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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

РУЖа ЛЮБЕНОВа
	 По	обяд	на	28	ноември	
на	 бул.	 „Хемус“	 в	 Габро-
во	 стана	 катастрофа,	 при	
която	пострада	27-годишна	
жителка	на	с.	Старозагор-
ски	бани.	Счупена	й	е	дяс-
ната	 ключица,	 съобщиха	
от	 Областаната	 дирекция	
на	 МВР	 в	 Габрово.	 Око-
ло	 13,45	 часа	 малко	 след	
кръстовището	 на	 булевар-
да	 с	 ул.	 „Иван	 Калпаза-
нов“	 се	 ударили	 лек	 ав-
томобил	 „Ауди	А8“,	с	чужд	
регистрационен	 номер,	
управляван	 от	 60-годишен	
мъж	от	Казанлък,	и	старо-
загорска	 „Шкода	 Фабия“,	
управлявана	от	47-годишна	
жителка	на	Стара	Загора.		
Пострадалата	 27-годиш-
на	 жена	 била	 пътничка	 в	
„Шкода“-та.
	 Щетите	 по	 двата	 ав-
томобила	 се	 уточняват	 и	
причините	 за	 произшест-
вието.	Двамата	 водачи	 са	
изпробвани	 на	 място	 с	
„Дрегер“,	 но	 никой	 от	 тях	
не	 е	 пил	 преди	 да	 седне	
зад	волана.	В	габровската	
полиция	 е	 започнато	 до-
съдебно	 производство	 за	
нанасяне	 на	 средна	 те-
лесна	 повреда	 –	 чл.	 342,	
ал.	1	от	НК.	По	този	текст	
виновният	може	да	отнесе	
до	две	години	затвор.

мигЛЕНа ВъгЛЕНОВа
ОБщиНа гаБРОВО

	 Единственият	 българ-
ски	представител	на	меж-
дународната	 конференция	
за	 бизнес	 развитие	 „Рас-
теж,	който	работи	за	все-
ки“,	 която	 се	 проведе	 от	
22	до	23	ноември	2018	г.	в	
украинската	столица	Киев,	
бе	Община	Габрово.
	 Повече	 от	 120	 учас-
тници	 –	 представители	 на	
малки	и	средни	предприя-
тия,	местни	власти,	непра-
вителствени	 организации	
и	 финансиращи	 институ-
ции,	 дискутираха	 успеш-
ни	 модели	 и	 иновативни	
практики	 за	 включващо	
бизнес	развитие.
	 В	 специален	 панел,	
посветен	 на	 социалното	
предприемачество,	гл.	екс-
перт	 „Подготовка	 и	 упра-
вление	на	проекти“	Севда-
лина	 Ненкова	 представи	
българския	 опит	 по	 тема-
та,	 както	 и	 постиженията,	

перспективите	 и	 предиз-
викателствата	 на	 локално	
ниво.	 Тя	 акцентира	 върху	
начините	 за	 развитие	 на	
социалното	предприемаче-
ство	 чрез	 еврофондовете	
и	 конкретно	 възможност-
ите	 по	 ОП	 „Развитие	 на	
човешките	ресурси“.
	 Аудиторията	научи	още	
за	 подкрепата,	 която	 Об-
щина	 Габрово	 оказва	 за	
различни	 социални	 ини-
циативи,	 за	 международ-
ния	 иновативен	 лагер	 –	
Gabrovo	 innovation	 camp,	
който	тази	година	бе	пос-
ветен	 на	 социалните	 ино-
вации,	както	и	за	местния	
проект	 „Майсторилница“	
за	 създаване	 на	 ново	 со-
циално	 предприятие	 за	
ръчно	 изработени	 сувени-
ри,	бродерия	и	традицион-
ни	битови	изделия.
	 По	 време	 на	 пленар-
ните	 сесии	 участниците	
обсъдиха	 начините	 за	 на-
сърчаване	 на	 инвестито-
рите	 да	 финансират	 со-

циални	 предприятия	 така,	
че	 да	 се	 създаде	 устой-
чива	 и	 позитивна	 социал-
на	 промяна,	 а	 не	 просто	
бизнес	 модел,	 чрез	 който	
се	 постигат	 положителни	
финансови	 резултати.	 Екс-
перти	от	Канада	споделиха	
опит	 от	 добре	 развитата	
си	 социална	 икономика	 и	
прилагането	 на	 мерки	 за	
подкрепа	на	жените	в	биз-
неса.	Втората	международ-
на	конференция	за	бизнес	
развитие	 в	 Киев	 се	 про-
веде	 в	 рамките	 на	 проект	
„Партньорство	 за	 местно	
икономическо	 развитие	 и	
демократично	 управление“,	
изпълняван	 в	 Украйна	 от	
Федерацията	 на	 канадски-
те	общини	(FCM)	и	финан-
сиран	 от	 „Глобъл	 Афеърс	
Канада“.	Проектът	цели	да	
укрепи	 общинския	 сектор	
чрез	 увеличаване	 капаци-
тета	на	16	украински	града	
за	напредък	в	местната	де-
мокрация	 и	 икономическо	
развитие.

Оáщинà Гàáрово - във форум зà áизнеñ рàзвитие в Киев

	 „Преговорите	 по	 Мно-
гогодишната	 финансова	
рамка	 (МФР)	 и	 Кохези-
онната	 политика	 истори-
чески	 са	 съпътствани	 от	
разграничаването	 в	 пози-
циите	на	държавите	член-
ки	донори	и	бенефициери.	
	 Независимо	 от	 това	
има	 въпроси,	 по	 които	
трябва	 да	 покажем	реши-
мост	 и	 да	 постигнем	 не-
обходимия	 компромис	 за	
по-доброто	бъдеще	на	ЕС.	
	 Сега	 е	 времето	 да	 се	
обединим	 около	 нашите	
общи	 цели,	 приоритети	 и	
ценности	и	да	ги	кодираме	

в	преговорите.“		
	 Това	 заяви	 заместник	
министър-председателят	

Томислав	 Дончев	 в	 Бра-
тислава	в	рамките	на	сре-
щата	 на	 високо	 равнище	

във	 формат	 „Приятели	 на	
кохезията“,	 който	включва	
България,	 Хърватия,	 Че-
хия,	 Литва,	 Латвия,	 Есто-
ния,	 Унгария,	Малта,	 Пол-
ша,	 Румъния,	 Словакия,	
Словения,	 Кипър,	 Италия,	
Португалия,	Гърция.
	 По	думите	му,	от	клю-
чово	 значение	 е	 да	 се	
опрости	 политиката	 на	
сближаване	 чрез	 оптими-
зиране	 на	 процедурите,	
намаляване	 тежестта	 на	
контрола,	 по-малко	 и	 по-
ясни	критерии	за	изпълне-
ние,	 по-разбираеми	 доку-
менти.	

	 Вицепремиерът	 Дон-
чев	 подчерта	 важността	
да	 се	 постигане	 спора-
зумение	 за	 МФР	 и	 Кохе-
зионния	 пакет	 възможно	
най-скоро,	 за	 да	 започне	
програмирането	на	нацио-
нално	 равнище	 и	 навре-
менното	 стартиране	 на	
програмите.	
	 „Но	 сделката	 трябва	
да	е	справедлива.	Не	мо-
жем	да	се	съгласим	с	па-
кет,	който	не	взема	пред-
вид	мисията	за	сближава-
не	на	регионите	в	рамките	
на	ЕС“,	заяви	Дончев.
	 В	 срещата	 с	 домакин	

министър-председателят	
на	 Словакия	 Петер	 Пеле-
грини	участваха	министър-
председателите	 на	 Хърва-
тия,	 Чехия,	 Естония,	 Унга-
рия,	 Малта,	 Полша,	 Сло-
вения,	 заместник-предсе-
дателят	 на	 Европейската	
комисия	 и	 еврокомисар	
по	 енергетиката	 Марош	
Шефчович,	 европейски-
ят	 комисар	 по	 бюджет	 и	
човешки	 ресурси	 Гюнтер	
Йотингер,	 вицепрезиден-
тът	 на	 Европейската	 ин-
вестиционна	 банка	 Вазил	
Худак,	 както	 и	 министри	
от	държавите	членки.

Томиñлàв Дончев: “Тряáвà äà покàжем решимоñт и äà поñтиãнем 
неоáхоäимия компромиñ зà по-äоáрото áъäеще нà ЕС”

Кàтàñтрофà 
нà áул. „Õемуñ”, 
поñтрàäà 
27-ãоäишнà

	 На	 5	 декември	 „Меха-
троника“	 АД,	 габровският	
Технически	 университет	 и	
Община	Габрово	организи-
рат	Панаир	на	кариерата.
	 Той	 ще	 се	 проведе	 в	
учебната	 зала	 на	 габров-
ската	компания.	По	време	
на	форума	ще	бъдат	пред-
ставени	 фирми,	 готови	 да	
приемат	 студенти,	 които	
да	проведат	своя	стаж	при	
тях.	
	 Освен	 това	 ще	 бъдат	
създадени	 възможности	
за	осъществяване	на	пряк	
диалог	 между	 студентите	
и	 ученици	 от	 габровските	

училища	 с	 представители	
на	фирми	от	града.
 Целта	 на	 кариерния	
панаир	 е	 от	 една	 стра-
на	 да	 осигури	 местни	 и	
регионални	 компании,	
работещи	 в	 сектора	 на	
инженерните	 специално-
сти,	 които	 биха	 могли	 да	
предложат	 на	 младите	
хора	 възможност	 да	 ста-
жуват	 при	 тях,	 както	 и	
да	 представят	 основните	
бизнес	дейности	на	„свои-
те“	компании	и	произвеж-
даните	 от	 тях	 продукти. 
	 От	 друга	 страна,	 сту-
дентите	 от	 Техническия	

университет	 в	 Габрово,	
както	и	учениците	от	сред-
ните	 училища	 след	 учас-
тието	 си	 в	 инженерните	
курсове	 да	 могат	 да	 ус-
тановят	 лични	 контакти	 с	
представители	 на	 фирми-
те,	за	да	осъществят	връз-
ка	 с	 конкретни	 компании,	
чийто	 профил	 най-добре	
съответства	 на	 техните	
професионални	интереси	и	
предпочитания.	
	 Успоредно	с	това	фир-
мите,	 дали	 съгласие	 да	
приемат	студенти	за	прак-
тическо	обучение,	 и	 други	
фирми,	 които	биха	искали	

да	приемат	такива	студен-
ти,	 да	 се	 представят	 на-
кратко,	 да	 демонстрират	
установки,	да	покажат	из-
делията	 си	 и	 да	 обяснят	
пред	 студентите	 и	 учени-
ците	технологиите,	с	които	
работят.
	 „Кариерният	 панаир	 е	
свързан	 тясно	 с	 практи-
ческо	обучение	на	студен-
ти	 от	 специалност	 „Меха-
троника“,	 но	 това	 не	 би	
трябвало	да	ни	ограничава	
-	 считат	 организаторите.	
-	 Защото	 това	 може	 да	
е	 само	 началото.	 На	 ин-
дустрията	 са	 необходими	

специалисти	 и	 по	 други	
специалности.	Така	 че	 да-
вайки	 гласност	 на	 тази	
възможност,	 могат	 да	 се	
разработят	 учебни	 плано-
ве	и	програми,	стажантски	
програми	 за	 обучение	 по	
други	 специалности.	 Това	
е	важно	за	студенти	и	уче-
ници.	
	 От	 друга	 страна	 -	 по-
голямата	 информираност	
на	обществото	ни	ще	при-
влече	 повече	 заинтере-
совани	 фирми,	 които	 да	
обучат	свои	вътрешнофир-
мени	 ментори,	 готови	 за	
работа	със	студенти	и	уче-

ници,	като	обменят	опит	и	
информация	с	академични-
те	им	наставници.“
	 Сърцевината	на	идеята	
за	 дуално	 обучение	 във	
висшето	 образование	 се	
състои	 в	 създаването	 на	
връзка	 между	 академич-
ния	наставник	и	фирмения	
ментор.	
	 Свързващото	 звено	 е	
студентът.	
	 А	целта	-	тясна	комуни-
кация	 и	 стриктно	 просле-
дяване	на	неговото	теоре-
тично	 и	 практическо	 обу-
чение,	както	и	на	неговата	
мотивация.

Пàнàир нà кàриерàтà нà 5 äекември в „Мехàтроникà”

	 На	2	декември	от	11	до	17	часа	в	Му-
зея	на	 хумора	и	сатирата	ще	се	състои	
последната	за	тази	година	среща	с		Фон-
дация	 „Да	 играем”.	Традицията	 повелява	
срещата	да	бъде	в	Залата	на	жирафите	и	
да	се	играе	на	някоя	от	100-те	настолни	
игри.	Събитието	може	да	бъде	посетено	в	
удобно	за	всеки	време	в	рамките	на	деня. 
	 Входът	е	свободен	за	притежателите	
на	карти	„Приятели	на	хумора“,	които	мо-
гат	да	бъдат	закупени	на	касата	на	Музея	
непосредствено	 преди	 събитието	 и	 за	
които	може	да	научите	повече	тук:	http://
www.humorhouse.bg/bg/cards.html.
	 За	всички	останали	входът	е	билет	за	
Музея.

