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БНТ 1 пуска в неделя филма за Ботьо Бараков,
“Пророкът на Кораба на изкуствата” е от 14.55

Документалният филм
за големия меценат и почетен гражданин на Габрово Ботьо Бараков „Пророкът на Кораба на изкуствата” ще се излъчи на

Н-ОРЛОВЕЦ

НАДЕЖДА ТИХОВА

УБ ЧАРДА
КЛ

ФО

Петък, 31 юли 2015 ã., áð. 174 (5530), ãîäèíà ÕÕIV. Öåíà 30 ñò.

2 август от 14.55 часа по
БНТ 1. Сценарист и режисьор на филма е племенникът на ценителя на изкуството Пламен Бараков.
Документалният филм
разказва кой е Ботьо Бараков, защо се занимава
с благотворителност и откъде идва интересът му
към изкуството? Премиерата му беше в Габрово на
20 февруари, а след това
филмът беше излъчен от
БНТ 2 и БНТ Свят.
Ботьо Бараков е изключителна личност, щедър меценат, колекционер
на картини, редки книги,
родолюбец и дарител. Той
вярва, че всяко изкуство
прави хората по-добри и
това е бъдещата религия
на човечеството.

СКЕТБОЛЕН
БА

новият хляб

ГАБРОВ О

БК „ЧАРДАФОН-ОРЛОВЕЦ“
СФОРМИРА МЪЖКИ ОТБОР ЗА УЧАСТИЕ
ПРЕЗ СЕЗОН 2015-2016 ГОДИНА
в Националната аматьорска лига
по баскетбол.
Старши треньор на тима - ВИКТОР КРУШЕВ
Срок за записване: 20.08.2015 г.
Отборът ще бъде представен официално
на 25 септември 2015 г. в тридневния турнир
за Купата на Община Габрово „Христо Донков“.
За справки и записвания:
0889/399-677, 0884/633-266 - Виктор Крушев

Васко Колев продължава битката за тротоарите
Продължава на стр. 2

яние от безхаберието на
институции и наглостта на
шофьорите. Многократно
са му налитали с крясъци и обиди, само защото
си е позволил да поиска
ред и спазване на закона.
„Бях инициатор и дълго
време се мъчех да докажа, че площадката пред
ОББ-Габрово не е паркинг,
но уви, това вече го отписах. Въпреки че имам
становищата и на полицията, и на Общината, там
продължава да се паркира и настилката вече е в
безобразно състояние. Не
искам да стане същото и
с тротоарите по моята улица.“
След Васко служителят
на „Пътна полиция“ подаде документите за подпис

РУЖА ЛЮБЕНОВА

Вчера служител на
„Пътна полиция“ - Габрово написа поредните два
акта за престой на товарен автомобил на новия
тротоар на ул. „Николаевска“. Свидетел и този път
е непримиримият срещу
подобни нарушения Васко
Колев: „Тротоарът вече е
хлътнал, омазан с масла. Магазинът, пред който
спират, се зарежда непрекъснато. Нарушенията
са постоянни. Жалко за
вложения труд по новите
тротоари и за парите, нашите пари“. Тези и много
други нарушения габровецът е снимал и продължава да снима, но и в него
вече се прокрадва отча-

и на санкционирания за
нарушението. Оказа се,
че вината на шофьорите
ще поеме собственикът на
зареждания магазин. Човекът се държа спокойно
и любезно, с Васко се
познавали, отдавна са наясно с болките по „Николаевска“. Ще се дразним
локално, докато въпросът
не се реши радикално,
обясни бизнесменът, който, оказа се, има верига
от магазини и дава хляб
на 40 души. И ето – и той
има проблем. Оказва се,
че е готов да плати на Община Габрово паркомясто
в района на магазина, да
спази изискванията на закона и спокойствието на
съседите.
Продължава на стр. 2

Габровка: „Как се живее Сираков договори с военните провеждането Шест са закритите паралелки от осми клас
седмица без вода в жегата" на тържествената заря-проверка на 22 август в професионалните гимназии от региона
отговаряли: „Работим“, но
водата все не тръгвала
„Кажете ми, как може към ВиК-мрежата на техв жегата да се живее цяла ните домове. Жената разседмица без вода?“ - по- каза, че за домакинските
пита гневно в късния сле- нужди наливали вода от
добед в сряда (29 юли близки водоеми или от ре2015 г.) габровка, живееща ката, в зависимост от това
на ул. „Никола Балканеца“ за какво я използват. А за
14, в близост до „Инстру- пиене и готвене купували
мент“. Тя обясни, че във бутилирана вода от магавторник вечерта предната зините.
„Работниците, които
седмица водата в двата
съседни блока спряла и дойдоха да оправят прооттогава чешмите не пус- блема с водата, копаеха,  
кали и капка от живител- непрекъснато свиваха раната течност. Обаждали се мене и ни отговаряха, че
неколкократно на диспече- все още не са открили
рите от водоснабдителна- защо нямаме водоподавана стр. 2
та фирма в Габрово, оттам не.
СТЕФКА БУРМОВА

Работна среща във
връзка с провеждането на
тържествената заря-проверка по случай Епопеята
от Шипка проведоха вчера областният управител
Николай Сираков и заместник–командирът на
Националната гвардейска
част полк. Илко Йорданов.
Заедно със своите екипи
те обсъдиха организационни въпроси, които касаят
участието на гвардейската
част и концерта на Ансамбъла на въоръжените сили
на Република България,
който ще започне точно
в 19:30 часа. Тържествената заря-проверка ще се

състои от 20:30 часа на 22
август на пл. „Възраждане“
в Габрово и е кулминацията, с която ще завършат
тържествата, посветени на
Шипченската епопея.
Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента
Росен Плевнелиев. Акцентите в програмата тази
година са изложби в Казанлък, Габрово и на връх
Шипка, национално състезание по изкачване на
стълбите към Паметника
на свободата, състезание
по ориентиране.
Продължава на стр. 2

строителство. В останалите паралелки с прием след
Приключи приемът на седми клас местата са заученици в профилираните пълнени. Няма опасност
паралелки и професионал- от закриване на училища
ните гимназии след седми заради намаляване на учеклас. Заради недостатъч- ниците, коментира още нания брой ученици са за- чалникът на Инспектората.
крити шест паралелки от До края на юли ще бъдат
осми клас в региона, съ- утвърдени паралелките за
общи началникът на РИО осми клас, а свободниГеорги Маринов. По една те места в девети клас
паралелка е закрита в ПГ трябва да бъдат запълнени
по механоелектротехника до 5 септември. В деве„Ген. Иван Бъчваров“, в ти клас е закрита засега
ПГ „Марин Попов“, в ПГ една общообразователна
по икономика „Рачо Стоя- паралелка с четиригодинов“, в ПГТ „Пенчо Семов“, шен срок на обучение в
в ПТГ „Д-р Никола Васи- училище „Максим Райколиади“, както и в ПГ по вич“ в Дряново.
НАДЯ ТОДОРОВА

Българи от Молдова получиха свидетелства за обучението си в ТУ
тета, и си обещаха,
че при първа възможност ще дойдат
непременно отново.
„Надяваме се,
че през тези дни
сме успели да обогатим вашите знания по български
език – каза им на
изпроводяк директорът на Департамента доц. Диана
Изворска, - че сме
ви разказали доста
интересни неща от
българската история и култура, че
сте успели да видите много исторически забележителности от България
в нашия регион, че

НАДЯ ТОДОРОВА

Голяма група етнически
българи от Молдова завърши опресняването на знанията си по български език
и история на България,
култура и българска литература в Департамента за
езиково и специализирано обучение на габровския
Технически университет.
Вчера нашенците получиха своите сертификати за
завършения курс заедно с
подарък – книги на български език. Ученици, студенти
и преподаватели от Комрат
и Кишинев прекараха полезни и чудесни 14 дни в
Габрово, разходиха се чрез
традиционните екскурзии,
организирани от универсиВАЛУТНИ
КУРСОВЕ

USD - 1.78533, EUR - 1.955830, CHF - 1.83940 , GBP - 2.79006

ПРОГНОЗА
ЗА ВРЕМЕТО

ПЕТЪК 29 /21
о

о

сте чули интересни беседи
не само от преподавателите, но и от екскурзоводите в музеите. Надявам се,
че ще си тръгнете първо
обогатени със знания, а
второ – с приятни чувства
и емоции, преживени тук, и
ще запазите едни приятни
спомени за Габрово и България, които ще ви топлят
през цялата година и догодина отново ще пожелаете
да дойдете тук.“
Департаментът получи
и емоционални благодарности както за интересните презентации, така и за
организираните екскурзии.
Надежда Кара – един от
преподавателите от Молдова, поздрави специално
преподавателите от Депар-

СЪБОТА 28 /17
о

о

тамента за успешната им
методика на работа, те пък
от своя страна казаха, че
са имали много благодатна
аудитория.
Групата от етнически
българи от Молдова бе от
34 човека и доста разнородна като възрастов състав. Тя е организирана от
Министерството на просветата в Молдова. В нея са
включени студенти и ученици от град Комрад, организирани от Общината на
българите в Гагаузия, както
и ученици и преподаватели
от Неделното училище в
Кишинев. Молдовяните са
четвъртата поред група за
това лято, която се обучава в ТУ в Габрово.
Продължава на стр. 8

НЕДЕЛЯ 31о/15о

допитване

Чия е вината за
горските пожари?

„МИСЛЯ, ЧЕ горещината
играе главна роля във
възникването
на горските
пожари. Виждали сме стотици подобни
случаи
не
само в България, но и в целия свят. Това е
нещо нормално, но е жалко за
природата.“
„СМЯТАМ, ЧЕ както жегите,
така и хората
имат вина
за горските
пожари. Останал съм с
убеждението,
че в повечето случаи
палежите са
умишлени. Това само доказва
колко невъзпитан народ сме.“
„В ПОВЕЧЕТО случаи хората имат
вина за възникването
на горските
пожари. Още
по-жалко е,
че го правят
нарочно. Не
ценят природата, която ни е дадена. Напълно достатъчен в този смисъл е
и фактът, че не я опазваме и
хвърляме отпадъците си, където ни падне.“
„ХОРАТА НАЙ-ЧЕСТО причиняват подобни щети.
Понякога и
жегата предизвиква
пожари, но
е по-голяма рядкост.
Трудно е да
опазим природата си чиста и
жива, а тези палежи са повече
от излишни.“
„ХОРАТА, КОИТО проявяват нехайство
и
хвърлят
фасовете си,
където
им
падне, без
да осъзнават
какво може
да се случи.
В повечето
случаи човешкото невнимание
и разсеяност водят до тежки
последствия.“
„НЯМАМ КОНКРЕТНА представа. Може да са както жегите, така и хората.
Продължава на стр. 8
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На 3 август стартира национална лятна антиСПИН кампания
За дванадесета поредна година програма „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН”, финансирана от
Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза
и малария, започва Национална лятна антиСПИН
кампания.
Лятната кампания за
безплатно изследване и
консултиране за ХИВ ще
продължи до 13 септември. Посланието на тазгодишната кампания е „Да
запазим посоката, да продължим пътя!”. Инициативите за тестване за ХИВ
по оживени места в цялата страна целят да фокусират общественото внима-

ние към отговорното
сексуално поведение,
употребата на презервативи и значимостта
на това всеки да узнае навреме своя ХИВ
статус като грижа за
собственото здраве и
това на партньора.
Тенденцията сочи,
че 63% от новорегистрираните ХИВ-позитивни са научили положителния си  резултат в 19-те кабинети
за безплатно и анонимно консултиране и
изследване за ХИВ и в
17-те мобилни медицински
кабинети за цялата страна.

Данните показват, че
общо 332 205 души са се
изследвали за ХИВ през
2014 г. в кабинетите, както

и във всички лаборатории
и лечебни и здравни заведения на страната. Министерството на здравеопаз-

ването осигурява безплатно съвременно
лечение с антиретровирусни медикаменти
за всички нуждаещи
се с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за
лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София,
Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора,
като за целта беше
предоставено допълнително финансиране
от Глобалния фонд за
борба срещу СПИН,
туберкулоза и мала-

рия.
През миналата година
дейностите по Програма

„Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” се изпълняваха от мрежа от 19 кабинета и над 50 неправителствени организации, като
за целта са разкрити 35
здравно-превантивни центъра за работа с най-рисковите групи, 18 младежки
клуба и са предоставени
17 мобилни медицински
кабинета.
През   2014 г. общо 42
500 души от най-уязвимите
групи са достигнати с услуги за превенция на ХИВ
и намаляване на здравните щети, както и 84 149
млади хора в риск са достигнати с работа на терен
и кампанийни дейности за

превенция на ХИВ и други
сексуално предавани инфекции.
Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си
направете изследване за
ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна медицинска
помощ, призовават от РЗИ
в Габрово.
В Микробиологичната
лаборатория към Регионална здравна инспекция
в Габрово по време на
кампанията през август и
септември всеки желаещ
може да се изследва бързо, анонимно и безплатно
всеки делничен ден от 7,30
до 14 часа.

Васко Колев продължава
битката за тротоарите
Продължава от стр. 1

Да, ама не! Три пъти
иска и три пъти му отказват! Причината била
в местоположението на
магазина му – от лявата
страна на еднопосочната улица. Ако бил вдясно,
нямало да има никакъв
проблем. А човекът е съгласен паркомястото да е
отсреща, през платното,
където има свободно такова, но отказът на Общината е твърд. „Отново ще
направя постъпки - закани
се работодателят, - дано
този път не ми откажат.“ И

на него му е омръзнало да
плаща актове, дано чиновниците намерят някакво
разрешение.
На място репортер на
„100 вести“ не откри разлика в описаната и реалната обстановка – мазните
петна по тротоара си стояха, а по плочките личеше, че поемат сериозни
тежести. Отсреща действително имаше свободни паркоместа... Явно, с
малко повече добра воля
и съзнание от страна на
шофьорите въпросът изглеждаше решим.

