 са	
получени.	 Затова	 и	 един-
ствената	 габровска	 рокля,	
дефилирала	 на	 Червения	
килим,	 е	 тук,	 в	 Габрово,	
и	 всеки	 може	 да	 я	 види,	
когато	посети	ателието	на	
Валентина	 на	 пл.	 „Първи	
май	1876“	1-в	в	Габрово.

    Зà филмà
Източник:  operationkino.net 
 При	 все,	 че	 подобни	
теми,	 дори	 и	 прекрасно	
подготвени	 като	 литерату-
рен	материал,	много	лесно	
могат	да	се	превърнат	във	
филм,	 изпълнен	с	 клишета,	
ние	имаме	вяра	в	в	способ-
ностите	на	Чбоски.	

	 14-годишните	момичета	
на	 „Чардафон“	 поведоха	
убедително	 в	 зона	 „Ми-
зия“	 след	 изиграването	
на	 първите	 два	 кръга	 от	
баскетболното	 първенство	
в	 тази	 възрастова	 група.	
Възпитаничките	 на	 Анита	
Крушева	бяха	безпощадни	
към	 своите	 съпернички	 в	
севлиевската	 зала	 „Дан	
Колов“.	
	 Те	 откриха	 турнира	 с	
убедителна	 победа	 над	
тревненския	„Зограф“	-	71-
15,	 след	 което	 не	 оста-
виха	 много	 надежди	 и	 на	
сборния	 тим	 на	 Велико-
търновска	 област,	 криещ	
се	 под	 името	 „Росица“	
(Поликраище)	 -	 65:7.	 И	 в	

двете	срещи	Крушева	даде	
възможност	 за	 изява	 на	
всички	свои	възпитанички,	
включително	и	на	резерви-
те.	
	 Това	 обаче	 не	 проме-
ни	 статуквото	 на	 терена	
-	 просто	 състезателките	
на	обединилия	усилията	на	
Габрово	и	Дряново	„Чарда-
фон“	 демонстрираха	 пове-
че	баскетболни	умения.	
	 Срещу	 „Зограф“	 те	 за-
твориха	 първата	 част	 на	
20:3,	 след	 това	 последва	
19:1,	12:4	и	20:7.		„Росица“	
пък	 преглътна	 унижението	
от	 28:0	в	първата	четвърт,	
след	което	1:1,	2:13	и	4:12	
изглеждаха	като	успех.
	 Домакините	от	 „Раков-

ски“	 завършиха	 турнира	
без	победа,	след	като	ин-
фарктно	 загубиха	 от	 По-
ликраище	 с	 48:49,	 а	 след	
това	 очевидно	 не	 успяха	
да	 се	 възстановят	 психи-
чески	 за	 битката	 срещу	
„Зограф“	-	40:63.
	 По	 традиция	 Анита	
Крушева	отличи	отборната	
игра	 на	 своите	 момичета,	
себераздаването,	 жела-
нието	им	за	победа	и	спо-
лучливите	 опити	 да	 след-
ват	 тактическите	 указания	
на	 треньора	 си.	 Все	 пак	
няма	 как	 да	 не	 се	 отбе-
лежи	 демонстрираното	 от	
Стела	 Симеонова	 -	 по	 20	
точки	в	срещите.	
	 С	 29	 срещу	 „Зограф“	

се	 отличи	 Никол	 Николо-
ва,	 кошмайсторски	 усет	
демонстрираха	 още	 Веби-
зара	Богданова	(2	x	8	точ-
ки),	 Вероника	 Анчева	 -	 4	
срещу	„Зограф“	и	10	срещу	
Поликраище.
 * * *
 ОБК „Чардафон“ игра 
в състав: Пламена Чан-
това, Емилия Атанасо-
ва, Виктория Богданова, 
Ивайла Николова, Никол 
Николова, Преслава Ан-
дреева, София Андреева, 
Стела Танчева, Стела 
Симеонова, Стефани 
Григорова, Християна 
Пенковска, Магдалена 
Брайкова, Ева Ботева, 
Вероника Анчева.

14-ãоäишните момичетà нà „Чàрäàфон” - áезпощàäни в Севлиево
И в двете срещи Крушева даде възможност за изява на всички, включително и на резервите

	 От	 7	 до	 10	 ноември	
2018	 г.	 „НАРИНÉ БЪЛГА-
РИЯ“ АД	 и	 „ЕЛВИ“ ООД 
участваха	 в	 Международ-
ното	 изложение	 за	 мляко	
и	 млечни	 продукти	 „СВЕ-
ТЪТ	 НА	 МЛЯКОТО“,	 което	
се	 провежда	 ежегодно	 в	
Интер	Експо	Център	–	Со-
фия.													на стр. 2

„НаринÉ 
България“ 
и „Елви“ в 
„Светът на 
млякото”

ЖЕнина дЕнЧЕва
 
     При посещението си в Га-
бровска област президентът на 
КНСБ Пламен Димитров комен-
тира новия държавен бюджет, 
посочи исканията на синдика-
тите, които да бъдат добавени 
между първо и второ четене на 
бюджета в Парламента.

 - Какви са исканията на КНСБ 
към държавния бюджет?
		 	-	Основните	искания	на	КНСБ		
към	работодателите	и	към	държава-
та	са	в	сферата	на	доходите.	
	 Организирали	сме	срещи	в	На-
родното	 събрание	 с	 ГЕРБ,	 БСП,	 с	
Обединените	 патриоти,	 с	 Движе-
нието	за	права	и	свободи.

продължава на стр. 2

Плàмен Димитров: „Товà е 
нàй-щеäрият áюäжет от äеñет 
ãоäини, но не нàй-äоáрият”

пъТНА пОмОщ 24 чАСА
0999 009 008

на стр. 8

Еле Маккинън 
с роклята на Йоана 
и Валентина Дочеви

15 ноември 2017 г.
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община Габрово

	 „Използвам	 възмож-
ността	 да	 изразя	 своя-
та	 лична	 благодарност	 и	
признателност	 към	 всички	
дарители	 и	 към	 българ-
ското	правителство	за	фи-
нансовата	 подкрепа,	 чрез	
която	 новият	 храм	 в	 кв.	
Младост	предстои	да	бъде	
завършен“,	каза	кметът	на	
Габрово	 Таня	 Христова	 в	
отговор	 на	 питане	 в	 Об-
щинския	 съвет,	 свързано	
с	 изграждането	 храм	 „Св.	
Св.	 Онуфрий,	 Дамаскин	

и	 всех	 мучеников	 Габров-
ских“.
	 На	 последното	 засе-
дание	 на	 местния	 парла-
мент	 беше	 съобщено,	 че	
след	 решението	 на	 пра-
вителството	 от	 3	 октом-
ври	 2018	 г.,	 с	 което	 бяха	
осигурени	още	315	000	лв.	
за	 довършителните	 дей-
ности	по	новостроящия	се	
храм,	набирането	на	даре-
ния	 за	 завършването	 на	
строителството	 в	 рамките	
на	 кампанията	 е	 преус-
тановено.	 Превръщанeто	
на	 кампанията	 „Да	 бъде	

новият	 храм	 на	 Габрово“	
в	 обединителна	 кауза	 за	
много	 габровци	 и	 хора,	
съпричастни	 към	 града	
ни,	 обнадеждава	 и	 моти-
вира	 да	 продължим	 със	
следващи	 кампании,	 на-
сърчаващи	 дарителството	
и	 благотворителността,	 в	
подкрепа	 на	 обществено	
значими	местни	каузи“,	до-
бави	още	кметът	на	града	
по	 повод	 финала	 на	 бла-
готворителната	кампания.	
	 До	октомври	тази	годи-
на	 средствата,	 вложени	 в	
новостроящия	се	храм,	са	

на	стойност	717	350.29	лв.,	
информира	 Габровското	
архиерейско	 наместниче-
ство.	 Оттам	 уточниха,	 че	
новият	храм	ще	бъде	един-
ственият	в	града	с	толкова	
голяма	олтарна	преграда	-	
с	размери	15,20	м	на	11	м.	
Всичко	 по	 иконостаса	 се	
изработва	ръчно	с	дървен	
материал,	с	оглед	на	бла-
голепие	и	дълготрайност,	а	
самата	изработка	ще	про-
дължи	до	началото	на	2020	
година.	
	 В	 отговор	 на	 въпрос	
за	 завършването	 на	 хра-

ма	 архиерейският	 намест-
ник	 на	 Габровска	 духовна	
околия	протойерей	Руслан	
Личев	 съобщи:	 „С	 Божи-
ята	 помощ	 през	 пролетта	
на	2020	 година	храмът	ще	
бъде	 осветен	 и	 готов	 да	
приеме	 всички,	 търсещи	
място	 за	 срещата	 си	 с	
Бога“.
	 Община	 Габрово	 до-
пълнително	 ще	 подкрепи	
новия	 храм	 като	 планира	
да	изпълни	озеленяването,	
облагородяването	и	освет-
лението	 в	 района	 на	 хра-
ма.

Среäñтвàтà зà зàвършвàнето нà хрàмà в квàртàл 
Млàäоñт ñà оñиãурени, нàáирàнето нà äàрения в 
поäкрепà нà ñтроителñтвото е преуñтàновено

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

�    

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 27.11.2018 г. от 16:00 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 община	 Севлиево	 и	
община	 Габрово:	 с.	 Гъбене,	 с.	 Смиловци,	 с.	 Борското,	
с.	 Дебел	 дял,	 с.	 Кастел	 и	 Почивна	 станция	 „Люляци”,	
Севлиевски	лозя	–	в	района	по	пътя	за	Вран,	с.	Яворец,	
с.	Драгановци,	с.	Драгиевци,	с.	Новаковци,	с.	Гъбене,	с.	
Камещица,	с.	Музга,	с.	Батошево	–	махала	ДИП.
 На 22.11.2018 г. от 09:00 до 09:30 ч. поради	 из-
вършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 община	 Севлиево	 и	
община	 Габрово:	 с.	 Гъбене,	 с.	 Смиловци,	 с.	 Борското,	
с.	 Дебел	 дял,	 с.	 Кастел	 и	 Почивна	 станция	 „Люляци”,	
Севлиевски	лозя	–	в	района	по	пътя	за	Вран,	с.	Яворец,	
с.	Драгановци,	с.	Драгиевци,	с.	Новаковци,	с.	Гъбене,	с.	
Камещица,	с.	Музга,	с.	Батошево	–	махала	ДИП. 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ зИ РА ЛИ цЕН зИ РА НИ КУР СО ВЕ зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

продължава от стр. 1
Казваме	им,	 че	освен	об-
щото	 увеличение	 на	 дохо-
дите,	има	сфери,	където	те	
остават	 недофинансирани	
-	 в	 земеделието,	 в	 култу-
рата,	във	висшето	образо-
вание	и	други	с	надеждата	
нещата	 да	 се	 променят	
между	първо	и	второ	чете-
не	на	бюджета.
	 Има	 неща,	 които	 се	
опитваме	да	решим	в	този	
период.	 Освен	 това	 ще	
искаме	 още	 увеличаване	
на	 обезщетенията	 за	 без-
работица,	 не	 приемаме,	
че	 то	 остава	 замразено.	
С	 доста	 голям	 натиск	 от	
наша	 страна	 се	 предвиж-
да	 в	 бюджета	 нарастване	
на	 максималния	 осигури-
телен	 доход	 до	 3000	 лв.	
Това	позволи	максимална-
та	 пенсия	 да	 порасне	 на	
1200	лв.	и	41	000	души	ще	
ги	получат,	те	бяха	досега	
с	 орязани	 права,	 защото	
системата	 не	 позволява-
ше.	Те	 са	 се	 осигурявали	
на	 максимален	 доход	 и	
имат	право	на	максимална	

пенсия.
	 Могат	 да	 бъдат	 наме-
рени	още	малко	средства,	
за	да	може	да	се	увеличат	

обезщетенията	 за	 безра-
ботица,	 те	 са	 си	 внасяли	
вноските.	Опитваме	 се	 да	
вкараме	 смисъл	 в	 логика-

та	 да	 се	 осигуряваме	 на	
минималния	 доход.	 Оси-
гуровката	 не	 е	 данък,	 тя	
носи	права.