Неäеля - Ден нà 
нàñтолните иãри
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
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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
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�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

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: 
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066/808-592, 0887/361-876
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ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ
гр. габрово ул. орловска 119 /BILLA/ 

untbroker.gabrovo@gmail.com

пъТНА пОмОщ 24 чАСА
0999 009 008

 - Г-жо Сидорова, ка-
къв е Вашият прочит на 
нестихващите протести в 
областта и в страната? Не 
Ви ли се струва, че сме 
навлезли в революцион-
на ситуация, която според 
класическите определе-
ния е свързана с периода, 
в който народът не може 
да търпи повече, а упра-
вляващите не знаят как 
да се справят със ситуа-
цията (при която управля-
ващата класа не може да 
се справи с проблемите, 
а потиснатите не искат да 
живеят по старому)?
	 -	Считам,	 че	протести-
те	 в	 последните	 седмици	
представляват	 ескалация	
на	недоволството,	 свърза-
на	с	бедността,	с	високите	
цени,	 с	 повишаването	 на	
данъка	 върху	 старите	 ав-
томобили.	 Непрекъснато-
то	 нарастване	 на	 цените,	
та	 дори	 и	 облагането	 на	
дрехите	 втора	 употреба	 с	
данък	беше	капката,	която	

преля	чашата	на	недовол-
ството	 на	 населението	 в	
страната.	 Хората	 протес-
тират	срещу	целия	29-годи-
шен	преход,	срещу	състоя-
нието	 на	 държавата	 и	 на	
обществото	ни	в	момента,	
поне	така	го	разбирам	аз.	
Управляващите	 успяха	 да	
докарат	 хората	 до	 про-
сешка	тояга.	И	те,	хората,	
казаха	 на	 висок	 глас,	 че	
не	могат	повече	да	живеят	
така.	 В	 същото	 време	 е	
видно,	 че	 управляващите	
не	 могат	 да	 се	 справят	
със	ситуацията.
 - А българската леви-
ца предлага ли алтерна-
тива?
	 -	БСП	за	България	има	
своето	 предложение	 към	
протестиращите	 с	 „Визия	
за	 България“	 и	 алтернати-
вата,	която	предлага	в	нея.	
Смятам	и	съм	убедена,	че	
ние	успяхме	да	чуем	иска-
нията	 на	 протестиращите	
и	 част	 от	 техните	 предло-
жения	 са	 залегнали	 в	 ос-

новата	на	нашата	„Визия“.	
Затова	 съм	 категорична,	
че	ние	можем	да	покажем	
друг	модел	за	управление	
на	държавата	ни.
 - Как ще коментирате 
факта, че управляващите 
не предприемат никак-
ви мерки за справяне с 
общественото недовол-
ство, освен като изпра-
щат жандармерията на 
някои места в страната да 
противостои на хората (в 
Габрово полицаите про-
явяват коректност към 
протестиращите)?
	 -	Това	са	възможности-
те	на	управляващите.	Още	
повече,	 че	 полицейският	
им	 начин	 на	 мислене	 си	
пролича	 в	 методите,	 чрез	
които	 се	 опитват	 да	 се	
справят	 с	 протеста.	 И	 е	

така,	 защото	 те,	 управля-
ващите,	 наистина	 живе-
ят	 в	 своя	 си	 паралелен	
свят.	В	 тяхната	паралелна	
държава,	 в	 която	 хората	
са	 богати	 и	 щастливи.	 В	
истинската	 държава	 Бъл-
гария	 хората	 са	 бедни	 и	
нещастни.	 Именно	 поради	
това	те	протестират	срещу	
бедността,	срещу	корупци-
ята,	 срещу	 безобразията,	
които	се	случват	в	държа-
вата	ни.	
	 За	 всеки	 е	 видно	 как-
во	 става	 в	 страната.	 И	
ако	 управляващите	 поне	
за	 малко	 слязат	 от	 слу-
жебните	 си	 автомобили	 и	
се	разходят	между	хората,	
ще	 видят	 каква	 мизерия	
цари	 навсякъде.	 И	 че	 в	
България,	освен	в	София	и	
още	няколко	големи	града,	

в	малките	населени	места	
се	 оцелява	 на	 магия.	 И	
това	е	много	страшно.
	 Кажете	 ми,	 как	 да	
обясниш	 на	 един	 възрас-
тен	 човек,	 че	 с	 220	 лева	
пенсия	 трябва	 да	 си	 пла-
ща	и	сметките,	и	данъците,	
да	 има	 и	 за	 лекарства,	
да	му	останат	и	за	храна.	
Как	 става	 това?	 –	 след	
като	 220	 лева	 сигурно	 е	
сметката	само	за	обяда	на	
някои	 от	 министрите!	 Но	
хората	си	плащат	наемите,	
за	 разлика	 от	 министър	
Горанов,	 който	 живее	 в	
подарен	 от	 виден	 бизнес-
мен	апартамент.
 - Считате ли, че тези 
факти нагнетяват все по-
вече и повече положе-
нието в държавата ни?
	 -	Истината	 е,	 че	 хора-
та	 просто	 не	 могат	 пове-
че	 да	 издържат.	Те	 са	 на	
прага	 на	 търпението	 си.	
Ето	например	така	прокла-
мираното	 увеличаване	 на	
доходите	и	в	обществения	
сектор,	и	на	пенсионерите	
с	 „огромните“	 6	 процента,	
които	 инфлацията	 изяде	
отдавна.	 Сравнете	 поку-
пателната	 способност	 на	
българина	 сега	 с	 тази	 от-
преди	години	и	ще	видите	
огромната	 разлика.	 Днес	
покупателната	 способност	
е	 значително	 по-ниска	 и	
хората	 имат	 възможност	
да	 си	 купуват	 много	 по-
малко	неща.
 - Тоест потребителска-
та кошница вече е значи-
телно по-малка, така ли?
	 -	 Истината	 е,	 че	 бъл-
гаринът	 става	 все	 по-бе-
ден.	 И	 с	 парите,	 които	
получава,	 не	 може	 да	 си	

купи	почти	нищо.	Българи-
нът	оцелява	наистина	като	
магьосниците	от	романите	
за	 Хари	 Потър.	 Оцелява	
на	магия.	
 - Какви проблеми по-
ставят пред Вас българ-
ските граждани по време 
на срещите си с Вас?
	 -	 С	 всевъзможни	 про-
блеми	 се	 сблъсквам	 по	
време	 на	 срещите	 си	 с	
гражданите	 от	 Габровска	
област	 и	 от	 други	 райо-
ни	 на	 страната.	 Като	 за-
почнете	 с	 подкрепата	 за	
младите	 хора	 и	 техните	
семейства,	като	преминете	
през	 казуса,	 който	 днес	
беше	поставен	 за	 високи-
те	цени	на	детските	лекар-
ства,	 на	 детските	 обувки,	
дрехи	и	прочие.	По	време	
на	 срещите	 ми	 поставят	
въпроси	 от	 целия	 спектър	
на	живота.	Миналата	 сед-
мица	 например	 бяхме	 в	
Несебър	 и	 Поморие.	 Там	
въпросите,	които	ни	поста-
виха,	бяха	свързани	с	кон-
цесията	 на	 плажовете	 и	
невъзможността	 общините	
да	 стопанисват	 плажните	
ивици.	Един	общински	 съ-
ветник	от	морски	 град	ми	
каза:	„Няма	да	печелим	от	
това,	 но	ще	 създадем	 ра-
ботни	места	и	поминък	на	
хората	от	общината,	което	
е	много	важно	за	нас“.	Да,	
но	 вместо	 Общината	 да	
стопанисва	 плажа,	 той	 е	
стопанисван	 от	 частници,	
често	 представители	 на	
фирми	 с	 известни	 абре-
виатури.	Така	 че	 казусите	
навсякъде	са	различни.	
	 Имаше	и	много	въпро-
си,	свързани	с	подкрепата	
на	 българското	 земеделие	

–	най-вече	в	частта	за	зе-
ленчукопроизводството	 и	
овощарството.	На	българи-
те	 вече	 им	 липсва	 тради-
ционният	 вкус	 на	 българ-
ската	 храна.	Те	 настояват	
за	 подкрепа	 на	 малките	
ферми	 –	 за	 животновъди,	
овцевъди	и	т.	н.	Говоря	за	
хората,	които	отглеждат	до	
250	най-много	до	300	глави	
животни,	а	не	за	големите	
фермери,	 които	 получават	
сериозната	 подкрепа.	 В	
много	от	секторите	в	дър-
жавата	 нещата	 куцат	 –	 в	
образованието	 проблеми-
те,	 въпреки	 новия	 закон,	
въпреки	 повишаването	 на	
заплатите,	 въпреки	 заха-
росаните	думи	на	министъ-
ра,	ситуацията	не	се	подо-
брява.	 Напротив,	 родното	
образование	 върви	 все	
надолу.		
 - през следващия ме-
сец предстои общините 
да приемат новите мест-
ни данъци и такси, какви 
са Вашите прогнози?
	 -	 Искрено	 се	 надявам	
Община	 Габрово	 да	 не	
„вдигне“	данъка	на	старите	
автомобили.	 Освен	 това	
ми	е	много	интересно	как	
от	 кметската	 администра-
ция	 ще	 коментират	 заку-
пуването	 на	 неекологични	
стари	 автомобили	 от	 Со-
фия	и	по	какъв	начин	този	
факт	 кореспондира	 с	 по-
литиката	на	държавата	за	
чистия	 въздух	 в	 страната.	
И	дали	в	Габрово	ще	има-
ме	 стари	 автобуси	 замър-
сители	 с	 високи	 данъци	
против	 замърсяването?!	
Което	е	поредният	абсурд,	
който	 се	 случва	 в	 нашия	
град.	

Криñтинà Сиäоровà: „Упрàвлявàщите 
живеят в ñвой пàрàлелен ñвят”

сТЕФКа БУРмОВа

 В началото на седмицата депутатът от леви-
цата Кристина Сидорова беше в Габрово. По време 
на срещите си с нея представителите на пенсио-
нерите поставиха редица проблеми, с които те се 
сблъскват, свързани с тяхното нелеко и често са-
мотно ежедневие. Младите хора на Габрово и облас-
тта носеха със себе си своите различни вълнения и 
проблеми, свързани с отглеждането на децата си, с 
намирането на работа. В селата, особено в Севли-
евския район, вълненията бяха белязани от пробле-
мите с безводието, с изсичането на горите и т. н.
 За срещите си, за нестихващите в областта и в 
България протести, за това съществува ли алтер-
натива за справяне с тежката ситуация, в която 
се намира страната ни, е разговорът с депутата 
от Коалиция за България Кристина Сидорова.

	 В	 сряда,	 28	 ноември,	
се	 проведе	 учредителното	
събрание	 за	 основаване	
на	 Организация	 за	 упра-
вление	на	Старопланински	
туристически	 район	 -	 съ-
общиха	 вчера	 от	 Община	
Дряново.	-	В	учредителния	
комитет	 по	 създаване	 на	

новото	 звено	 бе	 кметът	
на	 община	 Дряново	 инж.	
Мирослав	Семов.	
	 Велико	Търново	бе	до-
макин	на	работната	среща,	
а	кметът	на	старопрестол-
ния	град	Даниел	Панов	бе	
избран	за	председател	на	
учредителния	 комитет	 на	

бъдещата	 структурата.	 Уп-
равителят	 на	 Общинската	
туристическа	 агенция	 „Ца-
ревград	Търнов“	 Борислав	
Йорданов	 бе	 упълномо-
щен	 да	 я	 представлява.	
И	 двете	 номинации	 бяха	
гласувани	с	пълно	мнозин-
ство.	 В	 заседанието	 взе-

ха	 участие	 представители	
на	десет	общини	-	Велико	
Търново,	Горна	Оряховица,	
Елена,	 Златарица,	 Ловеч,	
Антоново,	 Троян,	 Априлци,	
Вършец	 и	 Дряново.	 При-
състваха	също	и	областни-
те	 управители	 на	 Велико	
Търново	 и	 Ловеч,	 както	 и	
членове	на	две	туристиче-
ски	 дружества	 от	 старата	
столица	и	Троян.
	 Даниел	 Панов	 посочи,	
че	 бъдещата	 организация	
разширява	 възможностите	
на	 институции,	 неправи-
телствени	 организации	 и	
бизнес	да	работят	в	парт-
ньорство	 за	 още	 по-богат	
туристически	продукт.	Кон-
цепцията	за	 туристическо-
то	 райониране,	 създадена	
от	 Министерството	 на	 ту-
ризма,	 предвижда	 Велико	
Търново	 да	 бъде	 център	
на	 Старопланинския	 ра-
йон.	 След	 подаване	 на	
документите	 и	 стартиране	
на	процедурата	за	учредя-
ване	 от	 Министерство	 на	
туризма	ще	бъде	изготвен	
правилник	за	дейността	на	
Организацията.

Дряново е ñреä оáщините учреäители 
нà Стàроплàнинñки туриñтичеñки рàйон

	 Коледната	елха	на	пло-
щад	 „Капитан	 Дядо	 Нико-
ла“	 в	Трявна	ще	 засияе	 в	
светлини	 днес.	 От	 17:00	
часа	ще	започне	празнич-
на	 програма,	 а	 кулмина-
цията	 ще	 бъде	 запалване	
светлините	 	 на	 коледното	
дърво.	 Участници	 в	 про-
грамата	ще	бъдат	най-мал-
ките	 граждани	 на	 града	
–	децата.
	 Община	Севлиево	кани	
всички	жители	на	града	на	
празничното	шоу	„Коледни	
искри“.	 На	 3	 декември	 от	
17:30	 часа	 на	 пл.	 „Свобо-
да“	ще	оживеят	елфа	Бар-
борино,	 ледената	 кралица	
Елза	 и	 Арлекино.	 Очаква	
се	незабравима	латинофи-
еста	с	Искрен	Пецов.	
	 В	края	на	празничното	
шоу	ще	бъдат	запалени	ко-
ледните	 светлини,	 а	 всич-
ки	деца	и	техните	родите-
ли	 ще	 посрещнат	 заедно	
Дядо	 Коледа,	 който	 ще	
пристигне	 на	 площада,	 за	
да	раздаде	подаръците.	

Грейвàт колеäните 
елхи в Трявнà и 
Севлиево

	 Тя	 се	организирана	от	
Общинския	 съвет	 на	 БЧК	
-	 Севлиево	 и	 Отделение	
по	 трансфузионна	 хемато-
логия	 –	 Габрово.	 Десетки	
севлиевци	 се	 включиха	 в	
кампанията,	която	продъл-
жи	до	вчера	в	зала	300	на	
Община	Севлиево.	
	 Кръводарител	 може	
да	 бъде	 всеки	 на	 възраст	
между	18	и	65	години,	кой-
то	 няма	 медицински	 про-
тивопоказания	 да	 дари	
кръв	 и	 са	 минали	 поне	

60	дни	от	последното	кръ-
водаряване.	 Важно	 е	 да	
се	 знае,	 че	 два-три	 дни	
преди	 кръводаряването	
човек	 трябва	 да	 се	 храни	
редовно	 и	 разнообразно	
–	 това	 заздравява	 силите	
на	 организма	 и	 повишава	
качеството	на	кръвта.	Кръ-
водаряването	 не	 трябва	
да	се	извършва	на	гладно.	
Кръводарителят	 трябва	 да	
е	сигурен,	че	е	здрав	и	от-
починал.	 След	 кръводаря-
ването	се	приемат	повече	

калорични	течности	и	хра-
ни.	 Не	 могат	 да	 даряват	
кръв	 хора	 с	 определени	
заболявания	 или	 такива,	
които	 са	 били	 в	 контакт	
със	 заразно	 болни.	 Кръ-
водаряването	 е	 полезно,	
защото	стимулира	процеса	
на	 обновяване	 на	 кръв-
ните	 клетки	 и	 увеличава	
защитните	сили	на	органи-
зма,	 което	 е	 от	 изключи-
телна	важност	в	борбата	с	
вирусите	 в	 зимните	 месе-
ци.