На 04.08.2015 г. от 09.00 до 13.00 ч. поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия в гр. Габрово ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
кв. Търсии, ул. „Осми март” 17÷57 и 24÷72, ул. „Бистра” 1, ул. „Букет” 6÷8, ул. „Зелен бряг” 12÷16 и 17, ул.
„Смели хора” 3, ул. „Строител” 1 и 10÷12, ул. „Криволак” 2, 3, 20, 27 и 29, ул. „Петър Берон” 10, ул. „Мир”
2÷20 и 13÷49, ул. „Моневци”, ул. „Плодородие” 1 и
12, ул. „Съревнование” 1÷7, ул. „Градище” 4÷8, 28, 30
и 17, ул. „Любен Каравелов” 46, ул. „Роден край”, ул.
„Хан Крум” 15÷35 и 42÷60, фирмите, захранващи се
от ТП „Точмаш” на ул. „Любен Каравелов” 26, Радио
Бумеранг
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиенти
за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел.
0700 161 61.

БНТ 1 пуска в неделя филма за Ботьо Бараков, Сираков договори с военните провеждането
“Пророкът на Кораба на изкуствата” е от 14.55 на тържествената заря-проверка на 22 август Габровка: „Как се живее
седмица без вода в жегата"
Продължава от стр. 1
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Неговата идея „Корабът на
изкуствата” е за плуващ
дворец, в който си дават
среща видни писатели, художници, скулптори и хореографи. На 19 май 1993
г. Ботьо Бараков дарява
на Художествената галерия в Габрово 17 скулптури и 36 живописни платна,
оценени за над 3 млн. лв.
Друга сбирка от изящни
предмети, рисунки, документи, снимки, писма и
печатите на „Общество за
култура и изкуство” дарява
на Историческия музей в
Габрово. Няма по-голямо
дарение за последните 50
години. Това е повод га-

бровският ОбС да провъзгласи Ботьо Бараков
за почетен гражданин.
Пламен Бараков подготвя
книга за своя чичо, както
и продължение на документалния филм, което ще
бъде снимано в Италия

сред наследниците на найблизкия приятел на Ботьо
Бараков - италианският
писател Джорджио Нурижани, живял 40 г. в България, автор на биографичната книга за мецената
„Корабът на изкуствата“.

Ще има още летни занимателни работилници за
деца в Габрово и на Шипка, туристически походи
до Върха от три изходни
пункта - Соколски манастир, Узана и гр. Шипка. За
всички, които се качат на
Шипка, организаторите са
предвидили интересни инициативи, в които да могат
да се включат и да станат
част от Шипченската епопея. На 22 август може да
прекарате един ден на открито и да посетите бойните позиции с екскурзовод,
ще може да се докоснете
до оръжия и униформи в
две открити изложби от НД

„Традиция” и от НС „Единение”. Ще може да станете
чест от живите картини,
посветени на епопеята, а
ако сте любители на киното – НПМ „Шипка – Бузлуджа” ви кани на прожекции
на документалните филми
„Хроника на Руско-турската война 1877-78 г.“, „Ведомост“ (реж. Пламен Масларов), детски анимационен
филм „Епопеята на Шипка“.
Всички на Върха ще могат
да чуят урока на открито с
доц. Марко Златев, а след
това да наблюдават и найатрактивната част от тържествата – възстановката
на боевете, пресъздадени
от НД „Традиция”.

Рачо Шейтанов иска да се възстанови
Пиян с „Мерцедес" се преобърна
цветния герб на Габрово покрай „Брянска" на пътя край село Батошево
МИНКА МИНЧЕВА
Кога ще се възстанови
герба на Габрово, който
беше направен от цветя,
в градинката покрай ул.
„Брянска“? Този въпрос
отправи в точка питания
на местния парламент в
Габрово общинският съветник от гражданско движение „Да! За Габрово“ Рачо

Шейтанов.
Става дума за цветната фигура, която беше изградена през 2012 година
по време на инициативата
на Община Габрово „Да
превърнем сивото в зелено“, в която се включиха
служители на общинската
администрация.
С тяхно участие беше
направена и котка с отря-

зана опашка от цветя пред
блок „Катюша“ в квартал  
Младост“.
„Аз бях горд пред мои
и гости на Габрово с тези
две фигури. Кога ще бъдат възстановени гербът
на града от цветя в парка
край „Брянска“ и другият
символ на Габрово - котката с отрязаната опашка?“
- попита Шейтанов.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
Малко преди 20 часа
на 29 юли на пътя през
землището на с. Батошево, до разклона за махала
Мангелите, се е преобърнал лек автомобил „Мерцедес“.
Няма пострадали, но
водачът се оказал пиян,
съобщиха вчера от ОД на
МВР - Габрово.
Катастрофата станала
заради движение с несъо-

Продължава от стр. 1

лизирането на която екип
на ВиК - Габрово работи
в продължение на няколко
дни - пише в отговора им.
- В четвъртък, 30 юли, мястото на теча беше открито.
Надяваме се до края на
деня (четвъртък) водоподаването да се нормализира. Извиняваме се на
засегнатите от аварията
наши потребители, както
и на живущите в района от фирма „Инструмент”
до моста на кв. Бичкиня,
чието водоподаване беше
временно преустановявано, докато работехме на
аварията“.
Към 17 часа аварията е била отстранена и
водоподаването нормализирано, информираха ни
по-късно от ВиК.

БОРСА
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И не знаят каква е причината, камо ли да ни
отговорят дали в скоро
време ще потече водата“
– коментира жената. Тя
обясни още, че е коректен
платец на габровската водоснабдителна компания и
заедно с комшиите си са
се надявали на скорошна
развръзка. „Но, уви, дори
водоноска никой не се
сети да ни изпрати“ - бяха
нейните думи.
Вчера редакцията на
вестника изпрати сигнал
до пресцентъра на ВиК
в Габрово за нарушеното
водоподаване на ул. „Никола Балканеца“ 14 и 14
„а“. Отговорът оттам не
закъсня: „Става дума за
скрита авария, за лока-

бразена скорост. Водачът,
на 49 години, от с. Батошево, изгубил контрол над
автомобила и превозното
средство се преобърнало
на пътното платно. Изпратеният на място полицейски екип установил, че е в
нетрезво състояние – проверката с „Дрегер“ отчела
наличието на 1,72 промила алкохол в издишвания
въздух. По случая е започнато бързо полицейско
производство.

ТРAДИЦИОННИЯТ СЪБОР НА
СОЦИАЛИСТИТЕ НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА
ОбС на БСП - Габрово съобщава на всички,
които желаят да посетят трaдиционния събор на
социалистите на връх Бузлуджа на 1 август 2015 г.,
че могат да се запишат в офиса на БСП.
Тръгването е в 8 часа от площад „Възраждане”
с организиран транспорт.
За повече информация и записване на телефон
066 807747

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info
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АЛУМИНИЕВИ MAKET
ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ ПАНЕЛНИ
ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ
VIADRUS ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

Работим за вас!

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

808-854, 808-545
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Граждани и общински съветници срещу каруци и животни в парковете
Граждани и общински съветници се обявиха
против спрените каруци
с животни в габровските паркове и градини на
вчерашното заседание на
местния парламент.
Темата не за първи път
се обсъжда в габровския
Общински съвет. Вчера тя
беше поставена на вниманието на народните ни избраници от г-жа Детелина
Венкова, представител на
Граждански инициативен
комитет в Габрово.
Тя припомни, че не за
първи път поставя въпрос
за липсата на контрол от
страна на Общината по
отношение на изпълнение
на Наредбата по спазването на обществения ред и
сигурност, в частта, която
регламентира движението
на каруци по габровските

улици. Г-жа Венкова беше
категорична, че не приема обясненията на общинската администрация, че
нарушителите на наредбата, предимно роми, не
могат да бъдат санкционирани, защото нямали
пари: „След като нямат
пари, могат да бъдат задължени да си отработят
санкцията с обществено
полезен труд. Има толкова
много работа, която може
да бъде свършена от тях“
- даде пример за слаб
контрол от страна на Общината Детелина Венкова.
Критиките си тя адресира пряко към работата
на Общинския инспекторат
и неговия правилник за
работа, който не отговаря
на нуждите на Общината.
Според г-жа Венкова инспекторите от Инспектората не реагират адекватно
на сигналите на гражда-

ИЗВЪНГРАДСКИ ИМОТИ
Ангелово, РЗП 90м2, двор 500м2
18
Борики, РЗП 92 м2, двор 700 м2
23
Буря, РЗП 70м2, двор 1440м2
12
Влайчовци, РЗП 120м2, двор 1700м2 21
Влайчовци, РЗП 159м2, двор 1687м2 35
Враниловци, РЗП 116м2, двор 1100м2 52
Гарван, РЗП 105м2, двор 980м2
38
Гръблевци, РЗП 108м2, двор 700м2 18
Донино, ЗП 35м2, двор 600м2
10
Драгановци, РЗП 105м2, двор 3280м2 34
Драгиевци, РЗП 105м2, двор 3027м2 32
Здравковец, РЗП 120м2, двор 3745м2 23
Златевци, РЗП 72м2, двор 1500м2
15
Иванили, РЗП 57м2, двор 1050м2
25
Източник, РЗП 149м2, двор 980м2
16
Киевци, ЗП 33м2, двор 600м2
20
Кметовци, двор 658 м2, РЗП 112м2 10
Костенковци, РЗП 220м2, двор 1500м2 25
Малини, РЗП 150м2, двор 1250м2
20

РАБОТА ПРЕДЛАГА
ЖЕНА ЗА гледане на възрастна жена търси тел.
0878/873-570, 0988/991505. [22, 20]
ЗА ЧЕХИЯ набира мъже
и жени до 55 години.
Заплата от 900 до 1400
евро. Осигурена квартира,
аванси, осигуровки. Тел.
0896/430-939, 0876/526244. [33, 16]
ФИРМА „ЕКО-БУЛ“ ООД с. Гъбене търси да назначи
трактористи, животновъди
и нощен пазач. За информация: тел. 0885/399-896.
[22, 13]
„ОЗЕКС” ТЪРСИ работници – 066/804-421. [6, 6]
ГОТВАЧ СТУДЕНА кухня,
барман-сервитьорка търси
тел. 0894/686-867. [11,
10]
ПИЛЕТО НА Еса търси сервитьорка - тел.
0898/595-920. [11, 9]
КОМПЛЕКС „ТРЯВНА“
търси да назначи готвачи/
ки със стартова заплата
1000 лв. Осигурява спане
в хотела. Тел. 0895/631234. [22, 9]
СТУДИО ЗА красота търси маникюрист, козметик, масажист, фризьор
УРОЦИ, КУРСОВЕ
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ните, няма дежурни след
работно време, както и в
почивните дни, което ограничава възможностите да
реагират за решаване на
проблеми на гражданите.
„Как се изпълнява Наредбата за обществения
ред и сигурност в частта

066/800 810 0884/800 810
www.regent.bg

ТРИСТАЙНИ МОНОЛИТНИ
Колелото, 102м2, ет. 4, ТЕЦ
Център, 77м2, ет. 2, с гараж
Голо бърдо, 83м2, ет. 3
Автогара, 88м2, ет. 3, ТЕЦ
Дядо Дянко, 70м2, ет. 1
ТРИСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Голо бърдо, 75м2, ет. 7
Бичкиня, 74м2, ет. 8
Боровото, 81м2, ет. 7

- 0898/603-135. [4, 4]
МЕХАНА ТЪРСИ готвач 0896/735-859. [11, 8]
ПАСТИР ТЪРСИ тел.
0885/522-466. [11, 8]
„КОМЕЛЕКТ“ СД - Габрово предлага работа за:
оператори на автоматични
бродиращи машини, изпълнители на ръчна и спомагателна дейност. За информация: тел. 0888/974238, бул. „Трети март“ 6
(сграда на ВиК), етаж 6,
от 11 до 12 часа и от 15
до 17 ч. [11, 7]
ДЮНЕРДЖИЯ ТЪРСИ да
назначи 0879/814-903.
[6, 4]
ФИРМА ТЪРСИ шофьор
за разносна търговия и
общ складов работник тел. 0896/640-782. [11,
7]
ШОФЬОР С кат. „С“ за
самосвал - тел. 0878/908-

изпълнение на Закона за
закрила на детето срещу
това, че малолетни много
често карат каруците по
габровските улици. Как ще
се реши въпроса със спрените каруци в парка до
Колелото, където необезпокоявани се разхождат

коне, ромите там сортират събраните боклуци, а
майките с колички нямат
достъп до парка?“ - попита
Даниела Георгиева.
„В събота и неделя в
зелената площ на парка
на Шиваров мост, където има изградена детска
площадка, се разпрягат каруци, животните
се разкарват свободно,
а изпражненията им са
там, където играят децата - продължи темата общинският съветник от БСП
Стилияна Тинчева и направи конкретни предложения
към кмета Таня Христова,
свързани с работата на
Общинския инспекторат. Считам, че няма никакви
законови пречки пред общинското ръководство да
изгради такъв график на
инспекторите, че да имат
по-продължително време
присъствие на терен, а не

ГАБРОВО
ул. “Опълченска” 13
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С НАЙ-ИЗГОДНИ ЦЕНИ
ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Голо бърдо, 54м2, ет. 3
Младост, 57м2, ет. 2, ТЕЦ
Русевци, 63м2, ет. 6
Младост, 57м2, ет. 6, ТЕЦ
ДВУСТАЙНИ МОНОЛИТНИ
Център, 56м2, ет. 1
Шиваров мост, 67м2, ет. 2
Голо бърдо, 58м2, ет. 8

Фирма търси
МАШИНЕН ИНЖЕНЕР
за началник на енерго-механичен отдел.
Изисквания: стаж по специалността. През
последните пет години - задължителен.
Трудово възнаграждение - 1500 лева нето.
За контакти: 0889 314-386

СПОРТЕН КЛУБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за
безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 066/8069-62
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ - ГАБРОВО, организира лицензирани курсове за:
огняр, кранист, мотокарист,
машинист на пътно-строителни машини, готвач, бармансервитьор, козметик, фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика.
Издава се държавен документ
за правоспособност. 066/8085-92, от 10.30 до 12.30 ч.
НЕМСКИ ЕЗИК - индивидуално - 0885/835-757.