  - за пръв път от много 
години насам от КНСБ сте 
сравнително доволни от 
държавния бюджет. Обик-
новено по това време се 
провеждат национални 
синдикални протести и 
недоволства от бюджета. 
Така ли е?
	 	 	 	 -	 44.5	 млрд.	 лева	 е	
държавният	 бюджет.	Такъв	
бюджет	 до	 момента,	 от-
както	 управлява	 ГЕРБ,	 аз	
не	 съм	 виждал.	 Ние	 сме	
експертна	 организация	 и	
казваме	 винаги	 това,	 кое-
то	 е	 обективно.	 Нашата	
оценка	 почива	 на	 данни,	
факти	 и	 числа.	 Според	
нас	 България	 трябва	 да	
преразпределя	 близо	 40%	
от	 брутния	 продукт,	 който	
създава.	 Това	 е	 оптимал-
ният	 процент.	 Макар	 да	
се	 раздадат	 10	 млрд.	 лв.	
за	 пенсии,	 минималната	
пенсия	пак	остава	215	лв.	
От	 тази	 гледна	 точка	 има	
разходи,	които	в	един	мо-
мент	трябва	да	бъдат	пре-
ценени.	За	да	се	постигне	
оптималност,	 трябва	 да	

нараства	националният	въ-
трешен	продукт,	когато	той	
се	 преизпълни,	 означава	
много	 повече	 възможнос-
ти.	 38.2%	 ще	 е	 разпреде-
лението	 на	 бюджета	 през	
следващата	 година.	 По	
времето	 на	 Дянков	 тези	
проценти	 бяха	 паднали	
под	 35.	 Повтарям,	 от	 де-
сетина	 години	 насам	 това	
е	най-щедрият	бюджет.	Но	
в	никакъв	случай	не	е	най-
добрият	 бюджет.	 Най-до-
брият	 бюджет	 според	 нас	
ще	 изглежда	 по	 различен	
начин.	 Поне	 още	 два	 ми-
лиарда	 са	 нужни	 според	
нас	във	финансовата	част.	
В	 приходната	 част,	 която	
ние	 критикуваме,	 парите	
продължават	 да	 се	 съби-
рат	чрез	данъци,	които	са	
най-несправедливите	в	Ев-
ропейския	съюз.	Смятаме,	
че	 плоският	 данък	 трябва	
да	 бъде	 променен,	 но	 не	
увеличен,	 както	 предлага	
БСП,	 а	 подобрен	 с	 необ-
лагаем	 минимум.	Това	 ще	
даде	 огромна	 допълнител-
на	 справедливост	 в	 обла-

гане	на	доходите.	КНСБ	е	
единствената	организация,	
която	 от	 първия	 ден	 на	
плоския	данък	върху	дохо-
дите	е	била	против	него.
		 Така	 че	 пак	 казвам,	
това	не	е	най-добрият	бю-
джет,	който	може	да	бъде	
направен,	но	е	най-добри-
ят,	който	сме	видели	през	
последните	10	години.	
 - при това положение 
няма да има национални 
синдикални протести?
	 -	Ние	не	предвиждаме	
такива	 протести.	 Ако	 има	
други	 причини	 за	 участие	
на	 наши	 организации	 и	
членове	в	други	форми	на	
протест,	всеки	е	свободен	
да	заяви	 това	и	да	участ-
ва.	Сега	текат	протести	за	
високите	 цени	 на	 горива-
та.	Цените	на	горивата	не	
могат	 да	 бъдат	 свалени	
радикално,	могат	да	бъдат	
намалени	 със	 стотинки.	
Всички	го	знаем.	Но	това,	
че	 доходите	 ни	 са	 ниски	
и	 не	 можем	 да	 плащаме	
такива	цени	на	горивата,	е	
факт.

Плàмен Димитров: „Товà е нàй-щеäрият áюäжет от äеñет ãоäини, но не нàй-äоáрият”

продължава от стр. 1
	 Това	е	единственото	в	
България	 събитие	 от	 този	
ранг	 и	 най-престижният	
форум	 за	 професионали-
сти	в	млекопреработвател-
ната	 промишленост.	 Изло-
жението	е	специализирана	
професионална	платформа	
с	делова	програма,	с	мно-
го	възможности	за	обмяна	
на	опит	с	български	и	чуж-
дестранни	 колеги,	 дирек-
тен	контакт	с	потенциални	
партньори	и	крайни	клиен-
ти.
	 През	 тези	 дни	 опит,	
идеи	и	контакти	споделиха	
и	 обмениха	 производите-
лите	 на:	 мляко	 и	 млеч-

ни	 продукти,	 суровини	 и	
ингредиенти	 за	 млечната	
промишленост,	 машини	 и	
технологии	 за	 производ-
ство	 и	 преработка,	 опа-
ковка	 и	 етикетиране,	 спе-
циализирано	 лабораторно	
оборудване,	 аналитична	
апаратура,	 измервател-
ни	 уреди	 и	 консумативи	
за	 лабораторен	 анализ	
и	 контрол	 на	 качеството,	
хладилна	 и	 климатична	
техника,	 специализирани	
транспортни	 средства	 и	
софтуер.
	 Освен	 с	 вече	 утвърде-
ните	 продукти	 (кашкавал,	
сирене,	 кисело	 мляко)	 от	
сериите	„Боженци“	и	„Тер-

тер“,	 тази	 година	 „Елви“	
ООД	 участва	 с	 новото	 си	
предложение	-	кисело	мля-
ко	„Боженци“	по	БДС.
	 Истински	 фурор	 на	
изложението	 обаче	 пре-
дизвика	 първото	 в	 Бъл-
гария	 ацидофилно	 мляко	
„НАРИНÉ“	–	продукт,	който	
съчетава	 в	 себе	 си	 тра-
диционния	 вкус	 на	 бъл-
гарското	 кисело	 мляко	 с	
Lactobacillus	 Bulgaricus	 и	
качествата	 на	 ацидофил-
ните	бактерии	Lactobacillus	
acidophilus,	 щам	 n.v.	 Ep	
317/402.
	 Представителният	 ни	
щанд	беше	посетен	от	ми-
нистъра	 на	 земеделието	

Румен	 Порожанов,	 който	
опита	 „НАРИНÉ“,	 остана	
впечатлен	 от	 превъзход-
ните	 вкусови	 качества	 на	
млякото	и	прояви	интерес	
към	 спецификата	 на	 този	
иновативен	продукт.
	 Интересът	 към	 ацидо-
филно	мляко	„НАРИНÉ“	ос-
тави	без	дъх	екипа	в	ста-
ранието	му	да	отговори	на	
многобройните	въпроси	по	
време	на	дегустациите.	Ще	
посочим	 само	 следните	
факти	в	подкрепа	на	това	
твърдение:	 още	на	 втория	
ден	 предвиденото	 количе-
ство	от	млякото	се	изчер-
пи	 и	 се	 наложи	 спешно	
да	 изтеглим	 още	 от	 мага-

зинната	 мрежа	 в	 София,	
за	 да	 заредим	 щанда	 ни;	
а	 няколко	 училища	 (от	
София	 и	 Пловдив;	 Браво,	
за	 което!)	 изпратиха	цели	
класове	 от	 учениците	 си,	
за	да	опитат	вкуса	на	пър-
вото	 ацидофилно	 мляко	 у	
нас	 и	 да	 научат	 повече	
за	ацидофилните	бактерии	
Lactobacillus	 acidophilus,	
щам	n.v.	Ep	317/402.
	 Не	 е	 възможно	 да	 се	
предадат	с	думи	интереса	
и	 реакциите	 на	 хората	 за	
чудесния	вкус	на	млякото.	
Затова	 ви	 ги	 представяме	
чрез	 снимките	 в	 галери-
ята.	 Като	 молим	 за	 изви-
нение	 за	 качеството	 на	

някои	 от	 тях,	 но	 натовар-
ването	 граничеше	с	форс-
мажор	 и	 снимки	 правеше	

всеки	 от	 екипа	 по	 вся-
ко	 време	 с	 всичко,	 което	
може	да	снима!	

„НàринÉ Бълãàрия” и „Елви” нà преñтижния форум “Светът нà млякото”
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ВТора упоТрЕБа
МаркоВи ДрЕхи вто-
ра употреба на едро и 
дребно. Магазин „Калин 
1999“, до „Сев Брокерс“, 
тел. 0879/195-020. [5, 
5]

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SeAc Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
телефон 0898/535-793 
[33, 9]

проДаВа Машини
Трифазна фуражо-
МЕлка за 170.00 лева 
се продава на тел. 
0898/76-06-16. [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
сТари цигли се про-
дават на тел. 0888/935-
257. [11, 10]
горнооряхоВски циг-
ли с два канала се про-
дават на тел. 0897/220-
386. [20, 14]
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък 
- 35 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 4]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
ъглоВи ДиВани - вто-
ра ръка, 4 броя, се про-
дават на тел. 0887/621-
225. [12, 10]

проДаВа разни
казани за ракия 
се продават на тел. 
0899/688-841 - Горна 
Росица. [20, 13]
ДоМашна грозДоВа 
ракия - 48 градуса, 7 
лв., се продава на тел. 
0896/85-89-58. [3, 3]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [24, 4]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни единица се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[6, 3]

жиВоТни проДаВа
оВцЕ сЕ продават на 
тел. 0896/544-474. [22, 16]
ДВЕ прасЕТа за клане 
продава 0899/624-149. 
[25, 6]
прасЕ - 140 кг, се про-
дава на тел. 0896/857-
533. [3, 3]
коза сЕ продава на тел. 
0888/812-901. [5, 2]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0878/103-
525. [3, 1]
ярЕТа До 27 кг - 5 лв./
живо тегло, от 28 кг - 4 
лв./живо тегло, се про-
дават на тел. 0892/989-
718. [6, 1]

зърнЕни храни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 

тел. 0886/640-101. [12, 
10]

проДаВа Тор
оВчи Тор се продава 
на тел. 0896/544-474. 
[22, 16]
угнил оБорски тор в 
чували - 3 лв./брой. По-
дсигурен транспорт. Тел. 
0878/650-456. [6, 4]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 4]
сТаринни прЕДМЕТи, 
стари броеници и гер-
дани, монети, банкноти, 
часовници, писалки, ор-
дени, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вх. Г - партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [6, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
тел. 0896/183-637. [24, 
4]

работа предлага, търси; продава-купува обзавеждане, разни; уроци, курсове; животни продава-купува

раБоТа прЕДлага

фирМа с уТВърДЕ-
ни позиции на-
Бира: почисТВащ 
пЕрсонал с опиТ 
за МоБилни групи, 
раБоТници за пЕ-
рално сТопансТВо, 
граДинар, хигиЕ-
нисТи. съВрЕМЕнни 
услоВия на ТруД, 
оТлично Възна-
гражДЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/24-67-67. 
[10, 7]

фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици на санитарна 
арматура. Справки на тел. 
0888/109-081. Имейл ад-
рес: ivanov_i_ivanov@mail.
bg. [21, 21]