Зà третà пореäнà ãоäинà в Севлиево ñе провежäà 
кàмпàния по кръвоäàрявàне „Кàпкà по кàпкà - живот!”
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БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 10]
разраБоТЕн БизнЕс - 
пицария, се продава на 
тел. 0899/161-663. [11, 7

продаВа коМпюТри
коМпюТър LG и коМ-
пюТърно Бюро - цена: 
150 лева, се продават 
на тел. 0879/101-887. 
[5, 4]

продаВа клиМаТици
продажБа и рЕМонТ на 
клиМаТици. Справки на 
тел. 0899/143-163

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SeAc Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, ноВ SeAc 
SuB, 75 см - 100 лева. 
справки на тел. 0898/535-
793 [33, 21]

продаВа Машини
ТриконЕчЕн оВЕрлог се 
продава на тел. 0876/522-
774. [6, 4]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 16]

продаВа оБзаВЕжданЕ
нафТоВи пЕчки - 2 
бр., се продават на тел. 
0876/522-774. [6, 4]
сТъклЕна холна маса - 
50 лв., детско столче за 
кола - 20 лв., конвектор - 
80 лв., се продават на тел. 
0894/52-52-58. [3, 2]

почТи ноВа електриче-
ска вентилаторна печка 
„Елит“ се продава на тел. 
0887/633-112. [25, 2]
запазЕна пЕчка духал-
ка, италианска, се прода-
ва на тел. 0887/633-112. 
[25, 2]
почТи ноВ МаслЕн ра-
диаТор „доМо“ с вгра-
ден вентилатор за бързо 
подгряване и 24-часов 
програматор се продава 
на тел. 0887/633-112. 
[25, 2]
доБрЕ запазЕна кафе-
варка за шварц кафе „Фи-
липс“, вместимост - до 15 
чаши, се продава на тел. 
0887/633-112. [25, 2]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0899/688-
841 - Горна Росица. [20, 17]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други продава 
тел. 0895/752-838. [24, 16]
коТЕл чугунЕн, 24 кило-
вата, Solitech Plus, цена по 
договаряне - 0897/932-
028 [20, 8]
изгодно! лиМоноВи и 
дафинови растения - раз-
лична големина, се прода-
ват на тел. 0885/337-531, 
066/86-00-32. [2, 2]

храни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 3]

Елхи
жиВи и ЕдроразМЕрни 
Елхи - разнообразие от 
видове, се предлагат на 
тел. 0885/726-886. [3, 2]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 16]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [24, 16]

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

Отопление 
нà пелети
представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСпОДИНОВ, 

КОНСУЛТИРА, 
ДОСТАВЯ, 

мОНТИРА, пУ-
СКА, пОДДъРжА

Справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“Реклàми и оáяви в “100 веñти”

раБоТа прЕдлага
фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
фирМа Търси работник 
за автомивка. Справки на 
тел. 0894/677-099. [11, 
11]
фирМа за производство 
на PVC И PE тръби търси: 
ЕКСТРУДЕРИСТИ И ОБЩИ 
РАБОТНИЦИ; ШПРИЦЬОРКИ 
И ОБЩИ РАБОТНИЧКИ. Ра-
бота на три смени с атрак-
тивно заплащане. За ин-
формация: тел. 0884/229-
920. [14, 14]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 19]
хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 8]

фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 8]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Заплащане: 
до 1000 лева. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 8]
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, 8]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 14]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи тенекеджии за 
изработка на улуци с опит. 
Справки на тел. 0885/082-
253. [6, 5]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ ЕООД търси да на-
значи монтажници и за-
варчици на метални 
конструкции с опит. По-
вече информация на тел. 
0885/082-253. [6, 5]

сладкарски цЕх 
оБяВяВа сВоБодна 
позиция за слад-
кар, поМощник-
сладкар и чоВЕк 
за произВодсТВо 
на дрЕБни сладки. 
За информация: тел. 
0889/989-755. [12, 4]

фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
кофражисти с опит. За 
повече информация: тел. 
0895/100-986. [6, 5]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
ВиК специалисти с опит. 
За повече информация: 
тел. 0895/100-986. [6, 5]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 9]
хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния се-
зон (може и пенсионер). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [17, 8]
наБираМ крЕдиТни 
консултанти. Гъвкаво ра-
ботно време, доходи без 
граница - Габрово, Трявна, 
Дряново. Справки на тел. 
0894/547-397. [4, 4]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка за 
кв. Палаузово. Справки на 
тел. 0899/099-226. [11, 7]
ако разполагаТЕ със 
свободно време и имате 
нужда от допълнителни до-
ходи, обадете се на тел. 
0894/330-571. [4, 4]
фирМа за металообра-
ботка набира работници. 
Справки на тел. 0899/819-
686. [11, 6]
ЕксТрудЕрисТи - 2 
бр., се търсят на тел. 
0887/396-371. [11, 2]
фирМа „аеМес“ наби-
ра шивачки - оверлог, по-
кривна. Стартова заплата: 
600 лв.(нето), 1/2 от раз-
ход за транспорт и допъл-
нителни бонуси. Телефон 
за връзка: 0895/442-887. 
[20, 3]
сЕрВиз Търси автомон-
тьори. Справки на тел. 
0888/300-430. [3, 1]

фирМа с ВодЕщо 
присъсТВиЕ на Бъл-
гарския пазар В 
сВоя Бранш Търси 
да назначи гла-
ВЕн счЕТоВодиТЕл. 
аТракТиВно запла-
щанЕ. CV изпращайте 
на адрес: gllkelement@
gmail.com до 10 декем-
ври 2018 г. С канди-
датите ще бъде прове-
дено събеседване, за 
което ще бъдат уведо-
мени с e-mail. [11, 3]

фирМа „ЕлВи“ ООД - с. 
Велковци търси работни-
ци във ферма. Справки на 
тел. 0893/308-416. [5, 2]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 1]
сЕрВиТьорка или серви-
тьор за Узана от 27 декем-
ври до 2 януари - добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0899/147-447. [11, 2]
организаТор продаж-
Би и доставки търси да на-
значи тел. 066/80-81-87. 
Изисквания: 1. Компютър-
на грамотност; 2. Активен 
водач на превозно сред-
ство. [7, 1]

Търся чоВЕк с опит в 
намотаване на ел. двигате-
ли почасово, може и пен-
сионер. Справки на тел. 
0882/519-666. [22, 2]
„Експал България“ АД 
търси шофьор (вътрешно-
заводски превоз). Изиск-
вания: средно образова-
ние, правоспособност кат. 
„С“, трудов стаж минимум 
5 години (може и пенсио-
нер). За информация: тел. 
0878/263-828. [11, 1]
„Експал България“ АД 
търси огняр на парни 
и ВодогрЕЙни коТли. 
Изисквания: актуална пра-
воспособност За котли с 
високо и ниско наляга-
не (може и пенсионер). 
Работа на две смени. За 
информация: тел. 066/81-
98-86. [11, 1]

раБоТа Търси
почасоВо почисТВанЕ 
на офиси и други се търси 
на тел. 0895/454-501. [11, 
10]

грижа за дЕца
глЕданЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 10]
глЕданЕ на деца - тел. 
0878/555-841. [12, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на пътно-
строителни машини, гот-
вач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-
щи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръ-
жие - спарвки на тел. 
066/80-69-62.

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 2, 69м2                          42500 eu
2-ст., Център ет. 3/6, 80 м2, обзаведен,след ремонт          36500 eu
2-ст., Г.Бърдо, ет. 8/11, 62 м2, южен,за ремонт          22500 eu
3-ст., Тр-1, ет. 5/5, 76 м2, панел ,за ремонт          14000 eu
3-ст., Болница, ет. 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска           349000 eu

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО
Борово,2-ет., 53м2 ЗП, , двор 192 м2, за основен ремонт 21200 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
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17200 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
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 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 27000 eu
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2     16000 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, , двор 2432 м2          50000 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
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 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 45000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11300 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16880 лв

ПРОДАВА - ВИЛИ
Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42500 лв

Куката, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 14000 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  100000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180000 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 

04/08

https://paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

http://gabrovo.house

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 15]
крЕдиТ до заплата - 
тел. 0896/481-410. [12, 
4]

нЕВалидни докуМЕнТи
диплоМа за завър-
шено висше образова-
ние серия ВТУ-2014 № 
068232, рег. № 79344 от 
22.12.2014 г. на Даниел 
Георгиев Петров - нева-
лидна. [1, 1]

Търси сЕ
Търси сЕ Ицо Радев - 1950 г., който през 1978-
1979 г. е работил в град Грозни. За Ицо се знае 
също, че тогава родителите му държали магазин за 
салами. Търси го негов приятел - Максим от Русия. 
За контакт: тел. 0884/969-868. [11, 10] жиВоТни продаВа

оВцЕ сЕ продават на тел. 
0896/544-474. [22, 22]
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 18]
кози, ярЕТа, овен и пръч 
се продават. За справки: 
тел. 0877/983-204. [11, 7]
угоЕни прасЕТа се про-
дават на 0885/838-935. 
[10, 2]

жЕнски ТЕлЕТа - 2 бр., 
по 300 кг, за доотглежда-
не или клане, се продават 
на тел. 0899/181-814. [6, 
6]
ТЕлЕТа и прасета за 
месо се продават на тел. 
0884/460-274. [5, 2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0988/990-288. [11, 1]

продаВа Тор
оВчи Тор се продава на 
тел. 0896/544-474. [22, 
22]

подаряВа кучЕ
7-годишно Мъжко 
куче-пазач търси стопа-
нин. Сериозно, добро, 
средно голямо, пазело 
е селска къща. Справки 
на тел. 0887/478-397. 
[17, 3]
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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; автопазар;  превози, билети; турагенции

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

за поръчки: габрово,„полипрес“ оод, централа: 066/810900 до 810939 GSM gate: 0885502501, 0884501503, вътр. 10, 20 красимир Мирчев 

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

www.spaholiday.bg

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2019 Г. ОТ ГАБРОВО С 5% ОТСТЪПКА
БУКУРЕЩ-10.11.18; 24.03; 26.05.; 28.07.19 - 1 ден - 42 лв.
ФРЕНСКА РИВИЕРА-01-07.04; 26.08-01.09.19-6 дни-665 лв.
КАРНАВАЛ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ-20-24.02-5дни-525лв.
ПАРИЖ-ГРАДЪТ НА МЕЧТИТЕ-02-10.03;31.08-08.09-9дни-995 лв.
ТРЕТИ МАРТ В ЗАГРЕБ И ТРИЕСТ - 02-05.03-4 дни - 395 лв.
БУДАПЕЩА,ЕГЕР,ТОКАЙ-07-10.03-4 ДНИ-269 лв.
ОСМОМАРТЕНСКА СРЪБСКА ФИЕСТА-09-10.03-2 дни-165 лв.
ПРОЛЕТЕН КУПОН В МАКЕДОНИЯ - 16-17.03-2 дни-145 лв.
ОДРИН - 23.03; 11.05; 20.07; 31.08; 28.09 - 1 ден - 45 лв.
ФРЕНСКА РИВИЕРА - 01-07.04; 26.08-01.09.-6 дни - 665 лв.
СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 06-07.04; 06-07.07; 14-15.09; 
19-20.10 - 2 дни - 135 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - ИСТАНБУЛ - 11-14.04; 18-21.04 
- 4 дни - 169 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 17-21.04.2019 - 5 дни - 385 лв.
ВЕЛИКДЕН ВЪВ ВЕНЕЦИЯ - 25-29.04.2019 - 5 дни - 465 лв.
ВЕЛИКДЕН ПО ГРЪЦКИ В МЕТЕОРА-26-29.04-4 дни-355 лв.
ВЕЛИКДЕН НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР - 26-28.04-3 дни - 152 лв.
ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНС - 04-09.05.;04-08.09.-5 дни-485 лв.
ТРАЯНОВИ ВРАТА И КОСТЕНСКИ ВОДОПАД-10-12.05-3 дни-149 лв.

ЕКОСЕЛИЩЕ ОМАЯ - 10-12.05; 11-13.10-3 дни - 129 лв.
ХЪРВАТСКА И СЛОВЕНИЯ - 15-19.05.2019 - 4 дни - 419 лв.
БАРСЕЛОНА, ИТАЛИЯ и ФРЕНСКА РИВИЕРА - 24.05-02.06; 
26.08-06.09.19 - 949 лв.
ДУБРОВНИК - 11-16.06.2019-5дни-440лв.
ТРОПИЧЕСКИ РЕЛАКС В БУКУРЕЩ - 14-16.06.-3 дни-185 лв.
БРАТИСЛАВА, БЪРНО, СЕГЕД, НОВИ САД - 18-23.06.-5дни-445лв
ПРАГА,ДРЕЗДЕН,БУДАПЕЩА - 01-07.07.2019-6дни-575лв.
НОС ЕМИНЕ - 05-07.07.2019-3дни-140лв.
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА - 25-28.07.2019-4дни-169лв.
ХЪРВАТСКА,СЛОВЕНИЯ И ИТАЛИЯ-29.07-04.08.19-6дни-539лв.
ВЕНЕЦИЯ,ЗАЛЦБУРГ,МЕЛК,ВИЕНА-13-18.08.19-6дни-439лв
МИНИ ПОЧИВКА-БУДВАНСКА РИВИЕРА-20-25.08.19-5дни-419лв
МОЩИТЕ НА СВЕТА ПЕТКА В ГРАД ЯШ-21-23.09.19-3дни-235лв
ПОЧИВКИ ОТ СЕВЛИЕВО И В.ТЪРНОВО НА ОСТРОВ КОРФУ
ХОТЕЛ POTAMAKI BEACH 3*-05.09–10.09.19-5дни-309лв
ХОТЕЛ ROYAL BOUTIQUE HOTEL 3*-19.09–24.09.19-5дни-285лв
ХОТЕЛ OLYMPIONVILLAGE3*-27.09-04.10.19-7дни-375лв
ХОТЕЛ OLYMPIONVILLAGE3*-22.05-27.05/03.10-08.10-5дни-265лв
ХОТЕЛ НА О-В КОРФУ, ХОТЕЛ OLYMPIONVILLAGE3*-01.05– 
07.05.19-6дни-320лв  
ХОТЕЛ OLIMPIONVILLAGE3*-25.06- 04.07.2019-9дни-502лв
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ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

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

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

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

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

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

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

09/11

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
форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 7]
суБару форЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всичко 
платено, за 4000 лв. се 
продава на тел. 0898/535-
793. [20, 10]

рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 12]
ТаксиМЕТроВи аВТоМо-
Били се продават на тел. 
0896/644-577. [11, 9]
рЕно лагуна - 1995 г., 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0878/928-538. [6, 
4]
WV PASSAt 2 - с газова, 
за 1200 лева се продава 
на тел. 0899/960-591. [7, 
2]

опЕл ВЕкТра, с газова 
уредба, след ремонт, се 
продава на тел. 0883/300-
474. [2, 1]
МЕрцЕдЕс ВиТо - нов 
внос, се продава на тел. 
0898/878-548. [2, 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, 16]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [13, 10]

гуМи
зиМни гуМи „Кама“ - 
14 цола, с джанти, газова 
уредба се продават на тел. 
0899/396-060. [4, 1]

ТракТори
ТракТор LtZ 55 4х4 се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 6]

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, 13]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR ReNtAcAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, справки 
на тел. тел. 0999/009-
008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[14, 14]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 16]

рЕсТоранТи, заВЕдЕния
БисТро „карТал“ - от 7 до 24 часа всеки ден без 
неделя. Богато обедно меню - до 17 часа. Заявки за 
събития до 110 човека - тел. 0882/514-423. [11, 3]

прЕВози

ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на тел. 
0894/004-045.
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 17]

услуги с Бус, БагЕр и 
саМосВал - спарвки на 
тел. 0893/511-154. [24, 19]
ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услуги 
- изнасяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 

пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448.
ТранспорТни услуги с 

товарен автомобил до 1.5 
тона - 0898/630-249 [12, 1]

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

ФИЗИОТЕРАПИЯ кък МЦ „ДкЦ - СИАС” ЕООД
Габрово, кв. Младост, ул. „Чумерна” 15А, тел. 066 866 000

СпЕцИАЛИСТ 
фИзИКАЛНА И РЕХАбИЛИТАцИОННА мЕДИцИНА

Д-Р Л. ГОСпОДАРСКА
	 Осигурява	 лечение,	 възстановяване,	 поддържане	
и	грижи	за	здравето.
 ПОЛЗВА	висококачествена	модерна	апаратура	за:
 •	електро-	и	светлолечение;
 •	ултразвук,	лазер	и	лазер	пунктура;
 •	водолечение	с	перлена	вана	и	тангентор;
 •	уреди	и	пособия	за	кинезитерапия;	
 •	масажи.
 ЛЕКУВА:	
 •	заболявания,	счупвания	и	травми	на	опорно-дви-
гателния	апарат;
 •	 постоперационни	 и	 имобилизационни	 усложне-
ния;
 •	заболявания	на	периферни	нерви	и	дископатии;
 •	възпалителни	ушни,	носни,	очни	и	гинекологични	
заболявания;
 •	дегенеративни	ставни	(ошипяване)	заболявания.
	 Работи	с	НЗОК	и	свободни	прегледи	и	процедури.
	 Телефон	за	контакт	и	записвания:	
 066 866 000;	моб.	тел.	0888 276 433.

лЕкари
ПСИХИАТЪР И НЕВРО-
ЛОГ. Д-Р ТРИфОНОВ, Габро-
во, ул. „Емануил манолов“ 
№ 12-а, справки на тЕл. 
066/804-549, 0885/251-
655. иЗДава псиХиа-
триЧни уДостовЕрЕ-
ниЯ.
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 БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕТи 
науМ“ - гр. софия, 
приЕМа В каБинЕТ 
за психично здра-
ВЕ - гаБроВо, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 4]

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140

козМЕТика, Масаж
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 19]
рЕлаксиращи Маса-
жи -  справки на тел. 
0876/735-596. [22, 2]
профЕсионални Ма-
сажисТки -  0876/731-
419. [22, 2]

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

„медицински център-1-Севлиево” ЕООД
Д-р пейо борисов мишев

сърдечна хирургия, съдова хирургия
доплерова сонография

Клиника	 по	 сърдечно-съдова	 хирургия	 към	 УБ	
„Лозенец”	-	София	(бивша	правителствена)

ще приема в Севлиево на 20 декември 
2018 г. от 12.00 ч.  кабинет № 309 – III ет.
Прегледите	 се	 провеждат	 след	 предварително	
записване:
	 -	С	направление	от	личния	лекар;
	 -	Срещу	заплащане.
	 Съвременно	 лечение	 на	 венозни,	 артериал-
ни	 и	 лимфни	 заболявания	 на	 крайниците,	 ул-
тразвуково	доплерово	изследване.	
	 Минимални	 инванзивни,	 ендоваскуларни	 и	
хибридни	методи	за	лечение	на	съдовите	забо-
лявания.

Допълнителна информация 
и записване на тел. 0675/342-15.

 За добив на дървесина и 
производство на пелети от дър-
весина по ПРСР 2014-2020 на 
подмярка 8.6 „Инвестиции в 
технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането 
и търговията с горски проду-
кти“ от мярка 8 „Инвестиции в 
развитие на горските райони и 
подобряване жизнеспособност-
та на горите“ са одобрени 97 
проектни предложения от по-
дадените от земеделски произ-
водители общо в страната 191. 
Те са с бюджет 41 380 493 
лева, което представлява 118 
на сто от бюджета, съгласно 
условията за кандидатстване, 
утвърдени със Заповед № РД 
09-397  от 25.04.2018 г., а 
отпуснатият общ бюджет от 
Управляващия орган за реа-
лизацията на подмярката е от 
35 204 400 лева.
 Преобладаващата част от 
одобрените за реализиране 
проекти е свързана със „Заку-
пуване на технологично оборуд-
ване за производство на пелети 
от дървесина“, за „Инвестиция 
в преработката на дървесина в 
пелети“, „Оборудване на дърво-
делски цех“, за „Специализира-
на техника за добив на дърве-
сина“ и други подобни проекти 
от цялата страна.
 Окончателното класиране 
на одобрените проекти е на-
правено след предварителна-
та оценка и становището на 

Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020 по  чл. 9 „в“, ал. 6, 
т. 1  от Закона за подпомагане 
на земеделските производите-
ли, пише в сайта на ДФ „Зе-
меделие“. А именно проектни 
предложения, за финансирането 
на които е необходим бюджет, 
който не надвишава с повече от 
30 на сто бюджета, определен в 
условията за кандидатстване за 
съответната процедура, включи-
телно проектните предложения, 
получили еднакъв брой точки.
 Така, според информаци-
ята, публикувана на сайта на 
ДФ „Земеделие“, отпуснатите 
средства за „Инвестиции в раз-
витие на горските райони и по-
добряване жизнеспособността 
на горите“ ще бъдат използвани 
предимно за добивни произ-
водства, предполагат изсичане-
то им, но дали ще спомогнат 
за развитието и подобряване 
жизнеспособността им? И дали 
оторизираните за издаване на 
разрешителните за сеч лица 
ще се съобразяват с место-
нахожденията на горите и не-
обходимостта от опазване на 
вододайните зони в страната? 
Никъде не е посочено подобно 
изискване, поради което съ-
ществува сериозна опасност от 
обезводняването на цели райо-
ни в страната, считат специали-
сти в тази област.
 Впрочем, ето и самата ин-
формация, свързана с приключ-

ването на последния етап от 
предварителното класиране на 
проектните предложения, по-
дадени през ИСУН 2020, по 
обявената процедура чрез под-
бор № BG06RDNP001-8.001: 
„Всеки кандидат, който е подал 
възражение, може да прове-
ри заявените и присъдените от 
Разплащателна агенция точки 
по всеки критерий за подбор 
след становище от Управлява-
щия орган на ПРСР.
 При предварителната оцен-
ка ДФ „Земеделие” – РА (Раз-
плащателна агенция – б.а.) се е 
придържала стриктно към утвър-
дените насоки за кандидатства-
не на Министерство на земеде-
лието, храните и горите, както и 
взетите решения от комисията 
за разглеждане на възражения, 
назначена на основание чл. 9 в, 
ал. 5 от ЗПЗП.
 Проектните предложения, 
оценени с не по-малко от 85 
точки по критериите за подбор, 
представляващи 118% от бю-
джета, определен със Заповед 
№ РД 09-397 от 25.04.2018 
г., увеличен със заявената суб-
сидия на проектните предло-
жения, получили еднакъв брой 
точки, ще бъдат разпределени 
за извършване на оценка за 
административно съответствие 
и допустимост на разходите, 
техническа и финансова оценка 
и издаване на оценителен до-
клад…“.

Зà äоáив нà äървеñинà и произвоäñтво нà пелети 
по ПРСР ñà оäоáрени 97 проектни преäложения
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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, 
16]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 13]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 16]

изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, покри-
ви от А до Я - справки на 
тел. 0897/390-194. [17, 
16]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 16]
МаЙсТор (профЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. [22, 
15]
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, улуци, 
довършителни вътрешни 
ремонти и др. Справки на 
тел. 0899/638-875. [13, 
12]
рЕМонТ на стари покри-
ви, подмяна на улуци и 
варови мазилки и почист-
ване на комини и мръсни 
канали - тел. 0876/416-
716. [11, 6]
сТроиТЕлни дЕЙносТи 
- тел. 0897/765-110. [5, 
4]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕЙносТ с 
автовишка и др. - тел. 
0889/909-727. [25, 10]

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 - 0886/249-906
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ, обръщане на про-
зорци, врати, гипсокар-
тон, топлоизолация - тел. 
0877/888-173. [11, 10]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
справки на тел. 0897/859-
733. [11, 9]

изВършВа ВъТрЕшни 
ремонти - тел. 0879/46-
66-15. [11, 7]
БоядисВанЕ, шпаклоВ-
ка, изолация, плочки - 
справки на тел. 0889/930-
948. [5, 3]

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.

Ел. инсТалации
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 5]
нарязани и нацепени 
дърва - 80 лв., дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 2]

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 20]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 10]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 5]

дограМа

н и ко консТрукции 
оод произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи ReHAu - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [19, 
11]

израБоТка, МонТаж и 
ремонт на PVC и Al догра-
ма - тел. 0888/830-305. 
[12, 1]

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 4]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [4, 4]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - справки на тел. 
0894/602-701. [20, 18]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 22]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
10]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[30, 7]

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

 Вашата обява ще бъде отпе-
чатана 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 отпе-
чатване; 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 година. При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 

иМоТи продаВа
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 21]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 21]
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 20]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 14]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 11]
гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-
757. [11, 9]
парцЕл В регулация в кв. 
Войново се продава на 
тел. 0887/760-790. [12, 2]

апарТаМЕнТ В центъра 
- срещу театъра, се прода-
ва на тел. 0898/563-534. 
[11, 5]
дВорно МясТо с по-
стройка в село Куката се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 6]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Свищовска“ 65, се про-
дава. Телефон за контакт: 
0898/680-599. [13, 6]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики за 21 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 4]
къща В кв. Бичкинята - 
0886/682-107. [2, 2]

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, 24]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 26]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0896/30-66-
63, 0898/76-22-36. [3, 3]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, 
магазин, офис под наем - 
тел. 0878/370-640. [14, 3]
гарсониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 3]

Тпк „раЙпо“ дава под 
наем: Магазин за храни-
телни стоки в кв. Тлъчни-
ци; Стаи за офиси; Скла-
дово помещение. Справки 
на тел. 0877/653-000. 
[13, 2]
оБзаВЕдЕна гарсони-
Ера се дава под наем на 
тел. 0889/235-265. [5, 4]
жилищЕ под наем 
в идеален център - тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [12, 3]
Магазин В кв. Борово 
- 40 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0899/194-
874. [5, 2]
оБзаВЕдЕна къща се 
дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 2]
раБоТЕщ Магазин на 
Еса се дава под наем на 
тел. 0895/836-123. [4, 2]
гарсониЕра до „Билла“ 
се дава под наем на тел. 
066/80-45-34. [5, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0879/420-
911. [5, 1]

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

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 16]
МЕТалЕн гараж се купу-
ва на тел. 0876/522-774. 
[6, 4]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се купува на тел. 
0887/760-790. [12, 2]
апарТаМЕнТ В Младост, 
Трендафила се купува на 
тел. 0887/760-790. [12, 2]

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

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 16]

купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага! Тел. 0887/760-
790. [12, 2]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 26]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  прода-
Ва  дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-
655.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка 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 - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.

продаВаМ налични 
дърВа за огрЕВ. Тел. 
0888/135-453. [14, 
10]

дърВа В чували - 5 лв. 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0877/157-944.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0877/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали с безплатен транс-
порт. Тел. 0877/108-825.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 27]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/692-701. [25, 18]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[13, 13]
продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 20]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 19]

ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 33]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 16]
дърВа за огрев: салкъм, 
метрови - 65 лв./куб. м, 
нарязани - 75 лв./куб. 
м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 8]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 15]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 5 лв./чу-
вал, се продава на тел. 
0899/195-494. [11, 11]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [12, 
5]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 9]
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 8]
проМоция! сухи дърва 
за огрев в чували - тел. 
0896/80-76-88. [13, 3]
цЕпя дърВа - тел. 
0896/926-407. [4, 3]
нарязани и нацепени 
дърва - 80 лв., дърва в 
чували - големи, 5 лв. 
Тел. 0878/47-22-37. [22, 
2]

	 От	 днес	 –	 30	 ноември	
2018	 г.,	 до	края	на	декем-
ври	се	приемат	заявления	
за	 плащане	 по	 мярка	 14	
„Хуманно	 отношение	 към	
животните	 от	 Програмата	
за	 развитие	 на	 селските	
райони	 (ПРСР)	 2014-2020,	
информираха	 от	 ДФ	 „Зе-
меделие“.	 Приемът	 ще	 се	
осъществява	 в	 областни-
те	 дирекции	 на	Фонда	 по	
местонахождение	 на	 жи-
вотновъдния	обект,	уточни-
ха	оттам.
	 Важно	 е	 кандидатите	
предварително	 да	 се	 за-
познаят	 с	 изискванията	
по	 мярката	 и	 необходи-
мия	 набор	 от	 документи,	
според	 Наредба	 4	 от	 8	

август	2017	г.	за	прилагане	
на	мярка	14,	информираха	
още	 от	 ДФ	 „Земеделие“.	
Когато	 заявлението	 не	 се	
подава	 лично	 от	 кандида-
та,	 а	 чрез	 упълномощено	
лице	 (пълномощно	 по	 об-
разец	 от	ДФЗ),	 е	 необхо-
димо	 всички	 съпътстващи	
декларации	 задължително	
да	 бъдат	 подписани	 от	
кандидата/титуляря.	 Де-
кларацията	по	чл.	19	и	20	
от	 Закона	 за	 защита	 на	
личните	данни	трябва	да	е	
подписана	 от	 кандидата/
титуляря	и	от	упълномоще-
ното	лице.
	 От	ДФ	„Земеделие“	на-
помнят,	 че	 съгласно	 чл.	
13	 и	 чл.	 24	 от	 Наредба	