за движението на каруците? - продължи темата
общинският съветник от
„Атака“ Даниела Георгиева и продължи с питанията си. - Колко нарушения са констатирани и
какви глоби са наложени?
Какви мерки са взети в

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

МИНКА МИНЧЕВА

700. [5, 5]
ИГРАЛНА ЗАЛА търси крупие (момче) на възраст
от 18 до 35 години - тел.
0896/695-749. [7, 6]
СЕРВИТЬОРКИ НАД 18 години за заведение набира
тел. 0878/462-655. [22,
3]
РИБАРНИК „ПЪСТЪРВАТА“ търси сервитьор/ка
и готвач, може на повикване за втори смени
и почивни дни. Осигурен
транспорт. Добро заплащане. Тел. 0896/640-840.
[14, 5]
ДЮНЕРДЖИЯ ТЪРСИ тел.
0899/818-962. [6, 5]
МАНИКЮРИСТКА, КОЗМЕТИЧКА - 0988/815666. [3, 3]
ФИРМА ТЪРСИ кофражисти и майстор на покриви - тел. 0896/980-858.
[6, 5]
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ЧАСТНИК ТЪРСИ зидар за
тухли - 7 лв. на км - тел.
0877/743-935. [3, 3]
ГОТВАЧКА, ГОТВАЧ или
помощник-готвач или работничка в кухня - тел.
067193/424. [5, 4]
РЕСТОРАНТ В Китен търси
миячка-хигиенистка. Осигурени квартира и храна. Заплата: 500 лв. Тел.
0897/926-776. [5, 4]
АВТОМИВКА ТЪРСИ работници - тел. 0897/971741. [7, 3]
ЧИСТАЧКА ЗА село Козирог, 3-4 дни в седмица,
20 лв. на ден, плаща пътни, търси тел. 0878/266319. [5, 3]
ПРОДАВАЧ НА зеленчу-

Дядо Дянко, 53м2, ет. 5
ЕДНОСТАЙНИ
Голо бърдо, 40м2, ет. 5
Голо бърдо, 47м2, ет. 1
Младост, 49м2, ет. 4
Сирмани, 43м2, ет. 3
Бичкиня, 45м2, ет. 6
КЪЩИ В И ИЗВЪН ГРАДА
Велчевци, РЗП 88м2, двор 844м2
Дряново, РЗП 70м2, двор 488м2
Ш. мост, РЗП 80м2, двор 500 м2
Ш. мост, РЗП 116м2, двор 173м2

ци, шофьор кат. „С“ и
берачи на малини - тел.
0893/997-948. [5, 2]
ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР
търси тел. 0893/859-329.
[3, 2]
ФИРМА ТЪРСИ шофьор с
категория „В“ за доставка
на храна и други стоки
с фирмени автомобили 0882/285-171. [3, 2]
ОБЩ РАБОТНИК за изолация - тел. 0895/728-668.
[2, 2]
ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР
търси тел. 0876/000-592.
[11, 2]
РАБОТА ТЪРСИ
РАБОТА ЗА пикап и бус
търси 0887/26-60-50.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” ЕООД
ГРАД БУРГАС

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА ПОСТОЯННА
РАБОТА
СЛЕДНИТЕ ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ:
 ОРТОПЕД
 ЕНДОКРИНОЛОГ
 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ
 ЛЕКАР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 РЕНТГЕНОЛОГ (СКЕНЕРИСТ)
 КАРДИОЛОГ
Отлични условия на работа, договаряне на работното време.
За контакти: 0888 913 357 - д-р Партенов - Управител, e-mail: malamova_dkc@abv.bg

ПЧЕЛИ ПРОДАВА
КОШЕРИ - нови, продава тел. 0898/444-722. [11, 7]
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
ЕЧЕМИК И пшеница продава тел. 0886/640-101.
[11, 8]
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Михайловци, РЗП 54м2, двор 1887м2
Музга, РЗП 151 м2, двор 1885 м2
Николчовци, РЗП 140м2, двор 2 дка
Овощарци, РЗП 126м2, двор 825м2
Петровци, РЗП 150м2, двор 1500м2
Рачевци, РЗП 72м2, двор 1812м2
Стойчевци, РЗП 180м2, двор 250м2
Стомонеците, РЗП 82м2, двор 390м2
Тодоровци, РЗП 72м2, двор 500м2
Тодорчета, РЗП 76 м2, двор 624 м2
Харачери, ЗП 35м2, двор 414 м2
Ц. ливада, РЗП 100м2, двор 160 м2
Черневци, РЗП 115 м2, земя 716 м2
Шарани, РЗП 44 м2, двор 600 м2
Ясените, РЗП 50м2, двор 950м2
Янковци, РЗП 48 м2, двор 1600 м2
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КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ,
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ,
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ
при акне, тъмни петна,
белези, разширени капиляри с апарати ПУЛСАР
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на
лице. ВЕЛАСМУУТ процедури за лечение на целулит, стягане и изглаждане
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ
при целулит, косопад,
торбички под очите, отпусната и дехидратирана
кожа.
ПОСТАВЯНЕ НА
БОТОКС при мимически
бръчки и обилно изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ
ФИЛЪРИ - попълване
на бръчки, уголемяване

17/07

на устни и корекция на
лицевия обем и контур.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ
- премахване на брадавици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика
и оценка на риска от злокачествено израждане на
бенки и други пигментни
образувания. ЛЕЧЕБНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина,
ултразвук, Д Арсонвал,
химически пилинг, почистване на лице. КАБИНЕТЪТ
работи и по договор с
РЗОК. Габрово, ул. „Брянска“ 11, тел. 066/ 800140, Д-Р МАРИНА САНКЕВА, GSM 0889/436-613,
www.drsankeva.com.

ОЧЕН КАБИНЕТ И ОПТИКА

Д-Р МИТЕВА

066/80-47-50
0888/408-934
ГАБРОВО „ОРЛОВСКА“ 45

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ!
САМО ДО
АВГУСТ

31
На 07.08.2015 г. от 09.00 до 12.00 ч. поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия в гр Габрово, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
Площад „Белорусия” № 5, ул. „Подполковник Калитин” № 2, ул. „Христо Смирненски” № 2, 10 ÷ 16, 20,
30/23, ул. „Христо Конкилев” № 1 ÷ 9/6, 8, 16 ÷ 20, ул.
„Христо Ботев” № 9, ул. „Брянска” № 74 ÷ 96, ул. „Васил Левски” № 10, 14, 16, ул. „Ивайло” № 1 ÷ 9, офис
Бумеранг радио, ул. „Сан Стефано“ 23
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиенти
за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел.
0700 161 61.
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ОЩЕ НАД 2678 АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
В НАШИЯ САЙТ www.regent.bg

ЛЕКАРИ

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
МЪЖКИ ЯРЕТА - 2 бр., продава тел. 0876/560-850.
[4, 2]
ЯРЕТА ЗА клане - 5.00 лв. живо тегло, продава тел.
0888/380-670. [4, 2]
КОН ПРОДАВА тел. 0896/136-031. [3, 2]
ВЕТЕРИНАРИ
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан
Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, тел.
066/806-140, GSM 0888/671-905, 0897/897- 822.

24 000 лв

от 8 до 17 часа, като администраторски подход, а да
има дежурства в събота и
неделя“ - направи предложенията си г-жа Тинчева.
Тя беше категорична, че те
отговарят на Кодекса на
труда, но е „необходимо
само желание на общинското ръководство този
проблем да бъде решен.
Лично аз виждам, че той
може да бъде решен още
от 1 август с определяне
на график за работа и
да се вижда присъствието на нашите инспектори.
Вярно е, че е много широк техният спектър на
отговорности, но трябва
да започнем от решаването на един, за да покажем на гражданите, че
има контрол и присъствие
на онези органи, които са
овластени да изпълняват
общинските наредби“ - заяви Стилияна Тинчева.

50%

ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ
РЕКЛАМНИ КАРЕТА, ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ НА ФИРМИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ТЪРГОВЦИ ОТ ГАБРОВСКА ОБЛАСТ!

ДАЙТЕ ШАНС НА ВАШИЯ БИЗНЕС!
ГАБРОВО, „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 2, ЕТ. 4
e-mail: 100vesti@stovesti.info
Тел. за контакти:
066/810-411, СЛЕД 14 ЧАСА

4

имоти; автопазар; превози; билети

60 000 лв Етъра, РЗП 164 м2, ПИ 430 м2, стопански
27 000 лв
68 000 лв
45 000 лв Етъра, ЗП 74м2, ПИ 900 м2
2
2
К-с "Хр. Ботев", 72 м , ет. 8 20 000 € Златари, ЗП 80м , ПИ 2 дка 35 000 лв
2
2
2
43 000 лв Йонковото, РЗП 80м ,ПИ 300м 26 000 лв
ИЦ, 72 м , ет. 1, тухла
Колелото, 74 м2, ет. 6, лукс
55 000 лв Йонковото, РЗП 118 м2, ПИ 294 м2,
2
45 000 лв
26 000 лв гаражи
Младост, 57м , ет. 6, с ТЕЦ
Младост, 60 м2, ет. 4
38 000 лв Камъка,РЗП120м2, ПИ1дка,гараж 45 000 лв
2
2
Сирмани, 60 м2, ет.4, тухла
38 000 лв. Колелото, РЗП 200м , ПИ 300м 65 000 €
Шивара, 64 м2, ет. 2
34 000 лв Русевци, ЗП 109 м2, ПИ 400м2 100 000 €
Радичевец, ЗП 18м2, ПИ 697м2 10 500 лв
ÒÐÈÑÒÀÉÍÈÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ:
Габрово, ул. ”Априловска” № 6
60 000 лв Шивара, ЗП60 м2, ПИ 400м2 30 000 лв
 066/808016,0896752740,0898675565 До МАК, 86м22, ет. 1
Шивара, 85м , ет. 2, част. рем. 53 000 лв Ш. център, ЗП 30 м2, ПИ 178 м2 15 000 лв

www.garantproperty.eu; Бичкиня, 77 м2, ет. 23, гараж
До "Кауфланд", 65 м , ет. 4
garant_imoti@abv.bg Еса, 60 м2, ет. 4

София, ”Ив. Денкоглу”12-14  0884952421
До МАК, 86м2, ет. 1
Еса, 67м2, ет. 8, тухла
35 000 лв.
Колелото,50м2,ет.6,тухла,сл.ремонт 37 000 лв
48 000 лв.
Колелото, 74м2, ет. 2, ТЕЦ
38 000 лв.
Сирмани, 60 м2, ет.4, тухла
ÍÎÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ:

ИЦ, мезонет, 76 м2, ет. 4 дог. и замяна
Крушата, 100 м2
80 000 лв
Младост, 82 м2, ет. 3
38 000 €
2
Младост, 62 м , ет.1, надпартер 45 000 лв
2
84 000 лв
Младост, 116 м , ет. 2
Младост, 105 м2, мезонет
97 000 лв
Широк център, мезонет, 115м2 43 000 €

ИМОТИ ПРОДАВА
ТЛЪЧНИЦИ, 98 м2, 5 ет.,
ново строителство, продава 0888/057-857.
УПИ С ПУП - 1.1 дка, над
МГ за 37000 лв. продава
0888/532-714.
МАГАЗИН НА ул. „Свищовска“ 89, 90 кв. м,
цена по договаряне, спешно продава тел. 0899/917418. [11, 11]
АПАРТАМЕНТИ И гаражи
- ново строителство, в кв.
Русевци - 0898/412-609.
[14, 14]
АПАРТАМЕНТ - ново строителство, 81 кв. м, до
ключ, за 42000 лв. продава 0896/099-166 [14, 14]
АПАРТАМЕНТ В ИЦ 115 кв. м, продава тел.
0899/796-752. [18, 13]
ПАРЦЕЛ В с. Гарван 600 кв. м, продава тел.
0886/738-717. [11, 11]
ПАРЦЕЛ - 1870 кв. м,
на главен път Велико Търново, с виза за
проектиране, продава
0898/691-571. [10, 10]
УРЕГУЛИРАН ПАРЦЕЛ 350 кв. м, ул. „Касашка“
№ 1 (над старата даракчийница) продава тел.
0898/760-781. [3, 3]
ПАРЦЕЛ - 686 кв. м, ел.,
ВиК, виза, широк център,
с проект за строителство,
продава тел. 0887/874442. [11, 8]

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ПРОДАВАМ: ОПЕЛ Комбо 1.7 DTI, 2003 г.; Рено
Трафик, 1.9 DCI, товарен,
термо, 1+5, 2007 г.; Алфа
Ромео - 1.9 JTD, 2006 г.
Всичко обслужено, платено. Тел. 0887/26-60-50.
BMW 525 TDI, черен металик, кожен салон, климатроник, летни и зимни
гуми (комплект) с лети
джанти, шибидах, добро
състояние, цена по догова-

Бичкиня, 95м2, гараж, таван, маза 90 000 лв.