„сТс принТ“ аД Тър-
си Да назначи пЕ-
чаТар. Справки на тел. 
066/817-131, 066/817-
132. [11, 4]

„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си формовчици, може и 
начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [12, 
12]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вачка. Справки на тел. 
0899/962-124. [13, 11]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 10]
ТурисТичЕска фирМа 
търси човек за работа в 
ТА до 29 години и с ви-
сше образование туризъм. 
Справки на тел. 0879/21-
23-25. [11, 8]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой-2014“ търси 
да назначи тенекеджии за 
изработка на улуци. Справ-
ки на тел. 0885/082-253. 
[6, 5]
фирМа Търси работник 
за автомивка. Справки на 
тел. 0894/677-099. [11, 5]

„инна Транс“ ооД - 
гр. сЕВлиЕВо Търси 
Да назначи МЕжДу-
нароДни шофьори 
за ВъТрЕшЕн Транс-
порТ В ЕВропа. За 
контакти и информа-
ция: тел. 0888/585-
170. [10, 8]

Бистро „Картал“ тър-
си хигиенистка/чистачка 
за събота и неделя. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 10]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/мияч. Пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [11, 10]
фирМа В село Вранило-
вци търси машинни опера-
тори за работа на смени: 
жени и мъж с техниче-
ско образование. Осигу-
рен служебен транспорт. 
Справки на тел. 0888/314-
563. [7, 7]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 7]
Мц „ВиТаМЕД плюс“ ООД 
търси камериерка до 50 
години. Справки на тел. 
066/801-549. [6, 6]

фирМа за производство 
на PVC И PE тръби търси: 
ЕксТруДЕрисТи и оБщи 
раБоТници; шприцьор-
ки и оБщи раБоТнич-
ки. Работа на три смени 
с атрактивно заплаща-
не. За информация: тел. 
0884/229-920. [14, 7]
сЕрВиТьор/ка, МожЕ и 
почасово, се търси на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 6]
каМЕриЕрка До 50 годи-
ни от 8.30 до 17.00 часа 
се търси на тел. 0888/310-
981. [11, 6]
сЕрВиТьор/ка - дневна 
смяна, от понеделник до 
петък, се търси - справки 
на тел. 0888/907-987. [5, 
5]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 2]

хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 2]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ка, готвач/ка. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[7, 4]
Магазин „Билла“ в Те-
рамол търси служител от-
дел „Деликатеси“. Справки 
на тел. 0887/950-088. [5, 
3]
БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 3]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Заплащане: 
до 1000 лева. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 2]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 3]
шиВашка фирМа за 
спортни принадлежности 
открива 7 работни места 
- оператор в шевното про-
изводство. Отдел „Човешки 
ресурси“, gabby_m@abv.
bg, тел. 0887/623-490. 
[13, 2]

грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 2]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка за 
квартал Палаузово. Справ-
ки на тел. 0899/099-226. 
[11, 1]
заВЕДЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач. Справ-
ки на тел. 0897/97-47-04. 
[11, 1]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [6, 1]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 1]

раБоТа Търси
почасоВо почисТВанЕ 
на офиси и други се тър-
си на тел. 0895/454-501. 
[11, 4]
Търся си работа спешно 
- тел. 0878/555-841. [6, 2]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
оБгрижВанЕ на възраст-
ни хора по домовете пред-
лага ДП СУПОРТ - телефо-
ни за връзка: 066/800-718 
и 0877/493-060. [11, 9]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 

9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

Д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕ-
Ти науМ“ - гр. со-
фия, приЕМа В ка-
БинЕТ за психично 
зДраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 16]

Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
естетична дерматология, 

гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р ЙорДжЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни Масажи -  
0876/731-419. [22, 15]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 7]

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

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организи-
ра лицензирани курсо-
ве за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист 
на пътно-строителни 
машини, готвач, бар-
ман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, пе-
дикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен 
документ за правос-
пособност. Обучение 
с ваучер за безработ-
ни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „Ал-
фа-Метал“ провежда 
курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие - 066/80-69-62
цпу „пЕТър Йовчев и 
синове“ започва пла-
тени курсове през ме-
сец ноември по спе-
циалностите Заварчик, 
Мотокарист, Немски 
език. Справки на тел. 
0888/538-074. [11, 11]

рЕсТоранТи
БисТро „карТал“ - 
от 7 до 24 часа все-
ки ден без неделя. 
Богато обедно меню 
- до 17 часа. За-
явки за събития до 
110 човека - телефон 
0882/514-423. [11, 
11]

	 През	 2018	 година	 се	
навършват	 140	 години	 от	
създаването	 на	 Българ-
ската	 армия.	 Сдружение	
„Българска	зора“,	съвмест-
но	 с	Министерство	 на	 от-
браната,	 Национален	 во-
енен	 университет	 „Васил	
Левски“	 -	Велико	Търново,	
Регионално	управление	на	
образованието	 -	 Габрово,	
Регионален	 исторически	
музей	 -	Габрово	организи-
ра	провеждането	на	викто-
рина	 в	 средните	 училища	
на	 тема:	 „140	 години	 Бъл-
гарска	армия“.
	 Днес	 от	 14:30	 часа	 в	
Актовата	 зала	 на	 Нацио-
нална	 Априловска	 гимна-
зия	 ще	 се	 проведе	 ре-
гионален	 кръг,	 в	 който	
участие	ще	вземат	отбори	
от	 СУ	 „Райчо	 Каролев“	 -	

Габрово,	Национална	Апри-
ловска	гимназия	-	Габрово,	
ПМГ	 „Акад.	Иван	Гюзелев“	
-	 Габрово,	 както	 и	 ПГМЕТ	
„Ген.	Иван	Бъчваров“	-	Се-
влиево.
	 Училищните	 отбори	 са	
съставени	от	ученици	от	9	
до	12	клас	на	съответното	
училище.	 Класираният	 на	
първо	 място	 в	 регионал-
ния	 кръг	 на	 викторината	
отбор	 ще	 представи	 об-
ласт	 Габрово	 в	 национал-
ния	кръг,	който	ще	се	про-
веде	в	началото	на	месец	
декември.
	 Участниците	 във	 вик-
торината	 ще	 отговарят	 на	
въпроси,	свързани	с	исто-
рията	 на	 българската	 ар-
мия	-	от	нейното	създава-
не	до	наши	дни,	като	част	
от	 тях	 са	 посветени	 на	

най-паметните	сражения	и	
знаменити	 военачалници,	
оставили	 диря	 не	 само	 в	
българската,	 но	 и	 в	 све-
товната	военна	история.
	 Целите	на	викторината	
са	да	се	възпитат	ученици-
те	в	уважение	към	българ-
ската	 държава	 и	 армия	 и	
любов	към	България,	да	се	
повиши	престижа	на	воен-
ната	професия	и	интереса	
към	 нея,	 да	 се	 развият	
уменията	за	синтезирано	и	
аргументирано	 представя-
не	на	определена	тема.
 * * * 
 Първата заповед, издадена 
за създаването на българска-
та войска, е от 20 юли 1878 
г. на руския императорски ко-
мисар в България княз Алексан-
дър Дондуков - Корсаков. Доку-
ментът урежда създаването 

на Българската земска войска.
 Нейното ядро е българско-
то опълчение и се изгражда 
като постоянна армия с обща 
задължителна военна служба. В 
армията са сформирани 4 рода 
войски - пехота, артилерия, 
кавалерия и сапьори. През 1879 
г. се поставят и основите на 
военния флот. В края на 1878 
г. войската има в състава си 
общо 31 400 души. Наименова-
нията са различни в различни 
периоди. От 1879 до 1884 г. 
се нарича Българска земска 
войска, от април 1884 г. до 9 
септември 1944 г. се нарича 
Българска войска, от 9 сеп-
тември 1944 до 11 май 1950 
г. - Българска народна войска, 
от 11 май 1950 до 1 декември 
1991 г. - Българска народна 
армия, от 1 декември 1991 г. 
до днес - Българска армия.

„140 ãоäини Бълãàрñкà àрмия” - реãионàлен кръã нà викторинàтà зà 
ñреäните училищà ще ñе провеäе äнеñ в Априловñкàтà ãимнàзия 
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти - продава, купува, отдава, наема; автопазар; отопление

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

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - 
метрови, нарязани и нацепени, 
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ, се про-
дават на тел.  0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се продават на 
тел. 066/823-712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. Без-
платен транспорт. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна достав-
ка, се продават справки на тел. 
0884/709-093

нарязани, нацЕпЕни дъб, бук, 
габър - безплатен транспорт, се 
продават на тел.  0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва - без-
платен транспорт, 80 лв., се про-
дават на тел.  0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва за 
огрев - 0887/547-499, 0878/513-
655.
ДърВа нацЕпЕни. Незабавна 
доставка. Тел. 0876/437-140.
ДърВа за печки и камини. Бърза 
доставка. Тел. 0877/108-825.
ДъБоВи и букови дърва - 80 лв., 
с  безплатен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и доставка 
от 250 до 400 лв. за тон - тел. 
0894/216-336, 0885/958-700.
нарязани - 80 лв., се продават 
на тел. 0988/816-628
сухи ДърВа в чували - 6 лв., се 
продават на тел. 0897/00-11-14.
рЕжа ДърВа - тел. 0899/278-
396. [12, 7]

ТрЕпЕТлика на метър - 55 лв., 
се продава на тел. 0887/547-499. 
[33, 27]
ДърВа за огрев - тел. 0879/972-
114. [33, 15]
рЕжа ДърВа - тел. 0894/692-
701. [25, 10]
ДонБаски Въглища, брикети 
и екобрикети, пелети от широко-
листна дървесина - 066/801-501. 
[13, 7]
ДърВа за огрев - нарязани, на-
цепени и метрови, реални ко-
личества - тел. 0879/988-131, 
0883/553-304. [24, 13]
БукоВ паркЕТ за огрев и раз-
палки - 5 лв./чувал, се продава 
на тел. 0899/195-494. [11, 10]

проДаВаМ налични Дър-
Ва за огрЕВ. Тел. 0888/135-
453. [14, 4]

ДъБоВи изрЕзки - 45 лв./куб. 
м, се продават на тел. 0885/422-
700. [17, 8]

проДаВаМ слънчоглЕДоВи 
пелети. Отлично качество. Без-
платна доставка. Тел. 0879/21-
23-25. [24, 8]
нарязани, нацЕпЕни дърва - 
85 лв./куб., доставка веднага, 
чувал дърва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 7]
сухи и сурови нацепени дър-
ва - 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 4]
ДърВа за огрев: салкъм, метро-
ви - 65 лв./куб. м, нарязани - 75 
лв./куб. м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транспорт, се 
продават на тел. 0896/735-859. 
[11, 2]
„флинТ-гаЙДароВи“ („пЕТя 
Гайдарова“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. Осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 3]
ДърВа В чували - 5 лв., се 
продават на тел. 0893/777-987. 
[4, 1]

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

www.spaholiday.bg

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

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

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

14/09

иМоТи проДаВа
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 17]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 17]
къща В кв. Борово се 
продава на тел. 0888/935-
257. [11, 10]
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 14]
МясТо В кв. Шенини - 
800 кв. м, за 5350 лв. се 
продава на тел. 0888/704-
425. [13, 12]
парцЕл В село Горни 
Радковци - 620 кв. м, по 
договаряне се продава на 
тел. 0898/938-961. [12, 
11]

парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 8]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 7]
апарТаМЕнТ по споразу-
мение се продава на тел. 
0885/712-663. [6, 6]
сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 6]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-1 за 25 500 лева се 
продава на тел. 0879/472-
130. [11, 6]
къща с двор се продава 
в село Кметовци - 800 
кв. м, РЗП 90 кв. м, ту-
хлена. Телефон за връзка: 
0886/793-145. [5, 5]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 5]
гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-
757. [11, 3]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-

дават на тел. 0888/447-
096. [12, 2]
къща на 10 км от Габро-
во, 150 кв. м, на 2 етажа, 
с 3 дка овощна градина, 
обзаведена, цена по спо-
разумение, се продава на 
тел. 066/87-66-74. [4, 3]
апарТаМЕнТ В центъра 
- срещу театъра, се прода-
ва на тел. 0898/563-534. 
[11, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
оБзаВЕДЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 18]
Магазин В топ център 
- 50 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 10]
поМЕщЕниЕ на главна-
та улица се дава на тел. 
0888/914-554. [11, 9]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 14]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 6]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 6]

къща В кв. Варовник 
се дава под наем на тел. 
0888/234-179. [7, 7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил-2, напъл-
но обзаведен, 350 лв., 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [13, 9]
МЕБЕлиран апарТа-
МЕнТ без ел. уреди се 
дава под наем на тел. 
0897/311-341. [3, 3]
гарсониЕра на Еса - об-
заведена - тел. 0888/101-
427. [5, 2]
апарТаМЕнТ В кв. Бич-
киня, ет. 1, се дава под 
наем на тел. 066/88-31-
50. [4, 2]
жилищЕ В идеален цен-
тър дългосрочно се дава 
под наем на тел. 066/86-
65-14, 0895/116-105. [7, 
2]
гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 300 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 3]
апарТаМЕнТ цЕнТър 
и Еса под наем - тел. 
0896/640-415. [3, 1]

Търси поД наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, купува тел. 
0895/752-838. [24, 4]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 4]

зЕМЕДЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 3]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 15]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 14]

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
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ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ.ЦЕНТЪР THERME - 17.11., 43 лв.
БУКУРЕЩ, ЕДНОДНЕВЕН ШОПИНГ - 08.12., 40 лв.
ОДРИН за 1 ден,/24.11./1.12/8.12/15.12./22.12.,40лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 16.12., 2 нощ., от 129 лв.                                                                                                     
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 22.11./06.12., от 150.00 лв.                                                         
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО   
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 
306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-

ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, собствен транспорт - 29.12.-01.01., 
3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 лв., 
СОЛУН - 260 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв. 
ПОЧИВКИ в ТУРЦИЯ - КУШАДАСЪ, БОДРУМ, ДИДИМ,                                                        
МАРМАРИС, АНТАЛИЯ - ранни записвания до 30 
ноември 2018 г.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА 2019    
ТАЙЛАНД, БАЛИ, МАВРИЦИЙ, ШРИ ЛАНКА, МЕКСИКО, 
ДОМИНИКАНА, ТУНИС, ДУБАЙ, МАРОКО, ИЗРАЕЛ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО  2019
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ТЕНЕРИФЕ,                                            
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ДУБАЙ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ,                                                                                               
МАРОКО, ТУНИС, ИНДИЯ, МАЛДИВИ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg

 
        

аВТоМоБили проДаВа
ауДи 80 се продава на 
тел. 0882/407-493. [6, 4]
опЕл асТра - 1996 г., 
1.6, бензин, цена: 750 
лв., се продава на тел. 
0885/373-886. [3, 3]
кЕМпЕр сЕ продава на 
тел. 0888/101-427. [4, 2]
сиТроЕн ксара - 1.8 
куб., 1998 г., цена по 
споразумение, се прода-
ва на тел. 0887/308-412. 
[4, 2]
голф 3 - 1800, газ-
бензин, цена: 1100 
лв., се продава на тел. 
0876/547-148. [6, 1]
сЕаТ алхаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 1]
форД ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 1]

ДжипоВЕ
Джип NISSAN X-TRAIL 

2,2; 136 к. с.; 4х4; 
2006 г.; пробег 196 000 
км, се продава на тел. 
0876/200-595. [22, 4]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 4]

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

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAR ReNTAcAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изку-
пуват на тел. 0899/810-
766. [14, 8]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 4]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, годишно приключва-
не, данъчни декларации - справки на тел. 
066/804-066

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. 
[22, 3]
заЕМ ДнЕс - тел. 0898/970-
820. [22, 17]

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 с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
7]

услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [24, 7]
ТранспорТ с бус и пи-
кап - тел. 0879/080-862. 
[5, 4]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона - тел. 0898/760-616. 
[3, 1]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - тел. 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.
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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 
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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  - 0878/943-895
цялосТни и довърши-
телни ремонтни дейности 
- тел. 0884/662-261. [22, 
10]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 7]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 10]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 9]

покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 4]
изгражДанЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 4]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 4]
МаЙсТор (профЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка - 
тел. 0899/702-795. [22, 3]
шпаклоВки, Мазил-
ки, замазки, довършител-
ни работи, бетон - тел. 
0898/672-883. [8, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
БояДисВанЕ, изо-
лация, картон - тел. 
0878/855-920. [33, 30]

МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [11, 8]
БояДжиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 8]
шпаклоВка, БояДис-
ВанЕ, обръщане на про-
зорци, врати, гипсокар-
тон, топлоизолация - тел. 
0877/888-173. [11, 4]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/859-733. [11, 3]
изВършВа ВъТрЕшни 
ремонти - тел. 0879/46-
66-15. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

МЕТални консТрукции 
се изработват на тел. 
0888/935-257. [11, 10]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- справки на тел. 0894/52-
52-58.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.

Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 10]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 4]

ДограМа
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

н и ко консТрукции 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи ReHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[19, 7]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 14]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 8]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 10]

поД наЕМ
Вишка сЕ дава под наем 
на тел. 0889/909-727. [11, 
9]

аВТоВишка
услуги с вишка - справ-
ки на тел. 0889/909-727. 
[11, 9]

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, тел. 0884/942-942. 
[33, 12]

касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 10]
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671. [11, 4]

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.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

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

Рwеклàми и оáяви в “100 

цЕНИ за 2018 г. с ДДС.пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 - 
1950 лв..пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..пРОмО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	 котел	Gf	 25	+	 три	

врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети	-	цена: 2560 лева..пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водо-

греен	котел	Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бун-
кер	за	210	кг	пелети..UPS зА пЕЛЕТНИ КАмИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Отопление нà пелети  ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСпОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, мОНТИРА, 
пУСКА, пОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИчКИ пРОДУКТИ се предлагат и на ИзпЛАщАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 80 лв.; 
          монтаж - 170 лв.

Сàмо клиентите, зàкупили проäукт 
нà “Голäън фàйър” от ИК „Колонел”,  
получàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàнàлите при нужäà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà äà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà äоñтàвчикà.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБулаТория и зооМагазин - прегледи, лече-
ние, профилактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, тел. 066/806-140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.

ДоМашни люБиМци
коТЕнца сЕ подаряват 
на тел. 066/87-04-68. [5, 
4]
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05:15 Още от деня /п/
06:05 Пиксел Пинки, аним. филм /п/
06:30 Стройковци - анимационен филм
06:55 Инуяша - анимационен филм /п/
07:20 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:00 Пътеки - седмично предаване
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас 
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество с Горан Благоев
15:00 Том Сойер и Хъкълбери Фин - дет-

ски филм /САЩ/
16:30 Частните музеи в Чехия: Музей на 

дрезините - документален филм
16:40 Шоуто на Греъм Нортън с участи-

ето на Сър Елтън Джон, Кери Мъ-
лиган, Стивън Фрай, Роби Уилямс, 
Пинк /п/;17:30 България от край 
до край 7;18:00 Извън играта

18:45 Планетата Земя 2: Пустини - док. 
филм; 19:45 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Екатерина Александрийска - филм 

/САЩ/, в ролите: Питър О'Тул, 
Никор Кенихарт, Едуард Фокс 

22:35 По света и у нас 
22:50 Студио "Х": Мегре в Монмартър - 

филм /Великобритания/, в ролите: 
Роуън Аткинсън, Никола Слоун

00:20 Шерибейби - филм /САЩ, 2006г./
01:55 Планетата Земя 2: Пустини /п/
02:55 Черен полумесец - филм /п/
04:30 Бразди /п/

05:00 Иде нашенската музика /п/
06:00 Неделно евангелие
06:05 Пиксел Пинки - аним. филм /п/
06:30 Стройковци - анимационен филм
06:55 Инуяша - анимационен филм /п/
07:20 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:00 Пътеки; 08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва;11:00 Отблизо
12:00 По света и у нас 
12:30 Улови момента с Милен Атанасов
13:00 Софийските адвокати: 120 години 

заедно, док. филм /България/
13:40 Скритият език на парите: Първите 

монети на кралете от Севера - 
док. филм;14:00 Библиотеката

15:00 Отвъд морето - филм /копродук-
ция, 2004 г./

16:55 Частните музеи в Чехия: Музей на 
старите превозни средства

17:10 Франк Синатра: Мъжът и неговата 
музика - концерт

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

ето на Дуейн Джонсън Скалата, 
Джак Блек, Кевин Харт, Ребъл 
Уилсън, Доун Френч

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър: От Ото с любов
21:15 Послания от мрака - филм /САЩ/, 

в ролите: Ричард Гиър, Лора 
Лини, Дебра Месинг, Уил Патън

23:15 По света и у нас 
23:30 Роден - филм /копродукция/, в 

ролите: Венсан Линдон, Изия 
Ижлен, Северин Канеел и др. 

01:30 Студио"Х":Мегре в Монмартър /п/ 
03:00 Екатерина Александрийска /п/ 

БНТ 1 БНТ 1

05:10 "Cool…T" /п./
06:00 "Трансформърс прайм",анимация
07:00 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Ловци на храна" 
13:00 "Прекият път към щастието" - 

драма, комедия, фентъзи (САЩ)
15:00 "Къдравата Сю" - комедия, драма, 

романтичен, САЩ, 1991
17:00 "120 минути";17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 "Търсачът" - драма (Австралия, 

Турция, САЩ), актьори - Ръсел 
Кроу, Олга Куриленко, Ейлмъз 
Ердоган, Жаклин Маккензи и др.

01:20 "Мама" - ужаси, трилър (Испания, 
Канада), актьори - Джесика Час-
тейн, Николай Костер-Валдау 

03:10 "Търси се…" /п./ - токшоу
04:00 "120 минути" /п./

05:30 "Ловци на храна" 
06:00 "Трансформърс прайм",анимация
07:00 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя" 
11:00 "Cool…T"; 12:00 bTV Новините
12:30 "Мутра по заместване", с.4, еп.3
13:00 "Щастливият Гилмор" - комедия, 

романтичен (САЩ, 1996)
15:00 "Бригада Нов дом" 
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: "47 ронини" - екшън, 

приключенски, фентъзи (САЩ), 
актьори - Киану Рийвс, Хироюки 
Санада, Ко Шибасаки и др.

22:30 Мегахит: "Американски снайпе-
рист" - екшън, биографичен, во-
енен (САЩ), актьори - Брадли 
Купър, Кайл Галнър, Бен Рийд

01:00 "Биячи" - екшън (САЩ), актьори - 
Данте Баско, Джонатан Липники

02:50 "Карбовски: Втори план" /п./
03:40 "Мармалад" /п./ - токшоу

 

пЕТък, 16 ноЕМВри

БНТ 1
05:30 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ; 09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4027 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории 
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Космически кораб "Догстар" 2
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4028 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Вкусната 

България";17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Студио "Футбол" 
21:45 Футбол: Кипър - България, среща 

от турнира на УЕФА "Лига на на-
циите", пряко от Никозия /Кипър/

23:35 Студио "Футбол" 
00:10 Обзор "Лига на нациите"
00:40 Черен полумесец - филм /САЩ/, 

в ролите: Уилям Атъртън, Гил 
Белоус, Брент Брискоу и др. 