4	 от	 08.08.2017	 г.,	 канди-
датите	 по	 мярка	 14	 мо-
гат	да	увеличават	броя	на	
животните,	 одобрени	 за	
подпомагане	с	първото	за-
явление,	 при	 подаване	 на	
заявка	за	плащане,	без	да	
поемат	 нов	 ангажимент,	
ако	 увеличението	 е	 с	 не	
повече	от	 10%	от	одобре-
ните	 животински	 единици	
(ЖЕ),	и	не	могат	да	заявят	
нова	дейност	или	подмяр-
ка	 в	 рамките	 на	 поетия	
ангажимент,	 като	 това	 е	
възможно	 единствено	 с	
подаването	на		ново	заяв-
ление	за	подпомагане	при	
обявяване	на	прием.	
	 От	 Фонда	 приканват	
стопаните	 предварително	

да	 актуализират	 данните	
за	 отглежданите	 от	 тях	
животни	 в	 Системата	 за	
идентификация	и	регистра-
ция	на	животните	на	БАБХ	
съгласно	чл.	30,	ал.	2,	т.	3	
от	Закона	за	подпомагане	
на	 земеделските	 произ-
водители.	 Актуализацията	
включва	 мястото	 на	 от-
глеждане	 на	 животните	 и	
капацитет	 на	 обекта.	 За	
дребните	 преживни	 жи-
вотни	се	изисква	изрично	
да	 е	 посочено	 и	 тяхното	
предназначение.	
	 От	 Разплащателната	
агенция	 към	 ДФ	 „Земеде-
лие“	напомнят	на	земедел-
ските	 стопани,	 че	 всички	
постоянни	 животновъдни	

обекти	 (ЖО),	 в	 които	 се	
отглеждат	 едри	 прежив-
ни	 животни	 (ЕПЖ)	 и/или	
дребни	преживни	животни	
(ДПЖ),	 трябва	 да	 бъдат	
регистрирани	 по	 реда	 на	
чл.	137	от	Закона	за	вете-
ринарномедицинската	дей-
ност.	За	проверка	на	изис-
кването	 стопаните	 следва	
да	предоставят	издадените	
удостоверения	 при	 пода-
ване	 на	 заявленията	 за	
плащане	 по	 мярката.	 В	
тази	връзка	е	необходимо	
за	 временните	 ЖО,	 реги-
стрирани	на	името	на	кан-
дидата,	в	поле	„Вид	обект“	
в	 системата	 на	 БАБХ	 да	
бъде	 изрично	 посочено	
„пасище“,	 за	 да	 не	 се	 из-

исква	 предоставянето	 на	
удостоверение	по	реда	на	
чл.	137	от	ЗВД.
	 За	 телетата/малачета-
та	 е	 необходимо	 предос-
тавяне	 и	 на	 съответните	
кантарни	 бележки	 във	
връзка	с	определянето	на	
съответната	 категория	 за	
всяко	 животно.	 В	 случай,	
че	 не	 бъде	 предоставена	
кантарна	 бележка,	 живот-
ното	ще	се	счита	за	теле/
малаче		от	категория	„над	
220	кг”.
	 При	 подаване	 на	 за-
явлението	 за	 плащане	
кандидатите,	 които	 нямат	
промени	по	отношение	на	
свободната	 подова	 или	
дворна	площ	за	стопанис-

ваните	от	 тях	ЖО	спрямо	
заявените	 през	 предход-
ния	прием	данни,	не	след-
ва	да	предоставят	„Стано-
вище“	по	образец	от	БАБХ.	
Кандидатите,	които	желаят	
да	 актуализират	 своите	
данни	спрямо	2017	или	за-
явяват	 нови	 ЖО,	 трябва	
да	 предоставят	 станови-
ще,	 предварително	 изда-
дено	от	БАБХ,	във	връзка	
с	 доказване	 на	 наличие	
на	 достатъчно	 осигурена	
свободна	площ	в	животно-
въдния	обект.	
	 Изискването	 е	 по	 об-
разец	 и	 е	 част	 от	 крите-
риите	 за	 допустимост	 по	
Мярка	14,	уточниха	още	от	
ДФ	„Земеделие“.

ДФ „Земеäелие”: До крàя нà äекември ñе приемàт зàявления зà плàщàне по мяркà 14
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съБоТа, 1 дЕкЕМВри нЕдЕля, 2 дЕкЕМВри

05:00 Панорама с Бойко Василев /п/
06:05 Пиксел Пинки /п/
06:30 Стройковците - анимационен филм
06:50 Внимание, роботика /п/
07:15 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:00 Пътеки - седмично предаване
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва; 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 Една жена на 33 /75 години от 

рождението на Боян Папазов/ - 
филм /България, 1982 г./

16:45 Най-големият музей в света: Му-
зеят "Пти Пале" в Париж - док.

17:10 Шоуто на Греъм Нортън с участие-
то на Дейзи Ридли, Джон Бойега, 
Гуендолин Кристи, Марк Хамил, 
Сам Смит/п/; 18:00 Извън играта

18:45 Планетата Земя 2: Равнини - док.
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Принудително укриване - филм /

Канада/, в ролите: Кристи Суон-
сън, Емили Тенант, Локлин Мънро

22:20 По света и у нас 
22:35 Студио "Х": Загадки при разпро-

дажби - 2 епизод
00:05 Еднопосочен път - филм /САЩ/, в 

ролите: Майкъл Мадсън, Дейвид 
Карадайн, Майкъл Блейн-Розгей

01:35 Планетата Земя 2: Равнини /п/
02:25 Международен обмен - филм /п/
04:05 Днес и утре /п/
04:30 Бразди /п/

05:00 Иде нашенската музика /п/
06:00 Неделно евангелие
06:05 Пиксел Пинки /п/
06:30 Стройковци - анимационен филм
06:55 Внимание, роботика /п/
07:20 Сийбърт - анимационен филм/п/
08:00 Пътеки; 08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас 
12:30 Студио Футбол - Евро 2020
13:00 Теглене на жребий за Евро 2020  

- пряко от Дъблин /Ирландия/
14:00 Студио Футбол - Евро 2020
14:30 Библиотеката
15:30 Целувката - филм /САЩ, 2011г./
17:00 Фестивалът в Гластънбъри
18:00 TrendY; 18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън с учас-

тието на Антъни Джошуа, Том 
Ханкс, Мейзи Уилямс, "Фърст Ейд 
Кит"; 19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър Черни пътища
21:15 Джобът на Господ - филм /САЩ/, 

в ролите: Филип Сеймур Хофман, 
Ричард Дженкинс и др. 

22:45 По света и у нас 
23:00 Деца на слънцето - филм /Маке-

дония/, в ролите: Ивана Павлако-
вич, Владо Йованович и др.

00:30 Студио "Х": Загадки при разпро-
дажби - 2 епизод /п/

02:00 Принудително укриване /п/ 
03:45 Отблизо с Мира /п/
04:45 Вяра и общество /п/

БНТ 1 БНТ 1

05:10 "Cool…T" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

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 "Перфектният ритъм" - комедия, 

музикален, романтичен (САЩ)
15:00 Премиера: "Лили рибката" - фен-

тъзи (България, 2017)
17:00 "120 минути";17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 "Нека сме ченгета" - екшън, 

комедия (САЩ, 2014), актьори - 
Джейк Джонсън, Деймън Уейънс

01:00 "В земя на кръв и мед" - дра-
ма, романтичен (САЩ), актьори 
- Зана Марианович, Горан Костич

03:30 "Двама мъже и половина" /п./
04:00 "120 минути" /п./ 

05:30 "Ловци на храна" 
06:00 "Барби: Страната на сънищата"
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" - сериал
13:00 "Господин Удкок" - комедия, спор-

тен (САЩ, 2007)
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: "Завръщането на Поли" 

- комедия, романтичен (САЩ), 
актьори - Бен Стилър, Дженифър 
Анистън, Филип Сиймур Хофман

21:50 Мегахит: "Тами" - комедия (САЩ), 
актьори - Мелиса Маккарти, Сю-
зан Сарандън, Кати Бейтс и др.

23:50 "Пасажери" - драма, трилър 
(САЩ), актьори - Ан Хатауей, 
Патрик Уилсън, Даян Уест и др.

01:40 "2047: Смъртна заплаха" - екшън, 
сай фай, трилър (САЩ, 2014)

03:40 "Мармалад" /п./ - токшоу

 

пЕТък, 30 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 - 4037 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Голямата любов на Д.Л. - филм /

България/, в ролите: Ицхак Финци, 
Даниела Никова, Илка Зафирова

13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 
душата" /п/;14:00 Малки истории

15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Обзор "Лига Европа"
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4038 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 Панорама; 22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на "Ли Шаочуан Квинтет" 

/Китай/ Международен джаз фес-
тивал - Банско 2018

00:30 Международен обмен - филм /
САЩ/, в ролите: Раян Пинкстън, 
Ванеса Ленджис, Ранди Уейн

02:00 Култура.БГ/п/;03:00100% будни /п/
04:00 Скритият език на парите: Двете 

главни "ЕР" в Европейското бан-
керство - документален филм/п/


05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Гимназия за чудовища: Приклю-

ченията на призрачния отряд" 
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. 11
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 61
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 155
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.59
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност"- с.5, еп.1
01:00 "Къща от карти" - с.4, еп.13
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Приятели" - сериал, с.9

понЕдЕлник, 3 дЕкЕМВри

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 - 4038 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 Точица - 52-сериен анимационен 

филм /Канада, 2016 г./
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 - 4039 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 История.BG Министерското място 

- изпитание и наказание /Теодор 
Теодоров/

22:00 Дълбоката държава - 8, последен 
епизод; 23:00 По света и у нас 

23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3 - 4 епизод
00:15 Култура.БГ/п/;01:15 100% будни/п/
02:15 Дълбоката държава /п/
03:20 История.BG: Министерското място 

- изпитание и наказание /Теодор 
Теодоров/п/

04:20 Викингите 3 - 4 епизод /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Гимназия за чудовища: Приклю-

ченията на призрачния отряд" 
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. 12
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 62
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 156
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.60
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 4
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност"- с.5, еп.2
01:00 "Къща от карти" - с.5, еп.1
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Приятели" - сериал, с.9

ВТорник, 4 дЕкЕМВри сряда, 5 дЕкЕМВри чЕТВърТък, 6 дЕкЕМВри
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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 - 4039 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 Точица - анимационен 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 - 4040 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 - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 София - 8-сериен филм /Русия/, 

1 еп., в ролите: Мария Андреева, 
Евгени Циганов, Надежда Маркина

23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Връчване на наградите "Мистър и 

Мисис Икономика 2018"
00:30 Култура.БГ/п/;01:30 100% будни/п/
02:30 София - 1 епизод /п/
03:35 Джобът на Господ - филм /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 - 4040 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 Точица - анимационен филм
14:50 Сребристият жребец - 39-сериен 

аним. филм /Австралия, 1998 г./
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4041 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 - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Лампедуза на хоризонта - 2 еп.
22:00 София - 2 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на "Дейвид Дауър трио" 

/Великобритания/. Международен 
джаз фестивал "Банско 2018"/п/

00:30 Култура.БГ/п/;01:30 100% будни/п/
02:30 София - 2 епизод /п/
03:30 Лампедуза на хоризонта /п/
04:20 Извън играта /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Гимназия за чудовища: Приклю-

ченията на призрачния отряд" 
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. 13
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 63
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"  
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 157
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.61
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с.5, еп.3
01:00 "Къща от карти" - с.5, еп.2
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Приятели" - сериал, с.9

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Гимназия за чудовища: Приклю-

ченията на призрачния отряд" 
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. 14
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 64
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"  
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 158
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.62
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност"- с.5, еп.4
01:00 "Къща от карти" - с.5, еп.3
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Приятели" - сериал, с.9

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 - 4041 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 Точица - анимационен филм
14:50 Сребристият жребец - аним.филм
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4042 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата";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 Дуелът на братята - историята 

на "Адидас" и "Пума" - филм /
Германия/, в ролите: Кен Дукен, 
Торбен Либрехт, Пико фон Грооте

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 Дуелът на братята - историята на 

"Адидас" и "Пума" - филм /п/
04:30 Отблизо с Мира /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Гимназия за чудовища: Приклю-

ченията на призрачния отряд" 
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. 15
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 65
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 159
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.63
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност", с.5, еп.5
01:00 "Къща от карти" - с.5, еп.4
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Приятели" - сериал, с.9

07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 5
08:00 "Събуди се"
11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
13:00 "Лъжльото" - с Джим Кери, Джъс-

тин Купър, Кери Елуис, Сузи Кърц, 
Дженифър Тили, Мора Тиърни

14:50 "Смахнатият професор 2" - с Еди 
Мърфи, Джанет Джаксън, Джон 
Алес, Ричард Гант и др.

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

ната топка"
18:00 "Ничия земя"
19:00 Новините на NOVA 
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Хобит: Неочаквано пътешествие" 

- с Мартин Фрийман, Иън Мак-
келън, Илайджа Уд, Хюго Уивинг, 
Орландо Блум, Кейт Бланшет, Кен 
Скот, Кристофър Лий, Люк Евънс

23:30 "Дивергенти: Предани" - с Шай-
лийн Уудли, Майлс Телър, Зои 
Кравиц, Надя Хилкер и др.

02:00 "Смахнатият професор 2" - с Еди 
Мърфи, Джанет Джаксън и др./п/

04:40 "Лъжльото" - с Джим Кери, Джъс-
тин Купър, Кери Елуис и др. /п/

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 "Вкусът на любовта" - с Марла 

Соколоф, Бари Уотсън и др.
14:30 "Коледа в сърцата" (премиера) - с 

Емили Улеруп, Кристофър Полаха
16:15 "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 "Невероятният Спайдърмен 2" 

(премиера) - с Андрю Гарфийлд, 
Ема Стоун, Джейми Фокс, Колм 
Феоре, Дейн Дехаан, Фелисити 
Джоунс, Пол Джамати и др.

22:50 "Война на дронове" - с Хелън 
Мирън, Алън Рикман, Аарън Пол, 
Баркад Абди, Иън Глен и др.

01:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:30 "Коледа в сърцата" - с Емили 

Улеруп, Кристофър Полаха, Крис-
тъл Лоу, Никълъс Карела и др. /п/

03:20 "Вкусът на любовта" - с Марла 
Соколоф, Бари Уотсън, Аманда 
Ригети, Кристофър Лойд и др. /п/

NOA NOA
05:20 "Мотив" - 4 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) - сериал
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 "Кодекс на убийството" - сериал
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Мотив" - 4 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" - тв игра
19:00 Новините на NOVA 
20:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 (премиера) - риалити шоу
23:00 "Господари на ефира" - забавно 

предаване
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 - на живо от Къщата
00:30 "Кодекс на убийството" - сериал
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Мотив" - 4 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) - сериал
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
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 "Кодекс на убийството" - сериал
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Мотив" - 4 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" - тв игра
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 "Кодекс на убийството" - сериал
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Мотив" - 4 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) - сериал
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
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 "Кодекс на убийството" - сериал
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 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 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Операция: История /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Семена от древността - филм
16:40 Пансионът - сериал, семеен
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 1864 - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 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./
04:10 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова /п./

Bulgaria ON AIR
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 Дарвин - бъдещето на видовете - 
филм;10:30 Фамилно - токшоу

12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия /п./
14:15 Черни коне - сериал, драма /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери
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 - изповедите на 

значимите за обществото
20:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка - сериал
23:00 Монгол - драма, Казахстан, Ру-

сия, Германия, Монголия; в роли-
те: Таданобу Асано, Хонлей Сун

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./

Bulgaria ON AIR

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 Дарвин - бъдещето на видовете - 

филм;10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Как да се омъжим за милионер/п./
14:15 Черни коне - сериал, драма /п./
14:45 Телепазарен прозорец
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 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка - сериал
23:00 Манолете - драма, романтичен, 

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

00:40 Кино - поредица на DW
01:00 Колела /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо /п./
04:30 VIB /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Семена от древността - филм
16:40 Пансионът - сериал, семеен
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 1864 - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол - спортно шоу
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 - важните неща 

рано 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 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Семена от древността - филм
16:40 Пансионът - сериал, семеен
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 1864 - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба - 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 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /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 - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Видимо и невидимо -  за измере-

нията на свободата /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Семена от древността - филм
16:40 Пансионът - сериал, семеен
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 1864 - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба - сериал, драма
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История /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 Брюксел 1 /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Семена от древността - филм
16:40 Хирургът - сериал, семеен
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 1864 - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба - 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 Видимо и невидимо /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните неща 

рано сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./

Bulgaria ON AIR
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05:15 „Супергърл“ - сериал, еп. 9
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Готъм“ - сериал
10:30 „Х-мен: Последният сблъсък“ - 

трилър, екшън, фентъзи (САЩ), 
актьори - Хю Джакман, Иън Мак-
келън, Хали Бери, Патрик Стюарт

12:30 „Китайски зодиак“ - екшън, прик-
люченски (Chinese Zodiac, Хонг 
Конг, Китай,2012), актьори - Дже-
ки Чан, Оливър Плат, Стивън Чанг

15:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:30 „Смъртоносно влияние“ - драма, 

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

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

ски, фентъзи (САЩ, 2013), актьо-
ри - Хю Джакман, Тао Окамото, 
Рила Фукусима, Хироюки Санада

00:15 „Х-мен: Дни на отминалото бъ-
деще“- екшън, фентъзи (САЩ, 
Великобритания), актьори - Хю 
Джакман, Джеймс Макавой, Май-
къл Фасбендер и др.

02:30 „Готъм“ - сериал
04:00 „Бебе в наследство“ - драма, 

мистерия, трилър (Канада), актьо-
ри - Каси Стийл, Мими Кузък

06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Готъм“ - сериал
09:45 „Осми отряд на морските тюлени: 

В тила на врага“ - екшън, драма, 
военен (САЩ, 2014)

12:00 „Х-мен: Дни на отминалото бъ-
деще“- екшън, фентъзи (САЩ, 
Великобритания, 2014)

14:30 „Върколакът“- екшън, приключен-
ски, фентъзи (САЩ, 2013)

17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:30 „Китайски зодиак“ - екшън, прик-

люченски (Chinese Zodiac, Хонг 
Конг, Китай, 2012)

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „Фантастичната четворка и Сре-

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

23:45 „Дело на дявола“ - ужаси (САЩ), 
актьори - Алисън Милър, Зак 
Гилфорд, Сам Андерсън, Роджър 
Пайано, Ванеса Рей, Бил Мартин 
Уилямс, Джералдин Сингър, Джу-
лия Дентън, Мадисън Уолф и др.

01:30 „Готъм“ - сериал
04:15 „Убийство в колежа“ - трилър 

(САЩ), актьори - Скарлет Бърн, 
Никол Муньос, Сара Дъгдейл, Ме-
лиса Роксбърг и др.

05:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 8
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
07:30 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп. 10
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 8
10:00 „Булка от интернет“- трилър, кри-

минален, (САЩ 2015), актьори: Ан 
Уинтърс, Александра Пол, Джеми 
Лънър, Анализа Кокран и др.

12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.11
13:00 „Бебе в наследство“ - драма, 

мистерия, трилър (Канада, 2014), 
актьори - Каси Стийл, Мими Ку-
зък, Крис Бруно и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6 еп.1
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 9
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.12
18:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп.2
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.21
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.10
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Китайски зодиак“ - екшън, прик-

люченски (Chinese Zodiac, Хонг 
Конг, Китай, 2012), актьори - 
Джеки Чан, Оливър Плат, Стивън 
Чанг, Катлин Дешел и др.

00:15 „Смъртоносно оръжие“ - сериал, 
с.2, еп.10

01:15 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.22
02:15 „Библиотекарите“ - с.2 еп.1
03:15 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.12
04:15 „Монк“ - сериал, с.7, еп.3

06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6, еп.1
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 9
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.22
11:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп. 2
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.12
13:00 „Любовен капан“ - трилър (САЩ, 

2013), режисьор - Мишел Моуър, 
актьори - Сара Ланкастър, Дрю 
Уотърс, Наталия Сиглиути, Елийз 
Лестър и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6 еп.2
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 10
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.13
18:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп.3
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.23
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с. 2, еп. 11
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Живот назаeм“ - трилър, фантас-

тика (САЩ, Канада, 2010), режи-
сьор - Мигел Сапочник, актьори 
- Джъд Лоу, Форест Уитъкър, Алис 
Брага, Лив Шрайбър, Карис ван 
Хоутен, Джо Пинг, Лиза Лапира и 
др.

00:15 „Смъртоносно оръжие“ - сериал, 
с. 2, еп. 11

01:15 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 23
02:15 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 2
03:15 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 13
04:15 „Монк“ - сериал, с. 8, еп. 3

05:15 „Супергърл“ - сериал, еп. 10
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6, еп.2
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 10
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.23
11:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп. 3
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.13
13:00 „Убийствен финал“ - трилър (Ка-

нада, 2014), режисьор - Пене-
лопи Буйтенуис, актьори - Джоси 
Лорън, Ниал Матър, Шона Йохан-
сен, Сара Стрейндж и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6 еп.3
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 11
17:00 „Легендите на утрешния ден“ - 

сериал, еп.1
18:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп.4
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.1
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.12
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Маями Вайс“ - екшън, трилър, 

криминален (САЩ, Германия, Па-
рагвай, Уругвай, 2006), актьори 
- Колин Фарел, Джейми Фокс, Ли 
Гонг, Киъран Хайндс и др.

00:30 „Смъртоносно оръжие“,с.2, еп.12
01:30 „Стрелата“ - сериал, с.2, еп.1
02:30 „Библиотекарите“ - с.2 еп.3
03:30 „Легендите на утрешния ден“ - 

сериал, еп. 1
04:30 „Монк“ - сериал, с.8, еп.4

05:30 „Изгубена в Африка“ - романтична 
комедия /п/

07:30 „Изпитание за любовта“ - драма с 
Катрин Хейгъл, Логан Бартоломю, 
Дженюъри Джоун, Дейл Мидиф, 
Макензи Астин, Клиф Дии Йънг /п/

09:30 „Маймунски работи“ - семейна 
комедия с Дафни Зунига, Джейкъб 
Хорсли, Сома Батиа, Райън Барет

11:30 „Дерби“ - семеен филм /п/
13:30 „Улични танци“ - романтичен 

филм с Шарлот Рамплинг, Никола 
Бърли, Укуели Роуч, Франк Харпър

15:30 „Последният убиец на дракони“/п/
17:40 „Флорънс“ - биографичен филм с 

Мерил Стрийп, Хю Грант, Саймън 
Хелбърг, Ребека Фъргюсън, Нина 
Арианда, Алън Кордунър, Стенли 
Тоусънд, Кристиан МакКей, Дейвид 
Хейг и др.

20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Хазарт“ - трилър с Ал Пачи-

но, Матю Макконъхи, Рене Русо, 
Джеръми Пивън, Арманд Асанте, 
Джейми Кинг, Кевин Чапмън, Ралф 
Гарман, Карли Поуп и др.

23:30 „От местопрестъплението“ /п/
00:30 „Улични танци“ - романтичен 

филм с Шарлот Рамплинг, Никола 
Бърли, Укуели Роуч, Франк Харпър 
и др. /п/

06:00 „Венчален шок“ - романтична 
комедия /п/

07:50 „Дългото пътуване на любовта“ - 
романтичен филм /п/

10:00 „Приказка за вълшебната рибка“ 
- семеен филм с Лекси Джова-
ньоли, Робърт Карадин, Мартин 
Клеба и др.

11:30 „Флорънс“ - биографичен филм 
с Мерил Стрийп, Хю Грант, Сай-
мън Хелбърг, Ребека Фъргюсън, 
Нина Арианда, Алън Кордунър, 
Стенли Тоусънд, Кристиан Мак-
Кей, Дейвид Хейг и др. /п/

14:00 „Улични танци 2“ - романтичен 
филм с Фалк Хенчел, София 
Бутела, Джордж Сампсън, Том 
Конти, Стефани Нгуйен и др.

15:50 „Хазарт“ - трилър /п/
18:30 „София - Ден и Нощ“ /п/
20:00 „От местопрестъплението“ - се-

риал, сезон 10
21:00 „Джак Райън: Теория на хаоса“ 

- екшън-трилър с Крис Пайн, 
Кевин Костнър, Кийра Найтли, 
Кенет Брана, Колм Феоре и др.

23:10 „От местопрестъплението“ /п/
00:10 „Улични танци 2“ - романтичен 

филм с Фалк Хенчел, София 
Бутела, Джордж Сампсън, Том 
Конти, Стефани Нгуйен и др. /п/

05:30 „Камиони по леда“ - риалити, 
сезон 4

06:20 „Без багаж“ - предаване за тури-
зъм /п/

06:50 „Топ Гиър“ - предаване за автомо-
били, сезон 19, 3 епизода

11:00 „48 часа“ - екшън-комедия  Еди 
Мърфи, Ник Нолти, Анет О‘Тул, 
Брион Джеймс, Джеймс Ремар, 
Сони Ландъм, Джонатан Банкс /п/

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Щурите съседи“ - с.1, 3 епизода
17:00 „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ - 

екшън-фантастика с Робърт Дауни 
Младши, Крис Евънс, Марк Ръфа-
ло, Крис Хемсуърт, Скарлет Йо-
хансон, Джеръми Ренър, Джеймс 
Спейдър, Самюел Джаксън /п/

20:00 „Розовата пантера 2“ - приклю-
ченска комедия със Стив Мартин, 
Жан Рено, Емили Мортимър, Анди 
Гарсия, Алфред Молина, Айшва-
рия Рай, Джеръми Айрънс, Джон 
Клийз, Лили Томлин и др.

22:00 „Цялото кралско войнство“ - три-
лър с Шон Пен, Джъд Лоу, Антъни 
Хопкинс, Кейт Уинслет, Марк Ръ-
фало, Джеймс Гандолфини, Патри-
ша Кларксън, Джаки Ърл Хейли, 
Кати Бейкър, Кевин Дън и др.

00:40 Еротичен телепазар

06:15 „Камиони по леда“ - сезон 4
07:15 „Топ Гиър“ - сезон 20, 2 епизода
10:20 „Цялото кралско войнство“ - 

трилър с Шон Пен, Джъд Лоу, 
Антъни Хопкинс, Кейт Уинслет, 
Марк Ръфало, Джеймс Гандол-
фини, Патриша Кларксън, Джаки 
Ърл Хейли, Кати Бейкър и др. /п/

13:00 „Без багаж“ 
13:30 „Щурите съседи“ - с.1, 2 епизода
16:00 „Розовата пантера 2“ - приклю-

ченска комедия със Стив Мар-
тин, Жан Рено, Емили Мортимър, 
Анди Гарсия, Алфред Молина, 
Айшвария Рай, Джеръми Айрънс, 
Джон Клийз, Лили Томлин /п/

18:00 „Колибри“ - криминален екшън 
с Джейсън Стейтъм, Агата Бузек, 
Вики Макклър, Бенедикт Уонг /п/

20:00 „Боец“ - драма с Доминик Пър-
сел, Ким Коутс, Лоуз Госет Млад-
ши, Фамке Янсен, Джеймс Каан, 
Майкъл Айрънсайд, Адам Бийч, 
Шийла МакКарти и др.

22:00 „Фаворитът 2“ - екшън с Май-
къл Джей Уайт, Скот Адкинс, 
Бен Крос, Ели Данкер, Велизар 
Бинев, Георги Златарев, Ивайло 
Герасков, Валентин Ганев и др.

00:00 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика

02:30 Еротичен телепазар

06:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 
9 /п/

06:30 „Гореща зона“ - сериал
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 13 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили /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 13
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:30 „Боец“ - драма с Доминик Пър-

сел, Ким Коутс, Лоуз Госет Млад-
ши, Фамке Янсен, Джеймс Каан, 
Майкъл Айрънсайд и др. /п/

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Чужденецът“ - екшън със Стивън 

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

00:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария“ /п/

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 6
08:40 „Изгубена в Африка“ - романтич-

на комедия с Волке Хегенбарт, 
Щефан Лука, Дирк Мартенс и др.

11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Сбъдната мечта“ - драма с Вик-

тор Браун, Скаут Тейлър Комптън
14:00 „Венчален шок“ - романтична 

комедия с Джон Ларокет, Карън 
Валънтайн, Френч Стюарт, Марина 
Блек, Кели Овъртън, Джейми Рей 
Нюман, Себастиан Тилинджър

16:00 „Игрите на глада: Възпламенява-
не“ - приключенски филм /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Последният убиец на дракони“ 

(премиера) - приключенски филм 
с Адил Актар, Мат Бери, Даниел 
Бджелик, Джон Брадли, Андрю 
Бакън, Джил Бучанан, Фийби Кем-
бъл, Елизабет Чан, Ана Чанслър

23:10 „От местопрестъплението“,с.10 /п/
00:10 „Сикарио“ - криминален екшън с 

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

05:50 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:20 „Гореща зона“ - сериал
07:15 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:30 „Комисар Рекс“ - сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 13 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили /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 13
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:30 „Никога не се предавай 2“ - ек-

шън с Майкъл Джей Уайт, Дийн 
Геър, Алекс Мераз, Тод Дъфи, 
Скот Епстейн, Джулиян Мъри, 
Евън Питърс, Стейси Асаро и др.