ÏÀÐÖÅËÈÂÃÐÀÄÀ:

41 200 € Б. Зара, 100 м2, ет.2, гараж,т.,м.80 000 лв
49 500 € Варовник, 105 м2, ет. 4 +гараж 68 000 лв
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÈ,ÁÎÊÑÎÍÈÅÐÈ:
Голо бърдо, тухла, 75м2
52 000 лв
Баждар, 46 м2, ет. 1
27 000 лв Еса, 76 м2, ет. 7
41 000 лв
2
2
42 000 лв
Еса, 40 м , тухла
27 000 лв Еса, панел, 78м , ет. 1
2
2
68 000 лв
дог ИЦ, 95 м , ет. 3
Дядо Дянко, 25м , лукс., обз.
2
2
45 000 лв
Колелото, 50м , тухла, ТЕЦ
37 000 лв ИЦ, 80 м , ет. 3
Трендафил-1, 40 м2, ет. 5
21 000 лв Колелото, 100м2, ет.6/7, с ТЕЦ 75 000 лв.
2
Център, 90 м , ет. 3
64 000 лв
ÄÂÓÑÒÀÉÍÈÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ:
49 000 лв
Колелото, 74м2, ет. 2, ТЕЦ
48 000 лв Център, 80 м2, ет. 4
2
ÊÚÙÈÂÃÐÀÄÀ:
35 000 лв
Еса, 67м , ет. 8, тухла
2
2
2
000 лв
Трендафил 2, 63м , след ремонт 42 000 лв Бакойци, РЗП 70м ,2 ПИ 500м 18
2
Колелото, 50м2, ет. 6, тухла, след ремонт Баба Зара, ЗП 84 м ,2 ПИ 410 м2 45 000 лв
18 500 лв
37 000 лв. Борово, етаж,ЗП502 м , ПИ250м
, ПИ500м2 25 000 лв
Бичкиня, 57м2, ет.5,след ремонт 35 000 лв Болтата, РЗП 70м
2
2
Етъра, ЗП 72м , ПИ 560 м
20 000 лв

Бойката, УПИ 5 дка
32 000 лв
Етъра, УПИ 1168 м2
11 000 лв
Дядо Дянко, ПИ 10 дка
25 лв/м2
Идеален център, ПИ 1500 м2 200 €/м2
Киевци, УПИ 3.5 дка
16 €/м2
Киевци, ПИ 2 дка
17 €/м2
Любово, ПИ 1216 м2
12 лв/м2
Йонковото, УПИ 970м2
25 лв/м2
ПИ, 1500 м2, на изход, отлични комуникации
39 лв/м2
Русевци, УПИ 2100 м2
58 000 лв
Русевци, ПИ 2000м2,ул. "Зорница" 50лв/м2
Русевци, УПИ 1118 м2
50 000 лв
Русевци, УПИ 500 м2
25 000 лв
2
Русевци, ПИ 1000 м
25 €/м2
2
Стефановци, УПИ 2165 м
10 лв/м2

АПАРТАМЕНТ - ново строителство, до „Кауфланд“,
290 евро, 150 кв. м двор,
продава тел. 0898/532168, 0887/803-414. [22,
8]
КЪЩА В топ център, състояща се от два самостоятелни апартамента, двор,
продава тел. 0898/532168, 0887/803-414. [22,
8]
КЪЩА НА 10 км от Габрово - с. Междене, в добро
състояние, продава тел.
0890/371-977. [11, 7]
ОБЗАВЕДЕНА ГАРСОНИЕРА на Младост продава
тел. 0889/273-507. [11,
11]
ПАРЦЕЛ В кв. Бичкиня ток, вода, продава тел.
0893/469-803. [6, 6]
БОКСОНИЕРА В блок
„Рачо Ковача“ продава
тел. 0876/136-505. [6, 4]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
в квартал Бичкиня продава тел. 066/809-592. [11,
9]
ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА къща на Русевци
- 263m2, ново строителство, с гараж и парцел
500м2, за 60000 € продава 0878/847-664- [20,
3]
АПАРТАМЕНТ - 130 кв.
м, на ул. „Брянска“ №
7, с двор, заграден, и
паркоместа, продава тел.
0888/639-435. [11, 8]
ТРИСТАЕН ТУХЛЕН апартамент продава тел.
0887/621-225. [11, 3]
КЪЩА НА 2 етажа на Шиваров мост продава тел.
0894/537-887. [11, 4]
ДВУСТАЕН, ПАНЕЛЕН, ет.
3 - 0898/853-157. [3, 3]

ИМОТИ КУПУВА
АПАРТАМЕНТ ДО 25000
лв. купува тел. 0892/939611. [11, 9]

Широк център, 100 м2, ет. 2
2
60 000 лв. Широк център, 120 м , ет. 2

ÍÎÂÈÎÔÅÐÒÈ-ÈÇÃÎÄÍÈÖÅÍÈ:

38 000 лв постройки

ряне, продава 0885/061188 [20, 12]
ПЕЖО 106, с повреда,
за 680 лв. продава тел.
0876/717-166. [6, 3]
РЕНО ЕСПЕЙС - газ/бензин, за 1700 лв. продава
тел. 0878/759-269. [5, 2]
СЕАТ АЛТЕА XL - 2009
г., нов внос, продава тел.
0889/353-138. [2, 2]
ПРОДАВАМ СИТРОЕН
Ксантия 1,8 i, 1996 г.,
поддържан, цена по договаряне. Тел. за контакти:
0887/218-029. [15, 1]
РЕНО 19 - газ/бензин, 1400 куб. см, цена:
600 лв., продава тел.
0889/806-948. [5, 1]
ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ про-

КЪЩА НА два етажа в гр.
Габрово, широк център,
ново строителство, цена
по споразумение, продава
тел. 0898/595-968. [22,
4]
МЕЗОНЕТ - 174 кв. м,
ново строителство, за 31
хил. евро продава собственик - тел. 0886/433355. [11, 4]
КЪЩА В с. Ловнидол, с
лозе и овощна градина,
продава тел. 0899/875582. [2, 2]
ИЗГОДНО! КЪЩА продава
0899/440-177 [3, 3]
ПАРЦЕЛИ В кв. Тлъчници
- 5600 кв. м, 24 лв./кв.
м, продава 0888/724-758.
[22, 3]
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ - 1400 кв. м,
72 евро/кв. м, двор - 10
дка, продава 0888/419838. [22, 3]
АПАРТАМЕНТ НА ул.
„Свищовска“ 82, 74 кв.
м, за 38 000 лв. продава
тел. 0877:852-159. [6, 1]
ИЗГОДНО! КЪЩА в с.
Петровци - 180 кв. м,
оразмерен двор с овошки - 1.300 дка, къщата се
намира в разрастващ се
район, много добра инвестиция, цена: 15000 лв.,
продава тел. 0897/677566. [4, 1]
АПАРТАМЕНТ - двустаен,
тухла, 62 кв. м, срещу
„Кауфланд“, за 40 000 лв.
продава тел. 0899/565605. [11, 1]
КЪЩА ПРОДАВА тел.
0887/884-591. [3, 1]
АПАРТАМЕНТИ И гаражи
- ново строителство, в кв.
Русевци - 0898/412-609.
[13, 1]

Севлиево, ИЦ, ЗП57м2, ПИ138м2 52 000 лв
Севлиево, ново стр., ет. 4
55 000 лв
Стойчевци, ЗП 170м2, ПИ 900м2 45 000 лв
Торбалъжи, ЗП 65 м2, ПИ 1 дка 25 000 лв
Фъревци, ЗП 93 м2, ПИ 1198м2 15 000 лв
дог.
Харачери, РЗП 100м2, ПИ 500м2
ÊÚÙÈÂÎÁËÀÑÒÒÀ:
Янковци, РЗП 128м2, ПИ 740м2 42 000 лв
Прахали, къща с двор 900м2 18 000 лв Яворец, РЗП 160м2, УПИ 4 дка, гараж
Армени, ЗП 100м2, ПИ 3 дка 23 000 лв
40 000 лв
Богданчовци, ЗП 20м2, ПИ 700м210 000 лв
ÏÀÐÖÅËÈÂÎÁËÀÑÒÒÀ:
2
2
2
Буря, ЗП 96м , ПИ 975м , гараж 15 000 лв Армени, УПИ 2300м , на път
6 лв./м2
Враниловци,РЗП 120м2,ПИ 570м2,гараж дог. Боженци, УПИ 1200 м2
38 000 €
Гъбене, вила, ЗП 36м2,ПИ 800м2 30 000 лв Боженци, УПИ 1790 м2, разрешително за
Драгиевци, ЗП 70м2, ПИ 3 дка 30 000 лв строеж
40€/м2
Драгановци, ЗП 25м2, ПИ 1000м218 000 лв Борики, ПИ 800 м2
12 €/м2
Драгановци,ЗП 100м2,ПИ 1480м2 35 000 лв Борики, зем. земя, 2 дка
10 лв/м2
Драгановци, ЗП 35м2,ПИ 1100м2 14 000 лв Велковци, ПИ 682 м2
5 000 лв
Драгиевци, ЗП 25м2, ПИ 1 дка 10 000 лв Велковци, 760 м2 в центъра
10 000 лв
Енев рът, РЗП 130 м2, ПИ 6 дка 12 000 лв Войново, УПИ 2500м2
13 лв/м2
2
2
2
З. дърво, РЗП 120м , ПИ 1500м 26 000 лв Враниловци, УПИ 940 м
15 000 лв
Куката, ЗП 75м2, гараж 40м2 37 000 лв Гръблевци, УПИ 2080 дка
6 500 лв
Кметовци, РЗП 80м2, ПИ 570м2 40 000 лв Драгановци, УПИ 1500м2
4 500 лв
2
2
2
Крушево, РЗП 90м , ПИ 823м 18 000 лв Драгановци, ПИ 1396м
4 500 лв
2
2
2
Лесичарка, ЗП 86м , ПИ 800м 20 000 лв Донино, ПИ 3700м , на главен път дог.
Малини, РЗП 150м2, ПИ 1250м2 17 000 лв. Драгановци, ПИ 1100 м2
10 лв/м2
Междене, ЗП 96м2, ПИ 1490м2 20 000 лв Зелено дърво, ПИ 900 м2
12 000 лв
Музга, ЗП 110 м2, ПИ 1430м2 16 000 лв Златевци УПИ 1250 м
32 500 лв
Николчовци,РЗП140м2,ПИ1090 м2 29000 лв Кметовци, УПИ 600 м2
6 000 лв
Новаковци, ЗП 50м2, ПИ 1 дка 8 000 лв Кметовци, УПИ 6 дка
договаряне
Стефановци, УПИ 410 м2
Тончевци, ПИ 1200 м2
"Хаджийска усойна", 4700 м2
ШЦ, УПИ 1700 м2
Шенини, ПИ 1250м2
Шенини, УПИ 672 м2

4 000 лв
5 500 лв
10 €/м2
32 000 лв
25 000 лв
10 000 лв

зьорски салон, офис, в
близост до централен пазар - тел. 066/876-608,
0888/705-829. [5, 2]
ГОЛЯМ АПАРТАМЕНТ
за студенти дава тел.
0888/508-819. [3, 3]
ОБЗАВЕДЕНА ГАРСОНИЕРА в центъра дава
под наем 0876/771-305,
0895/808-245. [5, 3]
АПАРТАМЕНТ В кв. Трендафил-1 дава под наем
тел. 0879/434-820. [5, 2]
ДВУСТАЕН С ПВЦ дограма,
топлоизолация, обзаведен, на Трендафил-2, цена:
240 лв., под наем - тел.
0899/169-255. [10, 1]
ТЪРСИ ПОД НАЕМ
СТАЯ
ТЪРСИ
тел.
0898/222-592. [11, 4]
НЕОБЗАВЕДЕН ИЛИ полуобзаведен апартамент гарсониера, двустаен или
тристаен, в добро състояние, търси под наем тел.
0887/407-984. [2, 1]
ЗЕМИ
ЗЕМИ, ГОРИ и други недвижими имоти на найдобри цени изкупува
0897/429-374.
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ купува в страната. Плаща
веднага, 066/803-595,
0896/875-917 [33, 33]
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ купува 0899/440-177 [11, 11]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, камиони,
трактори, ремаркета (може
и дефектирали) от място
на най-високи цени изкупува 0897/429-374
АВТОМОРГИ
НИКА АУТО изкупува всякакъв вид МПС на найдобри цени. Предлага сервизна дейност и денонощна пътна помощ. 066/886677, 0899/886-424

„КОНТО-ЕКСПЕРТ“

- сче-

СЕРВИЗ
товодни услуги, годишно
АВТОСЕРВИЗ КОРЕКТ приключване, данъчни де- компютърна автодиаг- кларации - 066/804-066
ностика, Обикновени Газови уредби - цени от 320 ДЕТЕКТИВ
лв. Газови инжекциони - 5 ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
г. гаранция, цени от 580 - www.detektiv007.info,
лв. Електросервиз, ходова 0895/284-189.
част и двигатели, масла,
ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - тел.
продажба, демонтаж и баланс на гуми. Габрово ул. 0892/455-754. [22, 21]
„Ал. Стамболийски“ 19,
ЕРОТИКА
0882/381-478.

СЕКС УСЛУГИ - 57 лв.

МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ
за 30 мин., 77 лв. за 1
КУПУВА РАМА с регис- час, на 19 г., Михаела СКРАП, СТАРИ
трация за ЧЗ 350 к. - 0892/977-563. [5, 5]
АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап от място 0877:808-713. [3, 2]
СЕКС
ЗА
мъже
0896/981-354. [11, 4]

.
.

СИЛАТА НА ЕКИПА - КАБИНЕТ за психично здраве
- Габрово, ул. „Омуртаг“ № 1
д-р ДОНКА ГОСПОДИНОВА - психиатър,  
понеделник - петък, 066 809-016.
СВЕТЛАНА КАЦАРСКА - психолог, психологично
консултиране на юноши и възрастни
петък - 13-18 ч., 0879 859 196.