02:20 Култура.БГ /п/
03:20 100% будни /п/
04:25 Туристически маршрути /п/


05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 1
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 2, еп. 51
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 145
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.49
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с.9, еп. 18,19
01:00 "Дневниците на вампира",сериал
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Космос" - документална пореди-

ца

понЕДЕлник, 19 ноЕМВри

БНТ 1



06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ; 09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4028 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Вкусната 

България" /п/
14:00 Малки истории, документален слот
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним. филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2
15:15 Бакстър - 13-сериен тв филм /

Канада, 2010 г./
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4029 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Студио "Футбол"
21:45 Футбол: България - Словения, 

среща от турнира на УЕФА "Лига 
на нациите", пряко предаване от 
стадион "Васил Левски"

23:35 Студио "Футбол"
00:10 Обзор "Лига на нациите"
00:40 Култура.БГ/п/;01:40 100% будни/п/
02:40 Послания от мрака - филм /п/
04:40 Днес и утре /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 2
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 52
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 146
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 50
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 4
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 9, еп. 20, 21
01:00 "Дневниците на вампира",сериал
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Космос" - док. поредица

ВТорник, 20 ноЕМВри сряДа, 21 ноЕМВри чЕТВърТък, 22 ноЕМВри
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05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ; 09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4029 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории /п/
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним. филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4030 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Дълбоката държава - 3 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата - 24, последен 

епизод
00:20 Култура.БГ/п/;01:20 100% будни/п/
02:20 Дълбоката държава - 3 епизод /п/
03:20 Малки истории /п/
04:20 Брат за брата, последен еп. /п/

05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ;09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4030 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории, документален слот
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним.филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4031 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата"; 17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня; 19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Мария Терезия - 2, последен 

епизод, 2 част
22:00 Дълбоката държава - 4 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите - последен епизод
23:40 Викингите 3 - 10-сериен филм /

копродукция/, 1 еп., в ролите: 
Травис Фимел, Катрин Уиник

00:30 Култура.БГ/п/;01:30 100% будни/п/
02:30 Дълбоката държава - 4 епизод /п/
03:25 Мария Терезия - последен еп./п/
04:20 Викингите 3 - 1 епизод /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 3
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 53
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 147
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 51
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с.9, еп. 22,23
01:00 "Дневниците на вампира",сериал
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Космос" - док. поредица

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 4
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 2, еп. 54
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 148
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 52
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 9, еп. 24, 25
01:00 "Дневниците на вампира",сериал
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Теория на глупостта", докумен-

тална поредица
04:50 "Опасни улици" - с. 11, еп. 103

05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ;09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4031 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории /п/
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним.филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4032 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня;18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Изповедите - филм /копродукция/, 

в ролите: Тони Сервило, Даниел 
Отьой, Кони Нилсен и др.

23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
00:00 TrendY /п/;00:30 Култура.БГ /п/
01:30 100% будни /п/
02:30 Роден - филм /п/
04:30 Отблизо с Мира /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 5
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 55
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 149
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 53
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с.9, еп. 26,27
01:00 "Дневниците на вампира",сериал
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Теория на глупостта",док.поредица
04:50 "Опасни улици" - с. 11, еп. 104

07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 4
08:00 "Събуди се" 
11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 "Кралицата на дансинга" - с Ро-

мина Д`Уго, Дейвид Джюнтоли, 
Адам Брукс, Бруклин Судано и др.

14:45 "Очаквай неочакваното" - с Ка-
мерън Диас, Дженифър Лопес, 
Елизабет Банкс, Чейс Кроуфърд

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

ната топка";18:00 "Ничия земя" 
19:00 Новините на NOVA 
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Кинти в небето" - с Еди Мърфи, 

Бен Стилър, Матю Бродерик, Теа 
Леони, Майкъл Пеня, Алън Алда

22:10 "На живот и смърт" - с Пол 
Уокър, Лорънс Фишбърн, Оливия 
Уайлд, Кийт Карадайн и др.

00:10 "Очаквай неочакваното" - с Каме-
рън Диас /п/

02:20 "Кинти в небето" - с Еди Мърфи, 
Бен Стилър, Матю Бродерик /п/

04:40 "Кралицата на дансинга" - с Ро-
мина Д`Уго, Дейвид Джюнтоли, 
Адам Брукс

06:30 "Иконостас"
07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 5
08:00 "Събуди се";11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Полъхът на любовта" - с Анна 

Хътчисън, Николас Ринкон, Таляна 
Варгас, Констанца Дуке и др.

14:20 "Под звездите на Върмонт" - с 
Лейси Чабърт, Джеси Мос и др.

16:20 "Аз обичам България" - 3 сезон
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

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

емисия;19:20 Темата на NOVA
20:00 "Американски убиец" (премиера) - 

с Майкъл Кийтън, Дилън О'Брайън, 
Сана Латан, Шива Негар, Дейвид 
Съчет, Навид Нагахбан и др.

22:30 "Каубои и извънземни" - с Дани-
ел Крейг, Харисън Форд, Кланси 
Браун, Сам Рокуел и др.

01:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:30 "Под звездите на Върмонт" - с 

Лейси Чабърт, Джеси Мос /п/
03:30 "Полъхът на любовта" - с Анна 

Хътчисън, Николас Ринкон, Таляна 
Варгас, Констанца Дуке, Хулиан 
Аранго и др. /п/

NOA NOA
05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

филм; 16:00 Новините на NOVA
16:15 "Плюс - Минус"
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

- риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" - на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

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

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 (премиера) - риалити шоу
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 - на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" - на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

- риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

филм; 16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" - на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 (премиера) - риалити шоу
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 - на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" - на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

- риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA NOA NOA

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:15 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:15 Новините ON AIR /п./
00:45 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:00 Денят ON AIR /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 Операция: История /п./
07:30 Състезанието на живота им - 

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

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

09:30 Началото на времето - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер/п./
14:00 Криза - поредна - сериал /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино - поредица на DW
15:00 Характери - неизвестните изпове-

ди на известните
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу; 16:30 Q&A 
17:30 Брюксел 1;18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора 
20:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия
21:00 Криза - поредна - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция "Тежка вода" - сериал
23:00 Филомена - драма, биографичен, 

САЩ, Великобритания, Франция; в 
ролите: Джуди Денч, Стив Куган

00:50 Кино - поредица на DW
01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История /п./
04:30 Характери /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A /п./
06:30 Брюксел 1 /п./
07:30 Състезанието на живота им - 

филм
08:30 Необичайните заподозрени /п./
09:30 Пътешествието на Кюриосити - 

филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия /п./
14:00 Криза - поредна - сериал /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 Хотел "Русия" - сериал
20:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия
21:00 Криза - поредна - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция "Тежка вода" - сериал
23:00 Битката за Севастопол - военен, 

драма, Украйна; в ролите: Юлия 
Пересилд, Евгений Циганов, Джо-
ан Блекъм, Никита Тарасов

01:00 Колела /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A/п./;03:00Новините 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 /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:15 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

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

ментар с Ганиела Ангелова
20:30 Гол - спортно шоу
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Опорни хора /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:15 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

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

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически сериал
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Брюксел  /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят 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 със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:15 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

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

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически сериал
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Операция: История /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./

Bulgaria ON AIR

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:15 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически сериал
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните неща 

рано сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова /п./

Bulgaria ON AIR
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05:15 „Тежки престъпления“, с.6, еп. 12
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
07:30 „Готъм“ - сериал
10:30 „Зората на планетата на майму-

ните“ - драма, екшън, фантастика 
(САЩ, 2014), актьори - Анди 
Съркис, Джейсън Кларк и др.

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

15:00 „Мъртва точка“ - сериал
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:45 „Тай-Чи майстор“ - екшън, драма 

(САЩ, Китай, Хонг Конг, 2013), 
актьори - Тайгър Ху Чен, Киану 
Рийвс, Карън Мок, Майкъл Тонг

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „Х- мен“ - екшън, приключен-

ски (САЩ, 2000), актьори - Хю 
Джакман, Патрик Стюарт, Иън 
Макелън, Джеймс Марсдън и др.

00:00 „Шон от мъртвите“ - ужаси, коме-
дия (Великобритания, Франция), 
актьори - Саймън Пег, Кейт Аш-
филд, Ник Фрост, Люси Дейвис

02:00 „Готъм“ - сериал
04:00 „Разплата“ - драма, екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 1999)

06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 
анимация

07:30 „Готъм“ - сериал
10:30 „Подводница U-571“ - екшън, 

драма, трилър (Франция, САЩ, 
2000), актьори - Матю Макконъ-
хи, Дейвид Кийт, Джон Бон Джо-
уви, Томас Кречман, Бил Пакстън

12:45 „Тай-Чи майстор“ - екшън, драма 
(САЩ, Китай, Хонг Конг, 2013), 
актьори - Тайгър Ху Чен, Киану 
Рийвс, Карън Мок, Майкъл Тонг

15:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:45 „Х- мен“ - екшън, приключен-

ски (САЩ, 2000), актьори - Хю 
Джакман, Патрик Стюарт и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Х-мен 2“ - трилър, екшън, драма, 

фентъзи, приключенски (САЩ), 
актьори - Патрик Стюарт, Хю 
Джакман, Иън Маккелън и др.

00:30 „Езерото на акулите“ - трилър 
(САЩ), актьори - Долф Лундгрен, 
Сара Малакъл Лейн, Лили Брукс 
О`Брайънт, Бенжамин Макаби

02:15 „Готъм“ - сериал
04:00 „Ден на подбора“ - драма, спор-

тен (САЩ, 2014)

05:15 „Тежки престъпления“, с.6, еп. 11
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.4 еп.10
09:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с.6, еп. 11
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.12
11:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп. 8
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.1
13:00 „Подводница U-571“ - екшън, 

драма, трилър (Франция, САЩ, 
2000), актьори - Матю Макконъ-
хи, Дейвид Кийт, Джон Бон Джо-
уви, Томас Кречман, Бил Пакстън

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.1
16:00 „Тежки престъпления“, с.6, еп.12
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.2
18:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.9
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.13
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.2
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Тай-Чи майстор“ - екшън, драма 

(САЩ, Китай, Хонг Конг, 2013), 
актьори - Тайгър Ху Чен, Киану 
Рийвс, Карън Мок, Майкъл Тонг

00:15 „Смъртоносно оръжие“, с.2, еп.2
01:15 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.13
02:15 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.1
03:15 „Последователите“ - с. 3, еп.10
04:15 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 9

06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 
анимация

08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп.1
09:00 „Тежки престъпления“, с.6, еп. 12
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.13
11:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп. 9
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.2
13:00 „Перфектната майка“ - драма, 

мистерия, трилър (САЩ), актьори 
- Хелън Слейтър, Меган Мартин, 
Патрик Фабиан и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.2
16:00 „Тежки престъпления“ - сериал, с. 

6, еп. 13
17:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 3
18:00 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 10
19:00 „Стрелата“ - сериал, с. 3, еп. 14
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с. 2, еп. 3
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Срещу стихиите“ - фантастика, 

екшън (Канада 2017), актьори - 
Майкъл Паре, Керълайн Бузанко, 
Марин Алмаси, Дъф Зайънс, Лиан 
Кол Йънг и др.

00:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал, 
с.2, еп.3

01:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.14
02:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.2
03:00 „Последователите“ - с.3, еп.11
04:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.10

05:00 „Тежки престъпления“, с.6, еп. 13
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп.2
09:00 „Тежки престъпления“, с.6, еп. 13
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.14
11:00 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 10
12:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 3
13:00 „Срещу стихиите“ - фантастика, 

екшън (Канада 2017), актьори - 
Майкъл Паре, Керълайн Бузанко, 
Марин Алмаси, Дъф Зайънс, Лиан 
Кол Йънг и др.

14:45 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.3
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 1
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.4
18:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.11
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.15
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с. 2, еп. 4
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „В бялата пустош“ - драма, вое-

нен (Норвегия, Швеция, Франция, 
2012), актьори - Флориан Лукас, 
Дейвид Крос, Рупърт Гринт, Стиг 
Хенрик Хоф, Лахлан Найбоа, Сон-
дре Крогтофт Ларсен, Кнут Йонер, 
Мортен Фалдас и др.

00:00 „Смъртоносно оръжие“, с.2, еп.4
01:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.15
02:00 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп.3
03:15 „Последователите“ - с. 3, еп. 12
04:15 „Монк“ - сериал, с.7, еп.11

05:30 „Да бъдеш отново на 16“ - ро-
мантична комедия със Софи Шут, 
Анна Хаусбург, Янек Рийке /п/

07:30 „Голямото сърце на Лъки“ - драма 
с Наташа Хенстридж, Хари Хам-
лин, Антони Лемке и др. /п/

09:45 „Маймунски приключения“ - се-
мейна комедия с Ларке Милър, 
Майкъл Тайджен, Скайлър Астин, 
Крис Копола, Кейдън Магнусън

11:20 „А сега какво?“ - романтична 
комедия с Ашли Тисдейл /п/

13:20 „Усмивката на Мона Лиза“ - дра-
ма с Джулия Робъртс /п/

15:45 „Човекът, който познаваше без-
крайността“ - драма с Дев Пател, 
Джеръми Айрънс, Тоби Джоунс, 
Стивън Фрай и др. /п/

18:00 „Баща - мечта“ - комедия с Адам 
Сандлър, Джоуи Лорън Адамс, 
Джон Стюарт, Лесли Ман и др.

20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „S.W.A.T.- Специален отряд“ - ек-

шън със Самюел Джаксън, Колин 
Фарел, Мишел Родригес и др.

23:30 „От местопрестъплението“ /п/
00:30 „Студена планина“ - драма с Джъд 

Лоу, Никол Кидман, Рене Зелу-
егър, Доналд Съдърланд, Натали 
Портман, Филип Сиймор Хофман, 
Айлин Аткинс и др. /п/

05:00 „Моето ново начало“ - роман-
тична комедия с Катарина Мю-
лер-Елмау и др. /п/

07:00 „Близначки под венчило“ - ро-
мантична комедия с Тиа Моури, 
Тамара Моури, Чад Конел, Робин 
Брул, Сандра Колдуел и др. /п/

09:20 „МХП: Маймунски Х-тремни по-
стижения“ - семейна комедия 
с Роби Бенсън, Девин Дъглас 
Друвиц, Тревър Райт, Ян Баг, 
Гуинит Уолш, Никол МакКий

11:00 „Баща -мечта“ - комедия /п/
13:00 „Принцът на приливите“ - ро-

мантична драма с Ник Нолти, 
Барбра Стрейзанд, Блайт Данър, 
Кейт Нелигън, Йерун Крабе, Ме-
линда Дилън, Джордж Карлин /п/

16:00 „S.W.A.T.- Специален отряд“ - 
екшън със Самюел Джаксън /п/

18:30 „София - Ден и Нощ“ /п/
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Хитч“ - романтична комедия с 

Уил Смит, Ева Мендес, Кевин 
Джеймс, Амбър Валета, Джули 
Ан Емери, Адам Аркин и др.

23:30 „От местопрестъплението“ /п/
00:30 „Хана“ - екшън-трилър със Сир-

ша Ронан, Ерик Бана, Кейт Блан-
шет, Оливия Уилямс, Джейсън 
Флеминг, Том Холандър, Тим 
Бекман, Джесика Барден и др.

05:45 „Камиони по леда“ - сезон 4
06:45 „Без багаж“ /п/
07:20 „Топ Гиър“ - сезон 18, 3 епизода
11:00 „Американска нинджа 2“ - екшън 

с Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, 
Лари Поиндекстър и др. /п/

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Безпаметно“ - екшън с Долф 

Лундгрен, Дани Трехо, Вивика 
Анджанета Фокс, Майкъл Пайр, 
Натасия Малте, Джон Лауглин, 
Ейнджъл Конуел и др.

15:15 „Програмиран“ - екшън с Куба 
Гудинг-мл., Вал Килмър, Майкъл 
Айрънсайд, Татяна Маслани, Ерик 
Брекър, Чад Кроучук, Хиро Канага-
ва, Али Либърт и др.

17:10 „Капитан Америка: Завръщането 
на първия отмъстител“ - приклю-
ченски екшън с Крис Евънс, Са-
мюел Джаксън, Скарлет Йохансон, 
Робърт Редфорд, Антъни Маки /п/

20:00 „Норбит“ - комедия с Еди Мърфи, 
Танди Нютън, Тери Крюс, Клифтън 
Пауъл, Куба Гудинг мл., Еди Гри-
фин, Кат Уилямс, Марлон Уаянс

22:00 „Аленият прилив“ - екшън с Ден-
зъл Уошингтън, Джийн Хекман, 
Виго Мортенсен, Мат Крейвън, 
Джеймс Гандолфини, Джордж 
Дзъндза, Роки Карол и др.

00:30 Еротичен телепазар

06:20 „Камиони по леда“ - сезон 4
07:20 „Топ Гиър“ - сезон 18, 3 епизода
11:00 „Програмиран“ - екшън с Куба 

Гудинг-мл., Вал Килмър, Майкъл 
Айрънсайд, Татяна Маслани, Ерик 
Брекър, Чад Кроучук, Хиро Кана-
гава, Али Либърт и др. /п/

13:00 „Без багаж“
13:30 „Норбит“ - комедия с Еди Мър-

фи, Танди Нютън, Тери Крюс, 
Клифтън Пауъл, Куба Гудинг мл., 
Еди Грифин, Кат Уилямс, Марлон 
Уаянс и др. /п/

15:40 „Аленият прилив“ - екшън с Ден-
зъл Уошингтън, Джийн Хекман, 
Виго Мортенсен, Мат Крейвън, 
Джеймс Гандолфини, Джордж 
Дзъндза, Роки Карол и др. /п/

18:10 „Специален отряд: Огнен полет“ 
- екшън с Гейбриъл Махт, Робърт 
Патрик, Карли Поуп и др.

20:00 „Робинзон Крузо“ - приключен-
ски филм с Пиърс Броснан, Поли 
Уокър, Уилям Такату, Ян Харт, 
Джеймс Фрейн и др.

22:00 „Противоотрова“ - трилър със 
Силвестър Сталоун, Чарлз Дъ-
тън, Поли Уокър, Том Беринджър, 
Кристофър Фулфорд, Джефри 
Райт, Крис Кристоферсън и др.

00:00 „Фрактура“ 
02:20 Еротичен телепазар

06:00 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:30 „Звярът“ - сериал, сезон 1
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сезон 13 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 13
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:40 „Безпаметно“ - екшън с Долф 

Лундгрен, Дани Трехо, Вивика 
Анджанета Фокс, Майкъл Пайр, 
Натасия Малте, Джон Лауглин, 
Ейнджъл Конуел и др /п/

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 24
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 

сезон 1
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Рамбо: Първа кръв, част втора“ 

- екшън със Силвестър Сталоун, 
Ричард Крена, Чарлз Нейпиър, 
Стивън Беркоф, Мартин Ков и др.

00:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 1 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария“ /п/

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 2 /п/
06:40 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 2
08:40 „Моето ново начало“ - романтич-

на комедия с Катарина Мюлер-
Елмау, Хендрик Дурин и др.

11:00 „Спаркъл: Соул дива“ - драма с 
Уитни Хюстън, Джордин Спаркс, 
Кармен Ехого, Дерек Люк /п/

13:30 „Близначки под венчило“ - ро-
мантична комедия с Тиа Моури, 
Тамара Моури, Чад Конел и др.

15:30 „Студена планина“ - драма с 
Джъд Лоу, Никол Кидман, Рене 
Зелуегър, Доналд Съдърланд и др.

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Човекът, който познаваше без-

крайността“ (премиера) - драма с 
Дев Пател, Джеръми Айрънс, Тоби 
Джоунс, Стивън Фрай, Джереми 
Нортъм, Кевин Макнали, Шазад 
Латиф, Падрайк Дилейни и др.

23:20 „От местопрестъплението“,с.10 /п/
00:20 „Давам им година“ - романтична 

комедия с Роуз Бърн, Рейф Спал, 
Ана Фарис, Джейсън Флеминг, 
Стивън Мърчант, Мини Драйвър, 
Саймън Бейкър, Оливия Колман, 
Джейн Ашер, Алекс МакКуин и др. 
/п/

06:00 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:30 „Звярът“ - сериал, сезон 1
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 13 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 13
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:30 „Американска нинджа 2“ - екшън 

с Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, 
Лари Поиндекстър, Гари Конуей

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-

мобили, сезон 24
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 

сезон 1
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Огън в кръвта“ - екшън-трилър 

с Джейсън Стейтъм, Ейми Смарт, 
Хосе Пабло Кантило, Ефрен Рами-
рез, Дуайт Йокам, Рено Уилсън и 
др.

23:50 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 1 /п/

00:45 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика /п/

03:20 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:45 „Актьорско студио“ - сезон 17
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 3
08:50 „МХП: Маймунски Х-тремни пости-

жения“ - семейна комедия /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 2
12:00 „Карате кид“ - екшън с Ралф 

Мачио, Пат Морита, Елизабет Шу, 
Мартин Ков, Ранди Хелър, Уилям 
Забка, Рон Томас, Роб Гарисън, 
Чад МакКуин, Тони О’Дел и др.

14:30 „На живот и смърт“ - екшън с Пол 
Уокър, Лорънс Фишбърн, Оливия 
Уайлд, Джейсън Флеминг, Кейт 
Карадин, Майкъл Боуен, Джейсън 
Левис и др. /п/

16:30 „Хитч“ - романтична комедия с 
Уил Смит, Ева Мендес, Кевин 
Джеймс, Амбър Валета, Джули Ан 
Емери, Адам Аркин и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Реална опасност“ - екшън с 

Харисън Форд, Уилям Дефо, Ан 
Арчър, Джеймс Ърл Джоунс, 
Бенджамин Брат и др.

00:00 „От местопрестъплението“ /п/
01:00 „Американски убиец“ - екшън с 

Майкъл Кийтън, Дилън О‘Брайън, 
Сана Латан, Шива Негар, Дейвид 
Съчет, Навид Нагахбан и др. /п/

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 2 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 3
08:30 „Анабел Хупър и призракът от 

Нантъкет“ - приключенски филм 
с Бейли Мадисън, Робърт Капрон, 
Рейчъл Решеф, Маврик Морено/п/

10:50 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 2
11:50 „Карате кид 2“ - екшън с Ралф 

Мачио, Пат Морита, Мартин Ков, 
Пат Е.Джонсън, Дани Камекона

14:00 „Срещите на Джейн“ - романтична 
комедия с Каризма Карпентър, 
Дейвид Липер, Джошуа Малина, 
Евън Мариот, Закари Леви и др.