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Колибри“ - криминален екшън 

с Джейсън Стейтъм, Агата Бузек, 
Вики Макклър, Бенедикт Уонг

00:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2 /п/
01:00 „Фрактура“ - предаване за рок 

музика /п/
03:20 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

06:00 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:50 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 6
08:50 „Вечната сила на любовта“ - ро-

мантичен филм /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Любителката на мистерии: Изку-

пление“ - мистъри с Кели Мартин, 
Кейси Сандър, Кларънс Уилямс III

13:40 „Далеч от дома“ - драма с Бари 
Уотсън, Стефани фон Пфетен, Пол 
МакГилиън, Том МакБет, Ели Гори

15:30 „Хобит: Неочаквано пътешествие“ 
- фентъзи с Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Анди Съркис, Хюго 
Уивинг, Кейт Бланшет, Орландо 
Блум, Илайджа Уд, Кен Скот, 
Кристофър Лий, Люк Евънс и др.

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

ал, сезон 10
21:00 „Далече, далече“ - драма с Том 

Круз, Никол Кидман, Томас Ги-
бсън, Барбара Бабкок, Мишел 
Джонсън, Уейн Грейс, Робърт 
Проски, Колм Мийни и др.

00:00 „От местопрестъплението“/п/
00:50 „Далеч от дома“ - драма с Бари 

Уотсън, Стефани фон Пфетен, Пол 
МакГилиън, Том МакБет, Ели Гори 
и др. /п/

06:00 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:50 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 6
08:50 „Вечният завет на любовта“ - ро-

мантичен филм /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Любителката на мистерии: Играта 

започва“ - мистъри с Кели Мар-
тин, Кларънс Уилямс III, Еди Милс, 
Уилям Кат, Джейми Елман и др.

13:50 „В кадър“
14:30 „Усмивката на Мона Лиза“ - 

драма с Джулия Робъртс, Кирс-
тен Дънст, Джулия Стайлс, Маги 
Джиленхол, Дженифър Гудуин, 
Доминик Уест, Марша Гей Хардън, 
Джон Слатъри, Топър Грейс, Джу-
лиет Стивънсън и др.

16:50 „Джак Райън: Теория на хаоса“ - 
екшън-трилър /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Самотният рейнджър“ - прик-

люченски екшън с Джони Деп, 
Арми Хамър, Уилям Фихтнър, Том 
Уилкинсън, Хелена Бонъм Картър

00:00 „От местопрестъплението“ /п/
01:00 „Усмивката на Мона Лиза“ - дра-

ма с Джулия Робъртс, Кирстен 
Дънст, Джулия Стайлс, Маги Джи-
ленхол и др. /п/

06:00 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:30 „Гореща зона“ - сериал
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 

14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 13 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили /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 13
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:30 „Фаворитът 2“ - екшън с Майкъл 

Джей Уайт, Скот Адкинс, Бен 
Крос, Ели Данкер, Велизар Бинев, 
Георги Златарев, Ивайло Герас-
ков, Валентин Ганев и др. /п/

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Черна зора“ - екшън със Стивън 

Сегал, Тамара Дейвис, Джон Пай-
пър-Фъргюсън, Джулиан Стоун

00:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 1 дЕкЕМВри нЕдЕля, 2 дЕкЕМВри

05:00 „Барът“ - сериал
06:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче“ - сериал
10:00 „Запознай се с нашите“ - ко-

медия (САЩ, 2000), режисьор 
- Джей Роуч, актьори - Робърт де 
Ниро, Бен Стилър, Оуен Уилсън, 
Блайт Данър, Джеймс Ребхорн и 
др.

12:00 „Коледа с Тъкър“ - драма, семеен 
(Канада, 2013), режисьор - Лари 
А. МакЛиън, актьори - Джеймс 
Бролин, Гейдж Мънроу, Барбара 
Гордън 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 „Отмъщение по женски“ - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2014), 
режисьор - Ник Касаветис, ак-
тьори - Камерън Диас, Лесли 
Ман, Николай Костер-Валдау, 
Дон Джонсън, Кейт Ъптан, Тейлър 
Кини, Ники Минаж и др.

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

05:00 „Хотел Елеон“ - сериал
06:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче“ - сериал
10:00 „Отмъщение по женски“ - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2014), 
режисьор - Ник Касаветис, ак-
тьори - Камерън Диас, Лесли 
Ман, Николай Костер-Валдау, 
Дон Джонсън, Кейт Ъптан, Тейлър 
Кини, Ники Минаж и др.

12:00 „София Грейс и Роузи: Кралско 
приключение“ - приключенски, 
комедия, семеен (САЩ, 2014), 
режисьор - Брайън Левант, актьо-
ри - София Грейс Браунлий, Роузи 
МакКлилънд, Жаки Ачилеас 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 „Запознай се с нашите“ - комедия 

(САЩ, 2000), режисьор - Джей 
Роуч, актьори - Робърт де Ниро, 
Бен Стилър, Оуен Уилсън, Блайт 
Данър, Джеймс Ребхорн и др.

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

пЕТък, 30 ноЕМВри

05:00 „Барът“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
08:30 „Барът“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Коледа с Тъкър“ - драма, семеен 

(Канада, 2013), режисьор - Лари 
А. МакЛиън, актьори - Джеймс 
Бролин, Гейдж Мънроу, Барбара 
Гордън 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 „Комиците и приятели“ - коме-

дийно 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“ - се-

риал, с. 6
00:00 „Коледа с Тъкър“ - драма, семеен 

(Канада, 2013), режисьор - Лари 
А. МакЛиън, актьори - Джеймс 
Бролин, Гейдж Мънроу, Барбара 
Гордън и др.

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

риал

понЕдЕлник, 3 дЕкЕМВри

05:00 „Хотел Елеон“ - сериал
06:00 „ Слънчева Филаделфия“ - сериал
07:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ 
10:00 „Всъщност е забавна история“ 

- драма, комедия, романтичен 
(САЩ, 2010), актьори - Кийр 
Джилкрист, Ема Робъртс, Зоуи 
Кравиц, Джим Гафиган, Вайола 
Дейвис, Лорън Греъм, Зак Галифа-
накис, Асиф Мандви и др.

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“,сериал
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 „Стъпка по стъпка“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 7
00:00 „Всъщност е забавна история“ 

- драма, комедия, романтичен 
(САЩ, 2010), актьори - Кийр 
Джилкрист, Ема Робъртс, Зоуи 
Кравиц, Джим Гафиган, Вайола 
Дейвис, Лорън Греъм, Зак Галифа-
накис, Асиф Мандви и др.

02:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“,сериал

ВТорник, 4 дЕкЕМВри

05:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
07:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал
09:00 „Домашен арест“ - сериал
10:00 „Много важен филм“ - комедия 

(САЩ, 2008), режисьор - Дейвид 
Зукер, актьори - Трейс Абкинс, 
Кевин Фърли, Келси Грамър, Го-
фри Аренд, Скот Бейли, Даян Лин 
Барън 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 „Стъпка по стъпка“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал, с. 7
00:00 „Много важен филм“ - комедия 

(САЩ, 2008), режисьор - Дейвид 
Зукер, актьори - Трейс Абкинс, 
Кевин Фърли, Келси Грамър, Го-
фри Аренд, Скот Бейли, Даян Лин 
Барън и др.

02:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал

сряда, 5 дЕкЕМВри

05:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
07:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „София Грейс и Роузи: Кралско 

приключение“ - приключенски, 
комедия, семеен (САЩ, 2014), 
режисьор - Брайън Левант, актьо-
ри - София Грейс Браунлий, Роузи 
МакКлилънд, Жаки Ачилеас 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 „Стъпка по стъпка“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 7
00:00 „София Грейс и Роузи: Кралско 

приключение“ - приключенски, 
комедия, семеен (САЩ, 2014), 
режисьор - Брайън Левант, актьо-
ри - София Грейс Браунлий, Роузи 
МакКлилънд, Жаки Ачилеас и др.

02:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал

чЕТВърТък, 6 дЕкЕМВри

05:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
07:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
10:00 „Андре“ - драма, приключенски, 

семеен (САЩ, 1994), режисьор - 
Джордж Милър, актьори - Кейт 
Карадин, Тина Марджорино, 
Челси Фийлд, Джошуа Джаксън, 
Шейн Майър 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 „Стъпка по стъпка“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 7
00:00 „Андре“ - драма, приключенски, 

семеен (САЩ, 1994), режисьор - 
Джордж Милър, актьори - Кейт 
Карадин, Тина Марджорино, 
Челси Фийлд, Джошуа Джаксън, 
Шейн Майър и др.

02:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал

05:50 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:50 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 7
08:50 „Сбъдната мечта“ - драма с Вик-

тор Браун, Скаут Тейлър Комптън, 
Дейл Мидкиф, Ерин Котрел, Ро-
бърт Пайн, Саманта Смит /п/

11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Любителката на мистерии: От 

пръв поглед“ - мистерия с Кели 
Мартин, Кейси Сандър, Кларънс 
Уилямс III и др.

14:00 „Черното тефтерче“ - романтична 
комедия  Британи Мърфи, Рон 
Ливингстън, Холи Хънтър и др.

16:00 „Далече, далече“ - драма с Том 
Круз, Никол Кидман, Томас Ги-
бсън, Барбара Бабкок, Мишел 
Джонсън, Уейн Грейс, Робърт 
Проски, Колм Мийни и др. /п/

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

Матю Макконъхи, Пенелопе Крус, 
Стив Зан, Уилям Мейси, Ламбер 
Уилсън, Глин Търман и др.

23:30 „От местопрестъплението“ /п/
00:30 „Черното тефтерче“ - романтична 

комедия с Британи Мърфи, Рон 
Ливингстън, Холи Хънтър, Кейти 
Бейтс и др. /п/

06:00 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:50 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 7
09:00 „Приказка за вълшебната рибка“ 

- семеен филм с Лекси Джованьо-
ли, Робърт Карадин и др. /п/

11:00 „Нощна смяна“ - с. 3, 2 епизода
12:00 „Любителката на мистерии: Дивият 

запад“ - мистери с Брус Бокслай-
тнър, Джо Стивънс, Кели Мартин, 
Бари Ливингстън, Кейси Сандър, 
Барбара Нивън, Джейсън Брукс, 
Кларънс Уилямс III и др.

13:45 „Приключенията на Тинтин“ - ани-
мационен филм

16:00 „Самотният рейнджър“ - прик-
люченски екшън с Джони Деп, 
Арми Хамър, Уилям Фихтнър, Том 
Уилкинсън и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Размянaта“ - комедия с Джейсън 

Бейтман, Райън Рейнолдс, Оливия 
Уайлд, Лесли Ман, Алън Аркин

23:10 „От местопрестъплението“ - сери-
ал, сезон 10 /п/

00:10 „Неуредени сметки“ - трилър с 
Хелън Мирън, Сам Уортингтън, 
Джесика Частейн, Мартон Чокаш, 
Том Уилкинсън, Кийрън Хайндс, 
Джаспър Кристенсен и др.

05:30 „Супергърл“ - сериал, еп. 11
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6, еп.3
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 11
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.1
11:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп. 4
12:00 „Маями Вайс“ - екшън, трилър, 

криминален (САЩ, Германия, Па-
рагвай, Уругвай, 2006), режисьор 
- Майкъл Ман, актьори - Колин 
Фарел, Джейми Фокс, Ли Гонг, 
Киъран Хайндс и др.

14:45 „Лонгмайър“ - сериал, с.6 еп.4
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 12
17:00 „Легендите на утрешния ден“ - 

сериал, еп.2
18:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп.5
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.2
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.13
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 Барселона - Културал Леонеса 

(футбол от Купата на краля)
00:30 „Смъртоносно оръжие“ - сериал, 

с.2, еп.13
01:30 „Стрелата“ - сериал, с.2, еп.2
02:30 „Библиотекарите“ - сериал, с.2 

еп. 4
03:30 „Легендите на утрешния ден“ - 

сериал, еп. 2
04:30 „Монк“ - сериал, с.8, еп. 5

05:30 „Супергърл“ - сериал, еп. 12
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6, еп.4
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 12
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.2
11:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп. 5
12:00 „Легендите на утрешния ден“ - 

сериал, еп. 2
13:00 „Подменена самоличност“ - три-

лър (Канада, САЩ, 2015), актьори 
- Касандра Скребо, Кийгън Конър 
Трейси, Чад Рук, Адам Ди Марко

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.6 еп.5
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 13
17:15 Реал Мадрид (футбол от Купата 

на краля)
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.3
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.14
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Опасна мишена“ - екшън (САЩ, 

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

00:45 „Смъртоносно оръжие“, с.2, еп.14
01:45 „Библиотекарите“ - с.2 еп.5
02:45 „Подменена самоличност“ - три-

лър (Канада, САЩ, 2015), актьори 
- Касандра Скребо, Кийгън Конър 
Трейси, Чад Рук, Адам Ди Марко 
и др.

04:45 „4х4“ - автомобилно предаване

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 13 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ /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 „Женени с деца“ - сериал, сезон 9
15:30 „Невероятният Спайдърмен 2“ /п/
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Досиетата „Грим“ - сериал, сезон 5
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Градска справедливост“ - екшън
00:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар

ДИЕМА
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14 /п/
10:00 „Камиони по леда“ - риалити, сезон 4
11:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 5 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - с. 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 15
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 13
16:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 9
16:30 „Черна зора“ - екшън /п/
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Досиетата „Грим“ - сериал, сезон 5
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Антмен“ - приключенски екшън.
00:30 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2 

ДИЕМА
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	 Днес	 от	 19:00	 часа	 в	
Музея	 на	 хумора	 и	 сати-
рата	 ще	 бъде	 представен	
новият	проект	на		младата	
и	 талантлива	 актриса	 и	
певица	 Иванка	Шекерова,	
инспириран	 от	 Елин	 Рах-
нев	-	„Никой	не	е	пълно	6“.	
	 В	 комедийния	 моно-
спектакъл	 по	 безкрайно	
комичен	 и	 едновременно	
с	 това	 драматичен	 начин	
се	 разказва	 историята	 на	
младата	 учителка	 от	 Коп-
ривщица	 Райна	 Апостоло-
ва	 -	 Побойникова.	 Герои-
нята	 на	 Иванка	 Шекеро-
ва	 е	 родена	 във	 втората	
къща	 до	 първата	 пушка	
и	 е	 патриот	 до	 мозъка	
на	 костите	 си.	 Отива	 в	
големия	 град	 да	 учи	 на	
родолюбие.	 В	 срещите	 си	
с	 мъже	 „Тя	 винаги	 води	
любовни	битки	и	винаги	ги	
печели.	 Жена	 на	 честта,	
супер	герой.	За	нея	никой	
мъж	не	е	пълно	6	и	никога	
няма	 да	 бъде“,	 разказва	
изгряващата	 звезда	 пред		
вестник	 „Стандарт“.	 Цяла-
та	история	е	за	трепетите	
на	сърцето	и	за	кипването	
на	барута	–	запазени	мар-
ки	на	българския	модел.