Поповци,ПИ 1300м2, равен терен 21 лв/м2
Поповци, 3.8 дка
10 лв/м2
Стоевци, УПИ 1240 м2
6 лв/м2
ÁÈÇÍÅÑÈÌÎÒÈ:

Автогара, склад, 720 м2
120 000 €
5 500 лв
Еса, гараж, 19 м2
Голо бърдо, магазин, 107 м2 81 000 лв
1000 лв/м2
ИЦ, офиси, 152 м2
ИЦ, офис, 60 м2
60 000 лв
"Орловска", магазин, 100 м2 договаряне
Рачевци, къща за гости, РЗП 215м2, ПИ 2.5
дка
93 000 лв
Северна индустриална зона, склад за
промишлени стоки, 577м2
180 000 лв
100 000 €
Трявна, хотел, РЗП 350м2
Широк център, офиси, 310 м2 95 000 лв
65 000 лв
ШЦ, офис, 88 м2, ет. 1
ÎÒÄÀÂÀÏÎÄÍÀÅÌ:17/07

ИЦ, ЗП 61м2, магазин
600 лв./мес
ИЦ, 3-стаен, обзаведен
договаряне
Голо бърдо, 2-стаен, обзав. 200 лв./мес.
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÈÏÎÌÅÙÅÍÈß:

Дряново, склад, РЗП 860 м2 120 000 лв
Ш. мост, къща и дърв. цех,264м2120000 лв
Шиваров мост, магазин, 417м2 400 €/м2
ШЦ, ЗП 1000 м2, ново строителство дог.
дог.
Шивара, ПИ 12 дка, ЗП 3500 м2
дог.
ШЦ, РЗП 306м2, ПИ 11095м2
дог.
ИЦ, ресторант, 300м2

www.monolit-bg.com
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МОНОЛИТ

години
уют • спокойствие • сигурност

бул. “Априлов” 15 (срещу Мол Габрово)
тел.: 066/80 85 74, 066/80 62 00, 0885 118 119

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН
АПАРТАМЕНТ ДО 35 000 ЛВ
ПРОДАВА - НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 26 000 лв
Ид. център, тристаен, 100м2 58 500 лв
с.Буря, къща,72м2,600м2 двор 15 000 лв
Гарата, двустаен, тухла
38 000 лв
Ябълка, къща, 1 дка
24 000 лв
Център, двустаен, тухла
33 000 лв
Младост,двустаен,панел, лукс 42 000 лв
Автогара, тристаен
53 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Център, 60м2, тухла
38 000 лв

Падало, 49м2, тухла, ет. 3 33 000 лв
ШЦ, 3-стаен, ново строит. 54 000 лв
Младост,3-стаен,монолит,ет.3 46 000 лв
Драгановци,къща,70м2,1480м2 35 000 лв
ШЦ, къща, 2 етажа, двор 20 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
Райновци, вила, 144м2, двор 69 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 24/06
35 000 лв
Център, магазин, 30м2
Бичкиня, двустаен, ет. 3
24 000 лв
Трендафил-2, двустаен, панел 27 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2
25 000 еu
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ!
САМО ДО
АВГУСТ

31

50%

ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ
РЕКЛАМНИ КАРЕТА, ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ НА ФИРМИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ТЪРГОВЦИ ОТ ГАБРОВСКА ОБЛАСТ!

ДАЙТЕ ШАНС НА ВАШИЯ БИЗНЕС!
ГАБРОВО, „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 2, ЕТ. 4
e-mail: 100vesti@stovesti.info
Тел. за контакти:
066/810-411, СЛЕД 14 ЧАСА

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ, ЦЕНТЪР, 8 лв. ДАВА ЗАЕМ
- 0878/515-080. [27, 27] PROVIDENT - 0899 460 760.
НОЩУВКИ В центъра - КРЕДИТ - 0882/007-049. [11, 5]
ДОБРИ КРЕДИТИ - тел. 0893/393-684. [3, 2]
0877/240-584. [22, 10]
НОЩУВКИ - 10 лв., център - тел. 0888/508-819.
[3, 3]

дава тел. 0887/884-591. изкупува тел. 0899/092- СЧЕТОВОДСТВО
510. [22, 14]
[3, 1]
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ от „Ауди“
А6. С гуми “Toyo proxes”
225/45/zr16 98W - 3 броя,
Fulda - 225/45 v r16 - 1 брой,
ИЗГОДНО ПРОДАВА

0885/061-188

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
ПРОМИШЛЕНИ 50 ст./кв.
м. Рекорд - 066/801-811
ОБЗАВЕДЕНИ ОФИСИ под
наем в сградата на ОББ 0888/907-666.
ОБЗАВЕДЕН ДВУСТАЕН
на Трендафила дава под
наем тел. 0896/624-140,
0899/754-353. [11, 7]
БОКСОНИЕРА ДАВА под
наем след 17.00 ч. тел.
0878/857-015. [11, 8]
СКЛАДОВИ И производствени помещения под
наем - от 100 кв. м до
3000 кв. м, договаряне, дава под наем тел.
0898/411-066. [11, 5]
ЧЕТИРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН апартамент под наем
на Еса, може и студенти тел. 0898/983-767. [5, 5]
АПАРТАМЕНТ ПОД наем
до Второ ОУ - 150 лв. тел. 0879/814-903. [6, 4]
ИЦ, ОБНОВЕН магазин/
офис под наем. Договаряне. Тел. 0888/378-193.
[11, 3]
САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ
и кухня под наем - тел.
0882/381-478. [11, 4]
АПАРТАМЕНТ ДАВА под
наем тел. 0882/381-478.
[11, 4]
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ в центъра (2
души) дава под наем тел.
0878/577-694. [3, 2]
АПАРТАМЕНТ ПОД наем обзаведен, тристаен, Голо
бърдо - тел. 0878/808727. [11, 4]
ПОМЕЩЕНИЕ - фри-
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КВАРТИРИ
КВАРТИРИ В село
Лозенец - 10 лв. 0887/944-794. [5, 1]

ПРЕВОЗИ
ЕВТИН ТРАНСПОРТ с бус и самосвал - 0893/511-154.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 16 куб. м - 0899/377-924
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ С ПИКАП И БУС - по договаряне, реално, изгодно - 0887/26-60-50.
ЕВТИН ТРАНСПОРТ - 0886/897-111. [22, 17]
ТРАНСПОРТ С бус, самосвал - 0878/461-585. [22, 4]
ТРАНСПОРТ С бус, макси база - тел. 0878/461-585.
[22, 4]
БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - 066/80-49-48,
0887/83-61-73.

"Бета бус" ООД

изпълнява линията
СЕВЛИЕВО - ГАБРОВО
- ПЛОВДИВ
Час на тръгване:
6,30 - Севлиево, 7,10 Габрово

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info
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2
двор 1205м2 6500 eu
пл. “Възраждане” 5 (Областна администрация) Буря,2 ет., 58м 2 ЗП, гараж, плевня,2 каменни навеса
Велковци, 70 м ЗП, плевня, гараж, двор 1205 м2
25000 лв
тел. 066 860 007; 0889 507112; 0885 812240 Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2
22600 лв
21200 лв
Горна Росица, къща, 2 плевни и рибарник, 941м2 двор
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2
плевни, кладенец, двор 9960 м2
34900 eu
office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com Гостилица,
2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
2
16000 лв
ÍÀØÈÊËÈÅÍÒÈÒÚÐÑßÒ: ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, Гъбене, 2-ет., 80 м ЗП, плевня, кладенец, двор 2 УПИ, 2 дка
12200 лв
ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪС- Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2
2
2
ТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 лв; КЪЩИ в града до Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м ЗП, геран, двор 900 м 33000 лв
30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв Драгановци, 80м2 ЗП, стопанска постройка, двор 1260м2
36000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 39000 eu
30000 лв
1-ст., тухла, Лъката, ет. 3, 54 м2, ново стр., обзаведен
63600 лв З. дърво, 2 ет., механа, 2 спални, двор 1492 м2
22600 лв
44280 лв Златевци, 78 м2 ЗП, чердак, за ремонт, двор 1120 м2
3-ст., тухла, Автогара, ет. 9, 88м2, ТЕЦ, топла вода
26000 лв
3-ст., тухла, Идеален център, ет. 3, 68 м2, строит. 2007 г.
52000 лв Идилево, 2-ет. 70 м2 ЗП, 2 плевни, двор 2910 м2, тр.ток
2
2
12000 лв
3-ст., тухла, административен център, ет. 1, 80 м2, за ремонт
63900 лв Иванили, 39м 2ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м
2
за ремонт, двор 1200 м
16000 лв
72000 лв Камещица, 60м 2ЗП, стоп. постройки,
3-ст., тухла, Идеален център, ет. 2, 98 м2, таван 18 м2
2
3-ст., тухла, Идеален център, ет. 3, 95 м2
68000 лв Караиванца, 70м ЗП, двор 800м , напълно реновирана, 3 бани, пълно обза127000 лв
45500 лв веждане
3-ст., тухла, Лъката, ет. 5, 83 м2, таван 12 м2
2
РЗП, двор 1900м2
24000 лв
3-ст., тухла, Кауфланд, ет. 5, 78 м2, две южни спални
44500 лв Керека, 2-ет., 220м
2
2
груб строеж, двор 1380м двор
53500 лв
НОВО СТРОИТЕЛСТВО: ЦЕНТЪР, МЛАДОСТ, ТЛЪЧНИЦИ от 60 м2 до 108 м2 Кметовци, 160м РЗП,
Костенковци, 95м2 ЗП, изцяло от камък, 3 фазен ток, двор 1985 м229000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО
Лесичарка, 2 ет., 40 м2 ЗП, двор 1163 м2
39000 лв
2
2
Гачевци, 125м ЗП, двор 2172м , частичен ремонт
33000 лв Лесичарка, 2 ет. 70 м2 ЗП, каменна плевня, двор 1432 м2
20000 eu
2
2
Борово, 2-ет., 83 м ЗП, двор 639 м
33600 лв Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26600 eu
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 30500 лв Ловнидол, 2 ет., 66 м2 ЗП, полусъборена, плевни, двор 1693 м2 3600 eu
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 13500 лв
15000 лв
Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама
51600 eu Малуша, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, двор 650 м2
Боженци, 2-ет. монолитна, 700 м2 двор, обзав.
86000 eu Млечево, 100м2 ЗП, 2-ра къща,ст. п-ки, за ч.ремонт, двор 9180м2 33130 лв

СТРОИТЕЛСТВО
СЪБАРЯ И почиства от А
до Я и извършва строителни работи - тел. 0895/043388.
КЪРТИ И пробива 0897/832-363
ФИРМА „УНИВЕРСАЛСТРОЙ“ извършва всички
видове строителни услуги
- 0988/877-615.
СТРОИТЕЛСТВО И ремонт на покриви. Гаранционно обслужване. Тел.
0896/799-364
РЕМОНТ НА всякакви покриви и с плочи 0896/859-701, 0878/868831.
„ВЕЛЕВ-СТРОЙ-РЕМОНТ“
ПРЕДЛАГА всички видове строителни материали
склад бул. „Трети март“ 87
и магазин на ул. „К. Д. Никола“ 65, без почивен ден
от 7.30 до 19 ч., 066/801501. [14, 14]
ПОКРИВИ - направа и ремонт - 0897/345-021. [22,
14]
НАПРАВА И ремонт на покриви, хидроизолация на
покриви и гаражи - тел.
0895/240-227. [22, 14]
РЕМОНТ НА дървени покриви, направа на хидроизолации - тел. 0898/511589. [11, 7]
РЕМОНТИ, ВиК, фаянс,
теракота - тел. 0884/228253. [33, 13]
ИЗЗИЖДАНЕ НА тераси!
Разширение на кухни! Гипсокартон, шпакловка, боядисване. Изолация. Качество! Тел. 0897/626-360.
[15, 7]
ПРОДАВА МАШИНИ

МАШИНИ ЗА белене,
чупене, калиброване на
орехи, бадеми, лешници
продава тел. 0898/904188. [16, 3]
ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
ЦИМЕНТОВИ КОЛОВЕ
продава тел. 0888/390082. [22, 19]
КАМЕННИ ПЛОЧИ продава тел. 0893/469-803. [6,
6]
ТРЪБИ, ВИНКЕЛИ, ел. мотори, ламарини и др. про-

5

строителство, ВиК, услуги, ел. ремонти; отопление; мебели; щори; продава, купува разни

„БУЛСТРОЙ - СМК“ АД:
Бетонови и варови разтвори - 066/807-731,
0885/095-179. Строителство и ремонти, В иК,
хидроизолации и топлоизолации - 0885/095485. [10, 3]
ШПАКЛОВКА, БОЯДИСВАНЕ, обръщане на прозорци, врати. Качество. Тел.
0877/888-173. [22, 6]
СЪБАРЯ, ПОЧИСТВА за
сметка на материалите тел. 0896/183-637. [22, 4]
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ремонт на циглени покриви,
топлоизолация, хидроизолация, улуци, дренаж и др.
- 0895/295-654. [10, 4]
ОФЕРТА!!! РЕМОНТ на
бани и кухни. Вътрешни и
външни ремонти на апартаменти и къщи. Международен опит! Достъпни
цени! Тел. 0876/771-305,
0876/771-337. [4, 3]
СЪБАРЯНЕ, ПОЧИСТВАНЕ
- тел. 0898/807-868. [3, 2]
„ВЕЛЕВ-СТРОЙ-РЕМОНТ“
ПРЕДЛАГА всички видове строителни материали
склад бул. „Трети март“ 87
и магазин на ул. „К. Д. Никола“ 65, без почивен ден
от 7.30 до 19 ч., 066/801501. [13, 1]
ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, фино шлайфане, лакиране - монтаж
на ламиниран паркет 066/86-61-43, 0889/286025
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ 0887/040-471.
ЕТ „ВАНКО“ - РЕДЕНЕ, ЦИКЛЕНЕ и лакиране, паркет
и дюшеме; 066/86-86-60
(вечер), GSM 0896/005498.
ШПАКЛОВКА, БОЯДИСВАНЕ - тел. 0896/111-766.
дава тел. 0895/752-838.
[22, 4]
ПОКРИВНИ ПЛОЧИ продава тел. 0878/928-538.
[17, 2]
ЦИГЛИ - двуканални, в
Дряново продава тел.
0876/573-179. [3, 1]
ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ВТОРА УПОТРЕБА обзавеждане за детска стая
- тел. 0886/738-717. [11,
11]
Ф Р И З Е Р - Р А К Л А
„SIEMENS“, шевна машина, чугунени радиатори
продава тел. 0889/252120. [11, 10]
ФРИЗЕР „СНАЙГЕ 122“
и хладилник-фризер продава тел. 0896/640-232.
[3, 3]
ПЕРАЛНИ, ХЛАДИЛНИ-