16:00 „Реална опасност“ - екшън с 
Харисън Форд, Уилям Дефо, Ан 
Арчър, Джеймс Ърл Джоунс, 
Бенджамин Брат, Жоаким де Ал-
мейда, Мигел Сандовал и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Следващите три дни“ - кримина-

лен филм с Ръсел Кроу, Елизабет 
Банкс, Лиъм Нийсън и др.

23:45 „От местопрестъплението“ /п/
00:45 „Карате кид“ - екшън с Ралф 

Мачио, Пат Морита, Елизабет Шу, 
Мартин Ков, Ранди Хелър, Уилям 
Забка, Рон Томас, Роб Гарисън, 
Чад МакКуин, Тони О’Дел и др. /п/

06:00 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:30 „Звярът“ - сериал, сезон 1
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сезон 13 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:40 „Специален отряд: Огнен полет“ 

- екшън с уч. на Гейбриъл Махт, 
Робърт Патрик, Карли Поуп и др. 
/п/

18:30 „Господари на ефира“ - забавно 
предаване /п/

19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, сезон 24

20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 1

21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Смъртоносна надпревара 2“ - ек-

шън с Шон Бийн, Люк Гос, Лорън 
Коен, Винг Реймс, Дани Трейо, 
Робин Шоу, Тейнит Финикс, Джо 
Ваз и др.

00:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 1 /п/

01:00 Еротичен телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 17 ноЕМВри нЕДЕля, 18 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Майк и Моли“ - сериал
09:30 „Кое е това момиче“ - сериал
10:00 „Eд“ - комедия, семеен, спортен 

(САЩ, 1996), актьори - Мат Ле 
Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, 
Джак Уордън, Бил Кобс, Джим 
Кавийзъл и др.

12:00 „Робо-куче“ - семеен, фентъзи 
(САЩ, 2015), режисьор - Джей-
сън Мърфи, актьори - Майкъл 
Кампиън, Патрик Мълдуун, Оливия 
Д`Або, Уолъс Шон, Кени Бомонт 
и др.

14:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
17:30 „Загадките на Лора“ - сериал
18:30 „Новите съседи“ - сериал
20:30 „Близнаци“ - комедия, крими-

нален (САЩ, 1988), режисьор - 
Айвън Райтман, актьори - Арнолд 
Шварценегер, Дани Де Вито, Кели 
Престън, Хлое Уеб, Бони Бартлет 
и др.

22:30 „Хотел Елеон“ - сериал
23:30 „Майк и Моли“ - сериал
00:30 „Загадките на Лора“ - сериал
01:30 „Майк и Моли“ - сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:30 „По средата“ - сериал

05:00 „Хотел Елеон“ - сериал
06:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче“ - сериал
10:00 „Близнаци“ - комедия, криминален 

(САЩ, 1988), режисьор - Ай-
вън Райтман, актьори - Арнолд 
Шварценегер, Дани Де Вито, Кели 
Престън, Хлое Уеб, Бони Бартлет 
и др.

12:00 „Майка под наем“ - комедия, 
романтичен (САЩ, 2008), режи-
сьор - Майкъл Маккълърс, актьори 
- Денис О‘Хеър, Ейми Полър, Дакс 
Шепард, Сигорни Уивър, Тина 
Фей, Грег Киниър, Стив Мартин и 
др.

14:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
17:30 „Загадките на Лора“ - сериал
18:30 „Новите съседи“ - сериал
20:30 „Eд“ - комедия, семеен, спортен 

(САЩ, 1996), режисьор - Бил 
Кутурие, актьори - Мат Ле Бланк, 
Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор-
дън, Бил Кобс, Джим Кавийзъл и 
др.

22:30 „Хотел Елеон“ - сериал
23:30 „Майк и Моли“ - сериал
00:30 „Кое е това момиче“ - сериал
03:30 „По средата“ - сериал

пЕТък, 16 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток 

шоу
10:00 „Майка под наем“ - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2008), актьори - 
Денис О‘Хеър, Ейми Полър, Дакс 
Шепард, Сигорни Уивър, Тина 
Фей, Грег Киниър, Стив Мартин

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ 
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.6
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 6
00:00 „Майка под наем“ - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2008), режисьор 
- Майкъл Маккълърс, актьори - 
Денис О‘Хеър, Ейми Полър, Дакс 
Шепард, Сигорни Уивър, Тина 
Фей, Грег Киниър, Стив Мартин и 
др.

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

риал

понЕДЕлник, 19 ноЕМВри

05:00 „Хотел Елеон“ - сериал
06:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Българи на три морета“ - риалити
10:00 „Турбо“ - анимация (САЩ, 2013), 

режисьор - Дейвид Сорън, сцена-
ристи - Робърт Д. Сийгъл, Дарън 
Лемке, Дейвид Сорън

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Домашен арест“ - сериал, с.2
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с. 6
23:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал, с. 6
00:00 „Турбо“ - анимация (САЩ, 2013), 

режисьор - Дейвид Сорън, сцена-
ристи - Робърт Д. Сийгъл, Дарън 
Лемке, Дейвид Сорън

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

ал

ВТорник, 20 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
10:00 „Всичко се обърка“ - комедия 

(Франция, 2015), режисьори - 
Никола Бенаму, Филип Лашо, ак-
тьори - Филип Лашо, Алис Давид, 
Венсан Дезаня, Тарек Будали и 
др.

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.6
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 6
00:00 „Всичко се обърка“ - комедия 

(Франция, 2015), режисьори - 
Никола Бенаму, Филип Лашо, ак-
тьори - Филип Лашо, Алис Давид, 
Венсан Дезаня, Тарек Будали и 
др.

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

риал

сряДа, 21 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток-

шоу
10:00 „Коледа с Чили“ - комедия, драма, 

семеен (САЩ, 2012), режисьор 
- Грегъри Попън, актьори - Том 
Арнолд, Си Томас Хауъл, Брук 
Лангтън и др.

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал, с. 6
00:00 „Коледа с Чили“ - комедия, драма, 

семеен (САЩ, 2012), рижисьор 
- Грегъри Попън, актьори - Том 
Арнолд, Си Томас Хауъл, Брук 
Лангтън и др.

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

ал

чЕТВърТък, 22 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
10:00 „Футболен татко“ - комедия, се-

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

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 6
00:00 „Футболен татко“ - комедия, се-

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

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

риал

05:45 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 2 
/п/

06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 
сериен филм, сезон 4

08:45 „Нежна дипломация“ - романтична 
комедия с Вероника Ферес, Фили-
пе Кароит, Мартин Брамбах, Тере-
за Ундерберг, Щефан Кампвирт и 
др.

11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 2
12:00 „Карате кид 3“ - екшън с Ралф 

Мачио, Пат Морита, Мартин Ков, 
Робин Лайвли, Шон Кенън, Томас 
Йън Грифин, Ранди Хелън и др.

14:20 „Старомодна благодарност“ - дра-
ма с Пола Бодро, Хелен Джой, 
Жаклин Бисе и др.

16:20 „Следващите три дни“ - кримина-
лен филм с Ръсел Кроу, Елизабет 
Банкс, Лиъм Нийсън и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Фермата“ - трилър с Ал Пачино, 

Колин Фарел, Бриджит Мойнахан, 
Гейбриъл Махт, Майк Раалба, Ке-
нет Митчъл, Рон Лий и др.

23:20 „От местопрестъплението“,с.10 /п/
00:20 „Карате кид 2“ - екшън с Ралф 

Мачио, Пат Морита, Мартин Ков, 
Пат Е.Джонсън, Дани Камекона и 
др. /п/

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 2 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 4
08:45 „Срещите на Джейн“ - роман-

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

11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Следващото карате хлапe“ - ек-

шън с Пат Морита, Хилари Суонк, 
Майкъл Айрънсайд, Констанс То-
уърс, Крис Конрад и др.

14:00 „Малки жени“ - семеен филм със 
Сюзан Сарандън, Уинона Райдър, 
Кирстен Дънст, Саманта Матис, 
Клеър Дейнс, Гейбриъл Бърн, 
Крисчън Бейл, Трини Алварадо

16:30 „Фермата“ - трилър с Ал Пачино, 
Колин Фарел, Бриджит Мойнахан, 
Гейбриъл Махт, Майк Раалба /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Игрите на глада“- приключенска 

фантастика с Дженифър Лоурънс, 
Джош Хътчерсън, Лиам Хемсуърт, 
Уди Харелсън, Елизабет Банкс, 
Стенли Тучи, Уес Бентли и др.

00:00 „От местопрестъплението“ /п/
01:00 „Карате кид 3“ - екшън с Ралф 

Мачио, Пат Морита и др. /п/

05:15 „Супергърл“ - сериал, еп. 1
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
07:30 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп. 3
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 1
10:00 „Стрелата“ - с. 3, еп. 15
11:00 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 11
12:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 4
13:00 „В бялата пустош“ - драма, вое-

нен (Норвегия, Швеция, Франция, 
2012), актьори - Флориан Лукас, 
Дейвид Крос, Рупърт Гринт, Стиг 
Хенрик Хоф, Лахлан Найбоа и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп. 4
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 2
17:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 5
18:00 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 12
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.16
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с. 2, еп. 5
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Седмият син“ - екшън, фентъзи, 

приключенски (САЩ, Великобри-
тания, Канада, Китай), актьори 
- Джеф Бриджис, Джулиан Мур, 
Джейсън Скот Лий, Джимон Хон-
су, Алисия Викандер, Оливия Уи-
лямс, Кит Харингтън, Бен Барнес

00:00 „Смъртоносно оръжие“, с.2, еп. 5
01:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 16
02:00 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп. 4
03:00 „Последователите“ - с. 3, еп. 13
04:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.12

05:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 2
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с. 5, еп. 4
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 2
10:00 „Стрелата“ - сериал, с. 3, еп. 16
11:00 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 12
12:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 5
13:00 „Седмият син“ - екшън, фентъзи, 

приключенски (САЩ, Великобри-
тания, Канада, Китай, 2014), ак-
тьори - Джеф Бриджис, Джулиан 
Мур, Джейсън Скот Лий, Джимон 
Хонсу, Алисия Викандер, Оливия 
Уилямс, Кит Харингтън и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.5
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 3
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.6
18:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.13
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.17
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.6
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Гангстерски отдел“ - драма, кри-

минален, екшън (САЩ, 2013), ак-
тьори - Шон Пен, Райън Гослинг, 
Ема Стоун, Ник Нолти, Джош 
Бролин и др.