	 Уан	 уоман	 шоуто	 на	
Иванка	Шекерова	 е	 един-
ственото	 по	 рода	 си	 в	
България	и	е	сред	малкото	
подобни	 в	 жанра	 изпъл-
нения	 от	 жени	 изобщо	 в	

Европа.
	 Тежката	 син-
гъл	игра	е	близо	
час	и	половина,	
в	 който	 младата	 актриса	
не	 пести	 и	 своите	 певче-

ски	заложби.
	 Иванка	 Шекерова	 е	

родена	 в	 град	 Пловдив.	
Завършва	 специалност	
„Актьорско	 майсторство“	
в	 ПУ	 „Паисий	 Хилендар-
ски“.	 Понастоящем	 е	 част	
от	 трупата	 на	 ДКТ	 „Иван	
Димов“	–	Хасково.
	 Точно	 преди	 година	
чаровната	 актриса	 Иван-
ка	 Шекерова	 организира	
благотворителен	 концерт	
за	 деца	 с	 аутизъм,	 който	

събра	 стотици	 в	 камерна-
та	 зала	 на	 драматичния	

театър	в	Пловдив.	
	 Съвсем	 наскоро	 ак-
трисата	 от	 хасковския	
драматичен	 театър	 „Иван	
Димов“	блесна	в	предава-
нето	 „Мармалад“	 по	 бТВ.	
Талантливата	 актриса	 се	
изяви	 заедно	 с	 журнали-
ста	и	продуцент	Георги	То-
шев.	 Пловдивчанката	 се	
превърнала	в	 любимка	на	
продуцентите,	защото	след	
това	беше	и	 гост-комента-
тор	на	актуалните	събития	
у	нас	и	по	света	в	преда-
ването	на	медията	„Преди	
обед“.
	 Там	 Шекерова,	 която	
освен	 в	 театъра,	 се	 из-
явява	 на	 сцената	 и	 като	
певица,	 си	 партнира	 със	
спортния	 журналист	 Крум	
Савов.
 ЕЛИН	 РАХНЕВ	 е	 бъл-
гарски	 писател,	 журна-
лист	 и	 драматург.	 Роден	
на	 3	 юли	 1968	 година	 в	
София.	 Завършва	 Спе-
циална	 педагогика	 в	 СУ	
„Св.	Климент	Охридски”,	а	
по-късно	 учи	 режисура	 в	
НАТФИЗ	 в	 класа	 на	 Кри-
кор	Азарян.
	 Работи	като	журналист	
във	 вестниците	 „Денят”	 и	

„Континент”.
	 В	 продължение	 на	 че-
тири	 години	 е	 издател	 и	
главен	 редактор	 на	 спи-
санието	 за	 литература	 и	
поезия	„Витамин	Б”.
	 От	2000	до	2003	година		
е	 драматург	 на	 Народния	
театър	 „Иван	 Вазов”,	 съз-
дава	„Театър	на	последния	
етаж”.
	 От	 2006	 година	 е	 дра-
матург	на	Държавния	сати-
ричен	 театър	 „Алеко	 Кон-
стантинов”.
	 Основател	и	сценарист	
на	предаванията	„Кръгове”	
по	 БНТ	 и	 „Невалидно”	 по	
bTV,	автор	в	 „Суматоха”	и	
„Панорама”.	 Като	 журна-
лист	 води	 и	 редовни	 ру-
брики	 във	 вестник	 „7	 дни	
спорт”	и	списание	„Тема”	и	
е	 автор	 в	 списание	 „Его”.	
Автор	 е	 на	 стихосбирките	
„Съществувам”,	 „Развява-
не	 на	 минзухара”	 и	 „Ок-
томври”	 и	 на	 театралните	
постановки	 „Боб”,	 „Фло-
бер”,	 „Високата	 есен	 на	
твоето	тяло”,	„Кукувицата”,	
„Фенове”	 и	 „Маршрутка”.	
Пиесите	и	стиховете	му	са	
преведени	 на	 над	 20	 ези-
ка.

Ивàнкà Шекеровà преäñтàвя äнеñ новия ñи 
проект “Никой не е пълно 6” в Домà нà хуморà
Уан уоман шоуто на Шекерова е единствено по рода си в България и сред малкото подобни изпълнения от жени в Европа

„Тя винàãи воäи люáовни áитки и 
винàãи ãи печели. Женà нà чеñттà, 
ñупер ãерой. Зà нея никой мъж не 
е пълно 6 и никоãà нямà äà áъäе” 

	 На	 5	 декември	 (сря-
да)	 в	 Драматичен	 театър	
„Рачо	 Стоянов“	 -	 Габрово	
гостува	комедията	„ДВАМА	
СЪВСЕМ	ГОЛИ	МЪЖЕ“.

Продукцията	е	на	Дра-
матичен	 театър	 „Сава	 Ог-
нянов“	-	Русе.

Ален	 Крамер	 -	 се-
риозен	 адвокат	 и	 ве-
рен	 съпруг,	 се	 събужда	
гол	 в	 леглото	 си	 с	 един	
от	 колегите	 от	 офиса... 
Неразбирането	 е	 тотално	
и	 никой	 от	 двамата	 не	
може	да	обясни	как	могат	
да	 бъдат	 в	 тази	 ситуация. 
Когато	 съпругата	 на	 ад-
воката	 открива	 двама-
та	 голи	 мъже	 в	 хола	 си,	
Крамер	 измисля	 какво	 ли	
не,	за	да	спаси	брака	си. 
Той	 е	 готов	 да	 направи	
всичко,	 за	 да	 възстанови	
истината,	която	му	убягва.

	Спектакълът	не	е	под-
ходящ	 за	 лица	 под	 16	 го-
дини!

ЦВЕТЕЛиНа ВЕЛчЕВа

През	 цялата	 история	
на	 човечеството	 хора-
та	 умишлено	 са	 оставяли	
трайни	следи	върху	кожата	
си.	 Най-старите	 образци	
на	 рисунки	 върху	 кожата	
са	 открити	 от	 археолози	
по	мумии	в	Египет	и	Нубия	
с	 приблизителна	 възраст	
около	4000	 години.	Някога	
татуировката	е	служела	не	
само	за	украшение,	а	и	за	
племенен	 знак,	 обознача-
вала	е	принадлежност	към	
род,	 играела	 е	 ролята	 на	
тотем	 и	 се	 е	 вярвало,	 че	
има	определена	магическа	
сила.	В	основата	на	всич-
ко	това	стои	разбирането,	
че	 татуировките	 имат	 оп-
ределено	значение.	

Ако	 се	 придържаме	
към	 същността	 на	 поняти-
ето	изкуство,	 то	 татуиров-
ките	са	такова	–	предават	
послание,	 показват	 въоб-
ражението	 и	 техническите	
способности	 на	 своя	 ав-
тор,	доставят	удоволствие.	
Те	 са	 като	 картина	 върху	
човешко	тяло.	

Татуировките	 предста-

вляват	 интерес	 още	 за	
първобитните	 хора.	Телата	
на	най-достойните	мъже	в	
племето	са	носели	естест-
вените	 белези	 от	 лов	 или	
битка.	 Оттук	 започва	 да	
се	 търси	 и	 изкуственото	
белязване	като	символ	на	
храброст	 и	 престиж.	 По	
онова	 време	 обаче	 едва	
ли	 можем	 да	 говорим	 за	
изкуство,	 но	 това	 е	 дока-
зателство	за	естественото	
навлизане	 на	 татуирането	
в	живота	на	хората.

Не	навсякъде	обаче	та-
туирането	 има	 положите-
лен	смисъл.	В	Древен	Рим	
например	 с	 татуировките	
са	 белязвали	 престъпни-
ците	 и	 робите.	 В	 Средно-
вековен	 Китай	 са	 практи-
кували	 татуирането	 като	
съдебно	 наказание.	 Древ-
ните	 гърци	 пък	 използва-
ли	белязването	на	кожата	
като	начин	да	се	изпращат	
тайни	съобщения.	В	татуи-
ровката	може	да	се	вложи	
дори	 лечебна	 сила	 -	 така	
например	в	Древен	Египет	
са	 вярвали,	 че	 рисунката	
на	 малка	 птица	 до	 окото	
коригира	зрението.	

В	Европа	татуировките	
навлизат	 през	 60-те	 годи-
ни	 на	 XIX	 век.	 Благода-
рение	 на	 мощния	 тласък	
на	 младежката	 култура	 в	
този	 период	 се	 появява	
ново	 поколение	 татуисти.	
Творческите	 им	 амбиции	
и	 смелите	 експерименти	
издигат	 татуировката	 до	
ранга	 на	 изкуство.	 Днес	
в	 още	 по-голяма	 степен	
татуистите	определят	себе	
си	като	артисти.	Те	посоч-
ват	 две	 важни	 предпос-
тавки	 за	 успеха	 на	 един	
такъв	 майстор	 -	 да	 рису-
ва	 и	 да	 пътува.	 Опитът	 с	
четка	 върху	 платно	 е	 от	
изключително	значение	за	
професионалната	работа	с	
машината,	 иглите	 и	 боята	
върху	човешката	кожа.	Ва-
жно	 е	 общуването	 между	
артистите,	 посещаването	
на	фестивали.	Всичко	това	
говори	 за	 отдадеността	
и	 таланта,	 които	 изисква	
професията	 татуист	 в	 ис-
тинския	смисъл	на	думата.	
Хората	си	поверяват	кожа-
та	 -	 като	 платно,	 а	 татуи-
стът	 е	 художникът,	 който	
трябва	да	въплъти	идеята,	

мисълта,	 чувството	 в	 об-
раз.	Татуировката	може	да	
бъде	 като	 снимка,	 която	
запечатва	твой	значим	мо-
мент	и	винаги	е	с	теб.

От	 друга	 страна,	 сре-
щу	татуиста	стои	клиентът.	
Някои	хора	си	правят	тату-
ировки,	защото	е	модерно.	
Те	 не	 влагат	 особена	 ми-
съл	 нито	 в	 символиката,	
нито	в	мястото,	където	да	
бъде	 изобразена	 тя.	 Тези	
хора	 са	 една	 от	 основ-
ните	 причини	 татуирането	
да	 се	 възприема	 за	 ко-
мерсиално	 и	 „модерно”.	
За	 лошата	 слава	 на	 та-
туировките	 допринасят	 и	
образите	 на	 престъпници,	
облечени	 в	 татуировки,	
които	 обикновеният	 човек	
вижда	на	екрана	на	 теле-
визора	си.	Тези	хора	едва	
ли	могат	да	дадат	някакво	
задълбочено	обяснение	на	
своите	 татуси.	Те	 най-чес-
то	 изобразяват	 кръстове	
или	черепи.	Популярни	са	
също	 така	 цитати	 от	 Биб-
лията,	 надписи	 на	 латин-
ски,	 на	иврит,	 на	 арабски	
или	 на	 английски,	 както	
и	 всякакви	 йероглифи,	

които	 най-често	 съдържат	
или	 религиозен	 смисъл,	
или	 агресивно	 послание.	
В	 този	 случай	 безспорно	
изкуството	 е	 заменено	 от	
комерсиалната	 му	 опака	
страна.

Всичко,	което	прекрач-
ва	 мярката,	 също	 прес-
тава	 да	 бъде	 изкуство.	
Има	 истински	 фанатици,	
които	 смятат	 татуировки-
те	 за	 свое	 призвание	 и	
дело	 на	 целия	 си	 живот.	
Историята	 познава	 имена	
на	 хора,	 покрили	 цялото	
си	тяло	в	татуировки,	кои-
то	 са	 приели	 този	 начин	
за	 белязване	 на	 тялото	
си	 като	 фанатизъм,	 а	 не	
като	 изкуство.	 (Шампион	
в	 това	 отношение	 е	 най-
татуираният	човек	в	света	
–	шотландецът	Том	Лепард,	
който	 умира	 през	 2016	 г.	
Цялата	 повърхност	 на	 ко-
жата	му	е	била	покрита	с	
татуировка,	повтаряща	ор-
наментите	 на	 леопардова	
кожа.	 Не	 били	 татуирани	
само	малки	участъци	меж-
ду	 пръстите	 на	 краката	 и	
вътре	 в	 ушите.	 Второто	
място	 се	 държи	 от	 ан-

гличанина	Уилфред	Харди,	
също	 починал	 през	 2016	
г.,	при	когото	96%	от	тяло-
то	 му	 е	 било	 татуирано	 –	
дори	език,	венци	и	вежди.)

Както	във	всяка	сфера	
на	живота,	всичко	е	инди-
видуално	 и	 няма	 никога	
една	 гледна	 точка.	 Тату-
ировките	 могат	 да	 бъдат	
отблъскващ	 образ	 на	 аг-
ресия	и	пошлост,	могат	да	
бъдат	и	проява	на	красота	
и	 вкус.	 (Ако	 се	 придър-
жаме	 към	 определението	
за	 изкуство,	 то	 трябва	 да	
знаем,	 че	 това	 е	 разноо-
бразна	 гама	 от	 човешки	
дейности	за	създаване	на	

визуални,	 слухови	 или	 из-
пълнителни	 произведения	
на	изкуството,	изразяващи	
въображаемите	и	 техниче-
ските	 умения	 на	 автора,	
предназначени	 да	 бъдат	
оценени	 заради	 тяхната	
красота	и	емоционален	за-
ряд.)	 В	 този	 смисъл	 вся-
ко	творение	–	независимо	
дали	е	върху	платното	или	
кожата	–	когато	е	красиво	
и	 натоварено	 с	 пълноце-
нен	 смисъл,	 може	 да	 се	
възприеме	 като	 изкуство,	
без	 да	 забравяме	 обаче,	
че	 границата	 между	 ко-
мерсиалното,	пошлостта	и	
изкуството	е	тънка.
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