Мрахори, 2-ет., 60 м2 ЗП + гараж, двор 1189 м2
35990 лв
Музга, 60м2 ЗП, л. кухня, гараж, басейн, двор 789 м2
59000 лв
Николчовци, 72м2 ЗП, 2-ет., двор 1090 м2
26000 лв
Новаковци, 40 м2 ЗП, монолитна, стоп. постройка, двор 1100 м2 26000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2
15000 лв
72000 лв
Новаковци, 79 м2 ЗП, монолитна, двор 1480 м2
2
2
23800 лв
Сечен камък, 57 м ЗП, 3 стоп.п-ки, гараж, двор 1195 м
2
Солари, 2 ет., 66 м ЗП, реновирана 2008 г., обзав., л. кухня с камина,
20900 eu
хидрофор, локално парно, облагороден двор 1000 м2
Смиловци, стара с чердак - 57 м2, 2 плевни, двор 1975 м2
8500 лв
2
Свинарски дол, стара с чердак -104 м , плевня, двор
12000 лв
2
2
Съботковци, 70 м ЗП, плевня, за ремонт, двор 2900 м
23900 лв
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен
26000 лв
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм
Съботковци, стара с чердак, плевня, навес с плочи, за основен ремонт, двор
2900 м2, подходяща за селски туризъм
22000 лв
33500 eu
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 38000 eu
2
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м , барбекю
30000 eu
Стойковци, лок. парно, 102 кв.м РЗП, панорама юг
49660 eu
2
Стойчевци, автентична, 1883 г, двор 2677 м
46000 eu
Стоманеци, 2 ет., 40 м2 ЗП, груб строеж, двор 390 м2
9900 eu
2
2
Торбалъжи, 1-ет., 48 м ЗП, 2 плевни, 800 м двор
16850 лв
2
2
Торбалъжи, 70 м ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м двор
52560 eu
Трапесковци, 65м2 ЗП, двор 485м2
22000 лв
Трънито, 97 м2 ЗП, плевня, навес, 1007 м2 двор
25200 лв
Харачери, стара с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2
42000 лв
Чехлевци, 2451м2 + стара къща, 3 УПИ
33000 лв
Чехлевци, 2-ет., 148м2 РЗП, за ремонт, двор 2354 м2 - 2 УПИ
25000 eu

KacTeëO ЩОРИ

ДОГРАМА AL, PVC външни,
вътрешни
ГАРАЖНИ ВРАТИ

87-04-89, 0888/255-318
ШПАКЛОВКА, БОЯДИСВАНЕ - тел. 0895/386-650.
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ, ламинат - циклене, монтаж, лакиране - 0886/249-906
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ до
ключ - 0888/443-447.
РЕМОНТ НА бани, фаянс и
теракота - тел. 0887/584405. [11, 11]
ГИПСОКАРТОН, БОЯ, фаянс, теракота извършва
тел. 0899/648-090. [22,
10]
ВАРОВИ МАЗИЛКИ, замазки - 066/803-857,
0888/167-755. [22, 4]
ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ 0898/907-400
АЛПИНИСТИ - 0878/447244.
АЛПИНИСТИ - 0899/321190
ИЗРАБОТВА
ИЗРАБОТКА НА метални
конструкции, гаражни и
други врати, огради, парапети - 0885/943-808,
870-546.
ОГРАДНА МРЕЖА произвежда, гвоздеи и телове
на заводски цени предлага
066/80-85-39.
КАМИНИ И барбекюта с пещ изработва тел.
0897/043-157. [11, 10]
ЩОРИ
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
- 066/86-59-50, 0887/22ЦИ, печки, съдомиялни,
телевизори продава тел.
0899/845-318. [11, 4]
ДИВАН И холна маса с
два стъклени плота продава 0897/581-238. [3, 3]
ПРОДАВА
РАЗНИ
АКАЦИЯ - 49 лв./куб. м,
продава тел. 0896/061411. [18, 8]
КАЗАН ЗА ракия продава
тел. 066/874-284. [11, 4]
ЧУГУНЕН КОТЕЛ - 25 kW,
италиански, цена: 950 лв.,
продава тел. 0888/510372. [5, 5]
БЯЛО ВИНО - домашно,
продава тел. 0899/845318. [11, 4]
БИДОНИ - 100-литрови
- 10 лв., 60-литрови - 6
лв., продава 0884/138-

43-45.
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ,
РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУГИ по домовете - тел.
0899/145-802. [33, 11]
ОТОПЛЕНИЕ
ПРЕСЯТИ ВЪГЛИЩА донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен транспорт. 0887/031439,
0889/991-977,
066/88-21-13, с/у КДН
ДЪРВА ЗА огрев 066/823-712, 0887/620535, 0885/152-803.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60
лв. реален кубик, безплатен транспорт - 0894/410453
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60
лв. с безплатен транспорт, незабавна доставка
- 0899/508-564.
ДЪРВА ЗА огрев нацепени - 60 лева, безплатна
доставка - 0876/853-317
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ
сухи дърва на 58 лв. с
транспорт и гаранция 0897/429-374.
ДЪРВА
ЗА огрев
0879/972-115, 0898/801009.
НАЦЕПЕНИ И метрови дърва продава. Реални куби670. [4, 1]
ПРОДАВА КОМПЮТРИ
УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ, компютри, монитори
с гаранция. Ремонтирам,
изкупувам. Тел. 0899/879674. [22, 20]
КУПУВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ДВЕ ЪГЛОВИ легла с ракла и хладилник купува
тел. 0877/294-023. [14,
9]
РАБОТЕЩА ОБИКНОВЕНА пералня търси тел.
0888/146-893. [3, 2]
КУПУВА РАЗНИ
„БРИЛЯНТ ЯНА“ ЕООД
изкупува старинни предмети, монети, часовници,
накити, злато, сребро и
др. Магазин - срещу БЧК

ци. Тел. 0879/988-047.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60
лв. Гарантирано количество. Тел. 0896/428-137.
[11, 11]
ДЪРВА ЗА огрев и разпалки - тел. 0886/393-726.
[33, 22]
РЕЖА ДЪРВА - тел.
0877/776-966. [11, 10]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60
лв. - 0893/940-922. [19,
12]
ДЪРВА ПРОДАВА тел.
0898/926-115. [11, 6]
ПРОДАВАМ ДЪРВА. Незабавна доставка. Тел.
0894/399-931. [11, 8]
ДЪРВА ЗА огрев - метрови - 55 лв., нарязани - 65
лв., с безплатна доставка тел. 0896/741-763. [11, 8]
ДЪРВА
ПРОДАВА
0878/776-765. [4, 4]
„ФЛИНТ-ГАЙДАРОВИ“
ЕООД (Петя Гайдарова) донбаски въглища - 365
лв./т, брикети - 290 лв./т,
дърва за огрев, разпалки.
Осигурен транспорт. Тел.
0898/690-606, 066/808053. [17, 6]
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ
и метрови дърва - тел.
0895/449-350. [6, 4]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА, бърза доставка, подарък сухи
разпалки - тел. 0888/073365. [6, 4]
РЕЖА ДЪРВА на 6 лв. тел. 0899/050-080. [11, 2]
ВиК, КОМИНИ
ВиК МОНТАЖ и поддръжка
- 0887/680-034.
МАШИННО ОТПУШВАНЕ
на канали - 0897/615-666
ОТПУШВАНЕ НА канализации - тел. 0876/788-233.
РЕМОНТ И подмяна на ВиК
и мръсни канали - тел.
0887/584-405. [11, 11]
МОНТАЖ НА ВиК и отоплителни инсталации - тел.
0899/050-310. [6, 1]
- 0898/317-631
АКОРДЕОНИ КУПУВА тел.
0878/434-708.
БУРКАНИ ИЗКУПУВА
066/88-21-13, 0884/156497, с/у КДН
СТАРИ, НЕРАБОТЕЩИ перални, хладилници, печки, бойлери, пружини от
легла, радиатори, цистерни и варели от нафта и
всякакви други железа,
директно от адрес изкупува 0888/238-669 и
0895/190-585.
БУРКАНИ, ХАРТИЯ купува тел. 0898/366-255,
0886/738-717. [11, 11]
СТАРИ КАРТИНИ, броеници, златни накити - стари
и нови, пушки, пистолети,
щикове, кортици, саби,
ками, медали, ордени,
значки, монети, банкноти,

Ц. ливада, 2 ет., 80 м2 ЗП, л. кухня, двор 500 м2
Ц. ливада, 2 ет., 80м2 ЗП, двор 300 м2
Яворец, 55 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 580 м2
Янтра, 90 м2 ЗП, стопански постройки, двор 1554 м2

39000 лв
32000 лв
25480 лв
34500 лв

Бойновци, битова постройка, 40 м2, двор 500м2

21300 лв

ПРОДАВА - ВИЛИ

ПАРЦЕЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА

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

17/07

Кметовци, 160 м2 РЗП, двор 786м2
106000 eu
Бойновци, къща за гости, 450м2 РЗП, двор 2491м2
134000 лв
2
2
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м РЗП, двор 4181м
199000 лв
2
2
Костенковци, къща за гости, 300м РЗП, двор 2000м
190000 лв
130000 eu
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2
2
Център, склад 105 м
31000 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88000 eu
2
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м
270000 eu
Габрово, „Николаевска“ РЗП 90 м2, кафе-аперитив, част от двор 35000 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
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

http://paragon-bg.com

ВиК-РЕМОНТИ И отпушва- бойлери - тел. 0988/815не на комини - 0882/534- 645, 066/865-046. [3, 2]
455. [15, 1]
ВРАТИ
ПОДОВИ НАСТИЛКИ
РАЗПРОДАЖБА НА инЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ териорни врати от 120
в наличност – купувате лв,, входни метални враведнага! Магазини в с. ти от 210 до 430 лв. Драгановци и гр. Габро- 0887/237-250. [6, 6]
во: 066/804-972, www.
alexfloor.com.
ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ
ОФОРМЛЕНИЕ
И изпълДОГРАМА
ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОРДА- нение на дворни места,
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC озеленяване, водопадни
дограма - 0896/741-415, и езерни форми, скални кътове, барбекюта.
066/808-180.
НИСКИ ЦЕНИ - PVC и AL 0888/942-335.
дограма, сенници, щори www.TEHTA.com, 0878/60- ПОЧИСТВАНЕ
ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОРДА65-70.
„КРОС КОМЕРС“ - Al и НОВ“ - пране на килими,
PVC дограма Rehay, КВЕ, дивани - 0896/741-416,
„Етем“, щори - ул. „Васил 0896/741-415, 066/808Левски“ 1, 066/804-151, 180.
„ЕЛИ 07“ ЕООД - по0879/40-71-72. [14, 14]
чистване - 066/857-028,
PVC REHAU произвежда 0893/435-258, 0898/485и монтира Н и КО. Ви- 154.
соко качество, достъпни ПРАНЕ НА килими и
цени - 0888/001-588. разнос по домовете [10, 5]
0890/319-848.
"КРОС КОМЕРС“ - Al и ПОЧИСТВАНЕ И измиPVC дограма Rehay, КВЕ, ване на прозорци - тел.
„Етем“, щори - ул. „Васил 0897/647-711. [15, 7]
Левски“ 1, 066/804-151,
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
0879/40-71-72. [9, 1]
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА покриви и гаражи. Гаранция.
РЕМОНТ НА
Договор. Тел. 0889/658ЕЛЕКТРОУРЕДИ
208. [12, 4]
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА телевизори,
плазми, LCD, LED, МОНИ- УСЛУГИ
РАЗКРОЙ, КАНТИРАНЕ.
ТОРИ - 0887/942-469.
РЕМОНТ НА МИКРОВЪЛ- Разкрой - 0.60 лв., кантиНОВИ ПЕЧКИ, резервни ране - 0.40 лв. 0898/574848
части - 0887/942-469.
РЕМОНТ НА всички марки УСЛУГИ С трактор - коавтоматични перални - тел. сене, събиране, балиране
- 0886/897-111. [22, 17]
0888/294-214. [22, 10]
РЕМОНТ НА телевизори по ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ домовете - тел. 0888/279- 0885/724-671. [11, 5]
РЕЖА И кастря труднодо846. [22, 9]
РЕМОНТ НА перални, съ- стъпни и опасни дървета домиялни, сушилни, печки, тел. 0889/980-112. [11, 4]

Рекламни карета,
обяви
До
и съобщения
във всички
централни
отстъпка!
и регионални
печатни издания.

15%

Рекламата, от която има нужда Вашият бизнес!
Поръчки за публикации
се приемат в редакцията на
Работно време от 09.00 до 20.00 ч.