00:15 „Смъртоносно оръжие“, с.2, еп.6
01:15 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.17
02:15 „Лонгмайър“ - с. 5, еп. 5
03:15 „Последователите“ - с. 3, еп. 14
04:15 „Монк“ - сериал, с.7, еп.13

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - с. 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Каубои и извънземни“ /п/
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 24
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Робокоп 2“ - екшън 
00:30 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2 /п/

ДИЕМА
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“,с. 3 /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - с. 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 9
16:30 „Робинзон Крузо“ /п/
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 24
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Пазители на Галактиката“,фантастика 
00:30 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2 /п/

ДИЕМА
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„Пластформ“ ООД, гр. Габрово при-
ключва изпълнението на проект 
„Разширяване на производствения 
капацитет за устойчив растеж и 
повишена конкурентоспособност 
на „ПЛАСТФОРМ“ ООД посредством 
изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност“, финансиран по До-
говор за безвъзмездна финансо-
ва помощ № BG16RFOP002-3.001-
0668-C01 от 17.08.2017 г. по Опера-

тивна програма „Иновации и конку-
рентоспособност“ 2014-2020, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално 
развитие. Проектът цели постига-
не на устойчив растеж и повишена 
конкурентоспособност на предпри-
ятието посредством изпълнение на 
пакет от енергоспестяващи мерки 
за повишаване на енергийната ефек-
тивност и разширяване на произ-

водствения капацитет.
 На 15 ноември 2018 г. се прове-
де финалната пресконференция за 
представяне на резултатите от 
изпълнението на проекта. Реализи-
раните инвестиции за над 2,85 млн. 
лева обхващат доставка на 10 нови 
високотехнологични шприц- и раз-
дувни машини и инсталации, с които 
се намалява енергийната интензив-
ност на производството и се по-

вишава ресурсната ефективност 
на предприятието. Във фирмата е 
внедрена и сертифицирана съгласно 
стандарт БДС EN ISO 50001 сис-
тема за енергиен мениджмънт на 
производствените процеси. Пови-
шената производителност позво-
лява увеличаване на пазарния дял 
на основните изделия, в т. ч. и на 
международните пазари. Високоп-
рецизните машини, прилагащи без-

отпадни технологии и използващи 
рециклирани материали, чувстви-
телно подобряват качеството на 
произвежданата продукция и водят 
до намаляване на разходите за пре-
работка на технологичен брак. По 
този начин значително се намаля-
ват емисиите от вредни газове и 
се съхранява околната среда. Реа-
лизацията на проекта води също до 
разкриване на нови работни места.

Габровската компания 
„Пластформ“ ООД реализи-
ра проект „Разширяване на 
производствения капацитет 
за устойчив растеж и пови-
шена конкурентоспособност на 
„Пластформ“ ООД посредством 
изпълнение на мерки за енер-
гийна ефективност" по проце-
дура за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ № 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малките и сред-
ни предприятия“ по Оперативна 
програма „Иновации и конку-
рентоспособност“ 2014-2020,  
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие на стой-
ност 2 858 040 лева без ДДС. 
От тях 1 499 876 лв. е размерът 
на безвъзмездната финансова 
помощ, от които 224 981,40 
лева са национално съфинан-
сиране и 1 274 894,60 лева 
са от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионал-
но развитие, а 1 358 164 лева 
е съфинансирането от „Пласт-
форм“ ООД. 

На нарочна пресконфе-
ренция вчера управителят на 
дружеството Добрин Байракта-
ров представи проекта, чия-
то обща цел е постигане на 
устойчив растеж и повишаване 
на конкурентоспособността на 
„Пластформ“ ООД посредством 
изпълнение на пакет от енергос-
пестяващи мерки за повишава-
не на енергийната ефективност 
на предприятието и разширя-
ване на производствения му 
капацитет. Добрин Байрактаров 
обясни, че в рамките на проекта 
ще бъдат постигнати следните 

специфични цели: Намаляване 
на енергийната интензивност и 
повишаване енергийната и ре-
сурсна ефективност на „Пласт-
форм“ ООД посредством въ-
веждане на енергоспестяващи 
мерки, предвиждащи инвестиции 
в ново високоефективно и нис-
коенергоемко производствено 
оборудване, включително и 
внедряване и сертфициране на 
система за енергиен менидж-
мънт на производствените про-
цеси; Разширяване на произ-
водствения капацитет на пред-
приятието посредством пови-
шаване на производителността, 
което ще позволи увеличаване 
на пазарния дял на основните 
изделия, в това число и на меж-
дународните пазари, в резултат 
на закупуването и въвеждането 
в експлоатация на съвременно 
високопроизводително техноло-
гично оборудване; Подобряване 
качеството на произвежданата 
продукция и чувствително нама-
ляване на разходите за прера-
ботка на технологичен брак чрез 
използване на високопрецизни 

машини, прилагащи безотпадни 
технологии и използващи ре-
циклирани материали; Опазване 
на околната среда чрез нама-
ляване на емисиите от вредни 
газове в резултат на внедрява-
не на енергоефективни маши-
ни в производствения процес 
на „Пластформ“ ООД, щадящи 
околната среда, които използ-
ват рециклирани материали и 
прилагат безотпадни технологии.

Дейностите по проекта об-
хващат извършване на енергиен 
одит по образец („обследване 
за енергийна ефективност”), из-
пълнен преди подаване на про-
ектното предложение; закупува-
не и въвеждане в експлоатация 
на шприцмашини; закупуване и 
въвеждане в експлоатация на 
раздувни машини; закупуване и 
въвеждане в експлоатация на 
инсталация за капачки във фар-
мацията; закупуване и въвежда-
не в експлоатация на машина 
за производство на бутилки от 
PET с безотпадна технология; 
въвеждане на система за енер-
гиен мениджмънт; сертифици-

ране на система за енергиен 
мениджмънт съгласно стандарт 
БДС EN ISO 50001; публичност и 
визуализация на проекта и одит 
на проекта. 

Срокът за изпълнението на 
проекта е 17 месеца.

Очакваните резултати от 
реализирането на проекта са: 
Повишена енергийна ефектив-
ност - годишни спестявания на 
енергия: 1 416 754,373 kWh/
год.; Разширен производствен 
капацитет с над 10% чрез внед-
ряване на 10 броя нови машини 
и инсталации; Увеличен пазарен 
дял с над 2%; Повишено качест-
во на изделията; Разкрити пет 
нови работни места; Повишена 
конкурентоспособност и устой-
чив растеж; Опазена околна 
среда – спестени емисии СО2 
1160,32 t/год.

По време на реализацията 
на проекта е извършен одит по 
образец. В рамките на проекта 
ще бъдат закупени и въведени 

в експлоатация две шприцма-
шини, 600 kN, Ø35; Закупени 
и въведени в експлоатация две 
шприцмашини, 800 kN, Ø40; 
Закупени и въведени в експло-
атация две раздувни машини с 
производствен капацитет 200 ml 
– 1000 ml; Закупени и въведени 
в експлоатация раздувна маши-
на с производствен капацитет 
50 ml – 500 ml, както и на раз-
дувна машина с производствен 
капацитет от 0,450 l - 2,5 l. 7; 
Закупена и въведена в експло-
атация инсталация за капачки 
във фармацията; Закупена и въ-
ведена в експлоатация машина 
за производство на бутилки от 
PET с безотпадна технология; 
Въведена система за енергиен 
мениджмънт; Сертифициране на 
система за енергиен менидж-
мънт, съгласно стандарт БДС 
EN ISO 50001; Публичност и 
визуализация на проекта; Одит 
на проекта.

„Пластформ“ ООД е един от 

водещите производители в Бъл-
гария на опаковки от пластмаси 
за хранително-вкусовата, фар-
мацевтичната и козметичната 
промишлености. 

Основни клиенти на га-
бровската компания са FARCOM 
S.A. Гърция, „Арома“ АД, БК 
Горна баня ООД, „Витал“ ООД, 
ЕТ „Н. Алендарова“, КЕМКОС 
ЕООД, „Мексон“ ООД, „Радулов“ 
ЕООД, „СТС Холдинг груп“ ООД, 
„Томи шоу козметикс“ ЕООД и 
„Фикосота“ ООД.

Дейности по проекта: 1. 
Извършване на енергиен одит 
по образец – изпълнена преди 
проекта. 2. Закупуване и въвеж-
дане в експлоатация на 2 бр. 
шприцмашини, 600 kN, Ø35. 3. 
Закупуване и въвеждане в екс-
плоатация на 2 бр. шприцмаши-
ни, 800 kN, Ø40. 4. Закупуване 
и въвеждане в експлоатация 
на 2 бр. раздувни машини с 
производствен капацитет 200 
ml – 1000 ml. 5. Закупуване и 
въвеждане в експлоатация на 
раздувна машина с производ-
ствен капацитет 50 ml – 500 
ml. 6. Закупуване и въвеждане 
в експлоатация на раздувна ма-

шина с производствен капацитет 
ет 0,450 l - 2,5 l. 7. Закупуване 
и въвеждане в експлоатация на 
инсталация за капачки във фар-
мацията. 8. Закупуване и въвеж-
дане в експлоатация на машина 
за производство на бутилки от 
PET с безотпадна технология. 9. 
Въвеждане на система за енер-
гиен мениджмънт. 10. Сертифи-
циране на система за енергиен 
мениджмънт съгласно стандарт 
БДС EN ISO 50001. 11. Публич-
ност и визуализация на проекта. 
12. Одит на проекта.

проект: № BG16RFOP002
Очаквани резултати: - По-

вишена енергийна ефективност 
- годишни спестявания на енер-
гия: 1 416 754,373 kWh/год. 
- Разширен производствен ка-
пацитет с над 10% чрез внедря-
ване на 10 бр. нови машини и 
инсталации; - Увеличен пазарен 
дял с над 2%; - Повишено ка-
чество на изделията; - Разкрити 
5 бр. нови работни места; - По-
вишена конкурентоспособност 
и устойчив растеж; - Опазена 
околната среда – спестени еми-
сии СО2 1160,32 t/год.

Приключвà изпълнението нà ãолям проект ñ европейñко 
финàнñирàне зà рàзширявàне нà произвоäñтвения 

кàпàцитет нà „Плàñтформ” ООД - ãр. Гàáрово поñреäñтвом 
изпълнение нà мерки зà енерãийнà ефективноñт

„Плàñтформ” ООД реàлизирà европроект нà ñтойноñт 2 858 хил. левà

 Тази публикация е създадена по проект  
BG16RFOP002-3.001-0668-C01 „Разширяване на производ-
ствения капацитет за устойчив растеж и повишена 
конкурентоспособност на „ПЛАСТФОРМ“ ООД посред-
ством изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържа-
нието й се носи от „Пластформ“ ООД и при никакви об-
стоятелства не може да се приеме, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган.

продължава от стр.1
Пък	 и	 с	 такъв	 естествен	
млад	 актьор	 като	 Трем-
бли	 ни	 се	 струва,	 че	 не-
щата	 трудно	 могат	 да	 се	
объркат.	 Неговият	 герой	
е	роден	с	деформации	на	
лицето,	 заради	 които	 не	
е	подходящо	да	посещава	
училище	 на	 общо	 основа-
ние,	 преди	 да	 приключи	
задължителната	 опера-
ционна	намеса.		 	
	 И	 изведнъж	 Оги	 се	
превръща	 в	 сензация,	 ко-
гато	родителите	му	го	пус-
кат	 в	 пети	 клас.	 Както	 и	
семейството	му,	така	и	но-
вите	съученици	се	опитват	
да	намерят	най-правилния	
път	към	приемането	на	фа-

ктите,	 без	 да	 задушават	
със	състрадание.
	 Изключителната	 сме-
лост	 и	 невероятното	 из-
растване	 на	 Оги	 обеди-
няват	 всички,	 а	 той	 са-
мият	 се	 убеждава,	 че	 не	
е	 възможно	 да	 се	 „слее	
с	 тълпата”,	 когато	 човек	
е	 роден,	 за	 да	 изпъква	 с	
качества	пред	другите…
	 По	 адаптацията	 на	
романа	 са	 работили	 Сти-
вън	 Конрад	 и	 Джак	Торн.	
Освен	 Джулия	 Робъртс	 и	
Оуен	 Уилсън,	 във	 филма	
участват	 още	 Манди	 Па-
тинкин,	 Давид	 Дигс,	 Соня	
Брага,	 Изабела	 Видович,	
Али	 Либърт,	 Брайс	 Гейзър	
и	др.	

Рокля нà MYOO COUTURE нà премиерàтà нà 
филмà “Чуäо” ñ Джулия Роáъртñ и Оуен Уилñън

Elle McKinnon