пафти, музикални инструменти, играчки, подноси,
книги, бижута, ибрици,
икони, картички, чанове,
часовници, кандила, свещници, мотори - 0988/887290, 0988/991-314 - Велизар [20, 14]
ФИРМА КУПУВА битова
нафта - тел. 0895/752838. [22, 4]

ЦЕНТРОФУГА ЗА мед купува тел. 0897/702-324.
[3, 2]
КУПУВА
МАТЕРИАЛИ
ФИРМА ЗА вторични суровини купува железа с
транспорт и товарене тел. 0896/183-637. [22,
4]

Телевизионен справочник

6
ПЕТЪК, 31 ЮЛИ

БНТ 1
05:15 Още от деня /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка /п/
11:00 Парламентарен контрол - пряко
предаване от НС
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Евроновини /п/
16:40 Международен конкурс "Млади
виртуози" /2 част/п/
17:30 Дързост и красота - 3586 епизод
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня с Димитър Цонев
19:15 Клиника на третия етаж - 8 серия
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Монгол - филм /Русия, 2007г./,
режисьори: Сергей Бодров-старши, в ролите: Теген Ао, Таданобу
Асано, Алия, Инг Бай и др.
00:05 По света и у нас - информационна емисия
00:10 Зелена светлина
00:15 Денят започва с Култура /п/
01:30 Град в пламъци - филм /п/
03:15 Евроновини /п/
03:30 Дързост и красота - тв филм
/3586 епизод/п/
03:55 10 години "Вяра и общество" с
Горан Благоев /п/
04:55 Още от деня - информационно
предаване /п/


05:10 "Опасни улици" /п./ - сериал
06:00 "Мястото BG" /п./
06:30 "Лице в лице"/п./
07:00 "Тази сутрин"
09:30 Най-доброто от "Преди обед" в
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 "Тайните на времето" - сериал
15:30 "Светлината на моя живот" - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с Цветанка Ризова
18:00 "Бинго милиони" - тв лотария
18:10 "Опасни улици" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Кварталът на богатите" - еп. 19
21:30 "Оцеляване" - сериал, еп. 3
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с. 2, еп. 6
01:00 "Али Макбийл" - с. 3, еп. 17
01:50 "Преди обед" /п./
03:40 bTV Новините /п./
04:10 "Опасни улици" /п./ - сериал

СЪБОТА, 1 АВГУСТ

БНТ 1
05:40 Зелената линейка /п/
06:10 Панорама с Бойко Василев /п/
07:30 Милион и две усмивки /п/
08:55 Ангели приятели - аним. филм
09:25 Приключенията на Пинокио филм от проекта "Детско лятно
кино с БНТ1" /копродукция/
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Избрано от "Бразди"
13:00 Програма за развитие на селските
райони
13:10 Иде нашенската музика /п/
14:05 По следите на капитан Грант филм от проекта "Детско лятно
кино с БНТ1" - 7-сериен филм /
копродукция/, 1 серия, в ролите:
Владимир Смирнов, Коста Цонев
15:10 От мошеник нагоре - филм от
проекта "Лятно кино с БНТ" /
САЩ/, в ролите: Стив Мартин
17:00 10 години "Вяра и общество"
18:00 Животът е вкусен /п/
19:00 Дискавъри: Проект "Земя" - 9-сериен док. филм /САЩ/, 1 епизод
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Сега и завинаги - филм от проекта "Лятно кино с БНТ" /САЩ/,
в ролите: Алек Болдуин, Ким Бейсингър, Майкъл Мадсен и др.
23:40 По света и у нас
23:45 Трето полувреме
00:15 Пиано Екстраваганца: Марио Станчев на свобода с пианото си /п/
01:15 Монгол игрален филм /п/
03:25 Днес и утре /п/


05:00 "Мястото BG" /п./
05:30 "Дъг Доджърс" - аним. сериал
06:30 "Агрофорум"
07:00 "Не вярвай на кучката от апартамент 23" - сериал, еп. 1
07:30 "Мястото BG"
08:00 Най-доброто от "Тази събота"  
11:00 "Cool…T" - лайфстайл предаване
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Аламинут:Добре дошли в България"
13:00 "Луд по теб" - комедия, драма,
романтичен, САЩ, 1999г.
15:00 "Мармалад"
16:30 "Предай нататък" /п./
18:30 "Бинго милиони" - тв лотария
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Невъзможно твой" - драма, комедия, САЩ, в ролите: Джак Никълсън, Даян Кийтън, Киану Рийвс
22:30 "Комиците" - комедийно шоу
23:30 "Първично" - драма, екшън, криминален, трилър, САЩ, в ролите:
Джовани Рибизи, Джон Траволта
01:30 "Вещиците от Ийстуик" - комедия,
фентъзи, хорър, САЩ, в ролите:
Сюзън Сарандън, Шер и др.
03:30 "Мармалад"/п./

NOVA

NOVA

06:00 "Часът на Милен Цветков" /п/
07:00 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "Убийства в Мидсъмър" -10 сезон
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Гранд хотел" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Прости ми" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Сделка или не" - телевизионна
игра
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
21:00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериен
филм, 5 сезон
22:00 Новините на Нова
22:30 "Господари на ефира" - забавно
предаване
23:00 "Отмъщението" - 4 сезон
00:00 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ
01:00 "Тайнствени афери" - сериен
филм, 2 сезон
03:00 "Гранд хотел" - сериен филм /п/
04:00 "Езел" - сериен филм

05:00 "Прости ми" - сериен филм /п/
06:30 "Виолета" - сериен филм
07:30 "Събуди се..." - предаване на НТВ
10:00 "Домът на водните лилии" - с
Лара Джой Кьорнер, Хайко Рупрехт, Диана Кьорнер и др.
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
12:50 "Братята тигри" - с Гай Пиърс,
Жан-Клод Драйфус, Фреди Хаймор, Оан Нгуен и др.
15:00 "Сърцето на дракона" - с Денис
Куейд, Джули Кристи, Дейвид Тюлис, Пийт Постълуейт и др.
17:00 "Съдби на кръстопът"
18:00 "Ничия земя" - предаване на НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Агент ХХL" - с Мартин Лорънс,
Ниа Лонг, Пол Джамати, Джесика
Уошингтън, Антъни Андерсън и др.
22:00 "Хем боли, хем сърби" - с Бен
Стилър, Малин Акерман, Мишел
Монахан, Джери Стилър, Роб Корди, Карлос Менсия и др.
00:20 "Сърцето на дракона" /п/
02:50 "Братята тигри" /п/
04:30 "Домът на водните лилии" - с
Лара Джой Кьорнер и др. /п/

ТВ7
05:05 "Престъпна империя", криминален
сериал, САЩ, 2010, еп. 2
06:05 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова /п/
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 3, еп. 77 и 78
11:30 "Дневникът на Венета" /п/
12:30 Новини
13:00 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 50
14:00 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 1, еп. 7 и еп. 8
15:30 Новини
16:00 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Акцент",публицистично предаване
20:00 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 3, еп. 81 и 82
22:00 Новини
22:30 "Живот на скорост", предаване за
автомобили и моторни спортове
23:00 "Жега"
23:30 "Валя и Моро превземат света:
Европа", реалити шоу
00:30 "Знакът на Българина", еп. 4
01:30 Новини
01:55 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 50
02:40 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 1, еп. 7 и еп. 8
04:15 "Знакът на Българина", сериал,
България, 2014, еп. 4

ТВ7
05:15 "Живот на скорост"
05:40 "Терминал 7: Град на ангели" /п/
06:30 "Рибки балони", анимация
07:40 "Супер куче", сериал, сезон 1
08:05 "Костенурките нинджа - нова мутация", анимация
08:35 "Ловци на чудовища", сезон 2
09:30 "Писмо до краля", приключенски,
Холандия, 2008
09:45 "Спасете дядо Коледа", семеен,
драма, фентъзи, САЩ, 2013
11:30 "Светлините на стадиона", сезон
3, еп. 7; 12:30 Новини
13:00 "Джуно", романтична комедия,
САЩ, 2007
14:50 "Мразя Св. Валентин", романтична комедия, САЩ, 2009
15:30 "Магьосникът", трилър, САЩ,
2010; В ролите: Били Зейн, Робърт Дейви, Александър Невски
16:30 "Топ Гиър", автомобилно шоу
17:30 "Пряка демокрация"
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Срещи в парка", драма, романтичен, САЩ, 2004; 21:40 Новини
21:50 "Сблъсъци", драма, трилър, криминален, САЩ, Германия, 2004
22:00 "Редник Джейн", екшън, САЩ, В
ролите: Деми Мур, Кевин Гейдж
00:00 "13", трилър, САЩ, 2010
00:30 "Ранчото на любовта", романтична комедия, САЩ, Германия
01:50 "Писмо до краля", приключенски,
Холандия, 2008
02:45 "Великият майстор", екшън, биографична драма, Китай, Хонг Конг
03:40 "Джуно", романтична комедия,
САЩ, 2007

НЕДЕЛЯ, 2 АВГУСТ

БНТ 1
05:55 Избрано от "Бразди" /п/
06:25 Иде нашенската музика /п/
07:35 Милион и две усмивки /п/
09:05 Ангели приятели - аним. филм
09:35 Гномео и Жулиета - филм от проекта "Детско лятно кино с БНТ1",
аним. филм /копродукция/
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - 7 и 8 епизод /п/
14:55 Пророкът на кораба на изкуствата
- документален филм /България/
15:40 Златната лира на Орфей - гала
концерт
17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска
18:30 ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Проект "Земя" - 2 еп.
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:45 В сянката на властта - 2 епизод
21:35 Тилт - филм от Топ 10 ново
БГ кино /България, Германия,
2011г./, режисьор Виктор Чучковсин, в ролите: Явор Бахаров, Радина Кържилова, Ованес Торосян,
Георги Стайков, Филип Аврамов и
др.
23:15 По света и у нас
23:20 Нощни птици /п/
00:25 Бобъра - игрален филм /САЩ,
2010г./, режисьор Джоуди Фостър, в ролите: Мел Гибсън, Джоуди Фостър, Антон Йелчин и др.
02:00 Дискавъри: Проект "Земя" - документален филм /1 и 2 епизод/п/
03:45 Сега и завинаги - филм /п/


05:00 "Комиците" /п./ - комедийно шоу
06:00 "Дъг Доджърс" - аним. сериал
07:00 "Не вярвай на кучката от апартамент 23" - сериал, еп. 2
07:30 "Мястото BG"
08:00 Най-доброто от "Тази неделя" 11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Аламинут:Добре дошли в България"
13:00 "Полицейска академия 7: Мисия в
Москва" - комедия, криминален,
САЩ, в ролите: Стив Гутемберг,
Ким Катрал,Д.Б Байли, Буба Смит
15:00 "Норвегия" - документален филм
16:00 "Истински истории"/п./
17:00 Най-доброто от "120 минути"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Аз, моя милост и Айрийн" комедия, САЩ, в ролите: Джим
Кери, Рене Зелуегър, Крис Купър
22:30 "Аматьорите" - комедия, спортен,
САЩ, в ролите: Киану Рийвс
01:00 "Срещи в парка" - драма, романтичен, САЩ, 2014 г.
03:10 "Аламинут: Добре дошли в България"
03:40 "Търси се…" /п./

NOVA
06:00 "Иконостас"
06:30 "Виолета" - сериен филм
07:30 "Събуди се..." - предаване на НТВ
10:00 "Четири жени и любовта" - със
Софи Шут, Харди Крюгер мл.,
Мими Фидлер, Клодел Декерт
12:00 Новините на Нова
12:30 "Пълна промяна" - с Брук Бърнс,
Дилън Бруно, Валъри Харпър,
Джон Ратценбъргър и др.
14:15 "След всички тези години" (премиера) - с Уенди Малик, Андреа
Мартин, Марта Бърнс, Адам Димарко и др.
16:00 "Като две капки вода"
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 "Лара Крофт: Томб Рейдър"- с
Анджелина Джоли, Даниел Крейг,
Иън Глен, Ноа Тейлър, Джон Войт
22:00 "Манджурският кандидат" - с Дензъл Уошингтън, Лив Шрайбър, Мерил Стрийп, Джефри Райт, Джон
Войт, Хосе Пабло Кантийо, Антъни
Маки и др.
00:40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:10 "След всички тези години" /п/
04:00 "Четири жени и любовта" - със
Софи Шут /п/

ТВ7
05:00 "Магьосникът", трилър, САЩ
05:15 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
05:45 "Светлините на стадиона" /п/
06:30 "Рибки балони", анимация
07:40 "Костенурките нинджа - нова мутация", анимация
08:30 "Децата ще ни обвинят", документален, Франция, 2008
08:35 "Ловци на чудовища", сезон 2
09:45 "Коледа край Мисисипи", романтичен, САЩ, 2013, В ролите:
Хилари Бъртън, Тейлър Хилтън
10:30 "Топ Гиър" /п/; 12:30 Новини
13:00 "Декан Спанли", комедия, драма,
Великобритания, 2008
14:50 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
15:20 "Ритъмът на улицата", романтична
драма, САЩ, 2008
15:45 "Мач за двама", романтична комедия, Турция, 2008
17:30 "Живот на скорост"
18:00 "Жега"
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Учебник по любов", романтична
комедия, Италия, 2012
21:30 Новини
21:40 "Съпротива", екшън, САЩ,; В ролите: Даниел Крейг, Джейми Бел,
Алекса Давалос, Джорд Маккий
21:50 Новини
22:00 "Меланхолия", драма, трилър,
Франция, Германия, 2011
00:15 "Хелоуин", ужаси, САЩ
00:30 "Експериментът", трилър, САЩ
02:20 "Декан Спанли", комедия, драма,
Великобритания, 2008
04:00 "Ритъмът на улицата", романтична
драма, САЩ, 2008

ПОНЕДЕЛНИК, 3 АВГУСТ

БНТ 1
05:35 Сен Тропе - 459 епизод /п/
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:05 Неочаквано през ваканцията /малките-големи таланти на България/
10:30 История.bg: Руско-турска война /2
част /п/;11:45 Малки истории /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Сен Тропе - 460 епизод
13:55 По следите на капитан Грант филм от проекта "Детско лятно
кино с БНТ1", тв филм /2 серия/
15:15 Конър под прикритие - 19 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории /п/
16:40 Чиста кръв - 43 епизод
17:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:35 Дързост и красота - 3587 епизод
18:00 По света и у нас
18:30 Пророците на научната фантастика -8-сериен док.филм/САЩ/,1 еп.
19:15 Клиника на третия етаж - 9 серия
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - 9 епизод
22:00 Светът на живо: Ледената арфа /
Норвегия/ /п/
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 2 - 9 епизод
00:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:10 Денят започва с Култура /п/
01:00 История.bg: Руско-турска война /2
част /п/
02:00 По света и у нас /п от 20:00/
03:00 Да открием Германия /п/


07:00 "Тази сутрин" - информационно
предаване
09:30 Най-доброто от "Преди обед"
- токшоу с водещи Десислава
Стоянова и Александър Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 "Тайните на времето" - сериал
15:30 "Светлината на моя живот" - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с Цветанка Ризова
18:00 "Бинго милиони" - тв лотария
18:10 "Опасни улици" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Кварталът на богатите" - еп. 20
21:30 "Оцеляване" - сериал, с.1, еп. 4
22:30 "Черни платна" - с. 1, еп. 1
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с. 2, еп. 7
01:00 "Али Макбийл" - с. 3, еп. 18
01:50 Най-доброто от "Преди обед" /п./
03:50 bTV Новините /п./
04:20 "Cool…T" /п./

ВТОРНИК, 4 АВГУСТ


05:10 "Опасни улици" /п./
06:30 "Двама мъже и половина" - с. 10,
еп. 1
07:00 "Тази сутрин"
09:30 Най-доброто от "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 "Тайните на времето" - сериал
15:30 "Светлината на моя живот" - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с Цветанка Ризова
18:00 "Бинго милиони" - тв лотария
18:10 "Опасни улици" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Кварталът на богатите" - еп. 21
21:30 "Оцеляване" - сериал, с. 1, еп. 5
22:30 "Черни платна" - с. 1, еп. 2
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с. 2, еп. 8
01:00 "Али Макбийл" - с. 3, еп. 19
01:50 Най-доброто от "Преди обед" /п./
03:50 bTV Новините /п./
04:20 "Търси се…" - токшоу

NOVA

NOVA
05:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 10 сезон /п/
07:00 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 10 сезон
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Наследството на Гулденбург" сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Прости ми" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Съдебен спор" - предаване на
НТВ, избрано
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
21:00 "Хавай 5-0" (премиера) - 5 сезон
22:00 Новините на Нова
22:30 "Отмъщението" - 4 сезон
23:30 "Мотив" - сериен филм
00:30 "Клюкарката" - 5 сезон
01:30 "Наследството на Гулденбург" сериен филм /п/
03:00 "Езел" - сериен филм
04:00 "Прости ми" - сериен филм /п/

ТВ7

СРЯДА, 5 АВГУСТ

БНТ 1
05:25 Бързо, лесно, вкусно /п/
05:35 Сен Тропе - 460 епизод /п/
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg: Строителите на съвременна България /Симеон Радев/
/п/
11:45 Малки истории /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Сен Тропе - 461 епизод
13:55 По следите на капитан Грант филм от проекта "Детско лятно
кино с БНТ1" /3 серия/
15:15 Конър под прикритие - 20 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории /п/
16:40 Чиста кръв - 44 епизод
17:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:35 Дързост и красота - 3588 епизод
18:00 По света и у нас
18:30 Пророците на научната фантастика - 2 епизод
19:15 Клиника на третия етаж -10 серия
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - 10 епизод
22:00 Светът на живо: Време за справедливост /Румъния/ /п/
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 2 - 10 епизод
00:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:10 Денят започва с Култура /п/
01:25 История.bg: Строителите на съвременна България/Симеон Радев/ /п/
02:25 По света и у нас /п от 20:00/
03:10 Днес и утре

06:00 "Часът на Милен Цветков" /п/
07:00 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 10 сезон
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Гранд хотел" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Прости ми" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Съдебен спор" - предаване на
НТВ, избрано
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
21:00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериен
филм, 5 сезон
22:00 Новините на Нова
22:30 "Отмъщението" - сериен филм, 4
сезон
23:30 "Мотив" - сериен филм
00:30 "Клюкарката" - сериен филм, 5
сезон
01:30 "Гранд хотел" - сериен филм /п/
03:00 "Езел" - сериен филм
04:00 "Прости ми" - сериен филм /п/

05:45 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
06:05 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова /п/
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Великолепният век", сериал,
Турция, сезон 3, еп. 89 и 90
11:30 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова /п/
12:30 Новини
13:00 "Момичето с червения шал",
сериал, еп. 56
14:00 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 2, еп. 1 и 2
15:30 Новини
16:00 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
20:00 "Великолепният век", сериал,
Турция, сезон 4, еп. 1 и 2
22:00 Новини
22:30 "Спорт 7", спортно предаване
23:30 "Знакът на Българина", сериал,
България, 2014, еп. 2
00:30 "Жената в черно", трилър, драма,
Великобритания, 2012
02:00 Новини
02:25 "Момичето с червения шал",
сериал, еп. 51
03:15 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 2, еп. 1 и 2
04:45 "Спорт 7", спортно предаване

31 юли 2015 г.

ТВ7
05:40 "Терминал 7: Игри на съдбата" /п/
06:05 "Дневникът на Венета" /п/
07:00 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 3, еп. 91 и 92
11:30 "Дневникът на Венета" /п/
12:30 Новини
13:00 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 57
14:00 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 2, еп. 3 и еп. 4
15:30 Новини
16:00 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
20:00 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 4, еп. 3 и 4
22:00 Новини
22:30 "Престъпна империя", криминален
сериал, САЩ, 2010, еп. 3
23:30 "Знакът на Българина", сериал,
България, 2014, еп. 3
00:30 "Убийствен пъзел 7", ужаси, САЩ,
2010
02:00 Новини
02:25 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 57
03:15 "Лекар в планината", сериал,
Германия, 2008, сезон 2, еп. 3 и
еп. 4
04:45 "Престъпна империя", криминален
сериал, САЩ, 2010, еп. 3

БНТ 1
05:25 Бързо, лесно, вкусно /п/
05:35 Сен Тропе - 461 епизод /п/
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg: Александър Батенберг
-първият,младият, прогоненият /п/
11:45 Малки истории /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Сен Тропе - 462 епизод
13:55 По следите на капитан Грант филм от проекта "Детско лятно
кино с БНТ1" /4 серия/
15:15 Конър под прикритие - 21 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории /п/
16:40 Чиста кръв - 45 епизод
17:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:35 Дързост и красота - 3589 епизод
18:00 По света и у нас
18:30 Пророците на научната фантастика
- документален филм /3 епизод/
19:15 Клиника на третия етаж- 11 серия
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 По съвест - 11 епизод
22:00 Светът на живо: Истории за алчност и чест /Словения и Германия/ /п/;22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 2 - 11 епизод
00:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:10 Денят започва с Култура /п/
01:25 История.bg:Александър Батенберг
-първият,младият, прогоненият /п/
02:25 По света и у нас /п от 20:00/
03:30 Чиста кръв - 45 епизод /п/
ната



05:10 "Опасни улици" /п./
06:30 "Двама мъже и половина" - с. 10,
еп. 2
07:00 "Тази сутрин"
09:30 Най-доброто от "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 "Тайните на времето" - сериал
15:30 "Светлината на моя живот" - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с Цветанка Ризова
18:00 "Бинго милиони" - тв лотария
18:10 "Опасни улици" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Кварталът на богатите" - еп. 22
21:30 "Оцеляване" - сериал, с. 1, еп. 6
22:30 "Черни платна" - с. 1, еп. 3
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с. 2, еп. 9
01:00 "Али Макбийл" - с. 3, еп. 19
01:50 Най-доброто от "Преди обед" /п./
03:50 bTV Новините /п./
04:20 "Комиците" - комедийно шоу

NOVA
05:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 10 сезон /п/
07:00 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 10 сезон
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Наследството на Гулденбург" сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Прости ми" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Съдебен спор" - предаване на
НТВ, избрано
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
21:00 "От местопрестъплението: Кибер
атаки" (премиера) - сериен филм
22:00 Новините на Нова
22:30 "Елементарно, Уотсън" - 2 сезон
23:30 "Мотив" - сериен филм
00:30 "Клюкарката" - 5 сезон
01:30 "Наследството на Гулденбург" /п/
03:00 "Езел" - сериен филм
04:00 "Прости ми" - сериен филм /п/

ТВ7
05:40 "Терминал 7: Игри на съдбата"
/п/
06:05 "Дневникът на Венета" /п/
07:00 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 4, еп. 1 и 2
11:30 "Дневникът на Венета" /п/
12:30 Новини
13:00 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 58
14:00 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 2, еп. 5 и еп. 6
15:30 Новини
16:00 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
20:00 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 4, еп. 5 и 6
22:00 Новини
22:30 "Престъпна империя", криминален
сериал, САЩ, 2010, еп. 4
23:30 "Знакът на Българина", сериал,
България, 2014, еп. 3
00:30 "Кървавият Свети Валентин", ужаси, трилър, САЩ, 2009
02:00 Новини
02:25 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 58
03:15 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 2, еп. 5 и еп. 6
04:45 "Престъпна империя", еп. 4

ЧЕТВЪРТЪК, 6 АВГУСТ

БНТ 1
05:35 Сен Тропе - 462 епизод /п/
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:05 Неочаквано през ваканцията /малките-големи таланти на България/
10:30 История.bg: Петко Каравелов /п/
11:45 Малки истории /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Сен Тропе - 463 епизод
13:55 По следите на капитан Грант -  5
серия
15:15 Конър под прикритие - 22 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории /п/
16:40 Чиста кръв - 46 епизод
17:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:35 Дързост и красота - 3590 епизод
18:00 По света и у нас
18:30 Пророците на научната фантастика - 4 епизод
19:15 ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!: Благуните
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - 12, последен епизод
21:55 Светът на живо:Великите сили/
Австрия,Словения и Германия/ /п/
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 2 /последен еп./
00:05 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:15 Денят започва с Култура /п/
01:05 История.bg: Петко Каравелов /п/
02:05 По света и у нас /п от 20:00/
03:10 Днес и утре
03:40 Чиста кръв  - 46 епизод /п/


05:10 "Опасни улици" /п./
06:30 "Двама мъже и половина" - с. 10,
еп. 3
07:00 "Тази сутрин"
09:30 Най-доброто от "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 "Тайните на времето" - сериал
15:30 "Светлината на моя живот" - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 "Бинго милиони" - тв лотария
18:10 "Опасни улици" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Кварталът на богатите" - еп. 23
21:30 "Оцеляване" - сериал, с.1, еп. 7
22:30 "Черни платна" - с. 1, еп. 4
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с.2,еп. 10
01:00 "Али Макбийл" - с. 3, еп. 20
01:50 Най-доброто от "Преди обед" /п./
03:50 bTV Новините /п./
04:20 "Аламинут: Добре дошли в България"

NOVA
05:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 10 сезон /п/
07:00 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 11 сезон
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Наследството на Гулденбург" сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Прости ми" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Съдебен спор" - предаване на
НТВ, избрано
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
21:00 "От местопрестъплението: Кибер
атаки" (премиера) - сериен филм
22:00 Новините на Нова
22:30 "Елементарно, Уотсън" - 2 сезон
23:30 "Мотив" - сериен филм
00:30 "Клюкарката" - 5 сезон
01:30 "Наследството на Гулденбург" /п/
03:00 "Езел" - сериен филм
04:00 "Прости ми" - сериен филм /п/

ТВ7
05:40 "Терминал 7: Игри на съдбата" /п/
06:05 "Дневникът на Венета" /п/
07:00 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 4, еп. 3 и 4
11:30 "Дневникът на Венета" /п/
12:30 Новини
13:00 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 59
14:00 "Лекар в планината", сериал,
Германия, сезон 2, еп. 7 и еп. 8
15:30 Новини
16:00 "Дневникът на Венета", токшоу с
водещ Венета Райкова
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Сутрешен блок", комедиен сериал, България, 2012
20:00 "Великолепният век", сериал, Турция, сезон 4, еп. 7 и 8
22:00 Новини
22:30 "Престъпна империя", криминален
сериал, САЩ, 2010, еп. 5
23:30 "Знакът на Българина", сериал,
България, 2014, еп. 5
00:30 "Денят на майката", трилър, САЩ,
2010
02:00 Новини
02:25 "Момичето с червения шал", сериал, еп. 59
03:15 "Лекар в планината", сериал,
Германия, 2008, сезон 2, еп. 7 и
еп. 8
04:45 "Престъпна империя", криминален
сериал, САЩ, 2010, еп. 5

Телевизионен справочник
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ПЕТЪК, 31 ЮЛИ

СЪБОТА, 1 АВГУСТ

НЕДЕЛЯ, 2 АВГУСТ

ПОНЕДЕЛНИК, 3 АВГУСТ

ВТОРНИК, 4 АВГУСТ

СРЯДА, 5 АВГУСТ

ЧЕТВЪРТЪК, 6 АВГУСТ

05:00 „Стажанти“ /п/ - еп. 47, 48
06:00 „Модерно семейство“ - сериал, с.
3, еп. 23, 24
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 12
08:00 „Шоуто на шантавите рисунки“ сериал, с. 2, еп. 15, 16
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу
10:00 „Какавида 2: Завръщането“ - комедия, приключенски, мистерия,
САЩ, в ролите: Дон Амичи, Джак
Гилфорд, Гуен Върдън, Морийн
Стейпълтън, Стийв Гутънбърг,Хюм
Кронин, Джесика Танди, Уилфорд
Бримли, Илейн Стрич,Кортни Кокс
12:00 „До смърт“ /п./ - с. 2, еп. 17, 18
13:00 „Стажанти“ /п./ - еп. 49, 50
14:00 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 11
14:30 „Двама мъже и половина“ /п/
15:30 „Моето семейство“/п/ - сериал
17:00 „Домашен арест“ - с.1, еп. 13, 14
18:00 „Стажанти“ - сериал, еп. 51, 52
19:00 „Предградие“ - еп. 12
19:30 „До смърт“ - с. 2, еп. 19
20:00 „До смърт“ - с. 3, еп. 1
20:30 „Моето семейство“ - с.1, еп. 3, 4
22:00 „Двама мъже и половина“ - комедиен сериал, с. 3 еп. 23, 24
23:00 „Модерно семейство“ /п./
00:00 „Какавида 2: Завръщането“ /п/
02:00 „Клуб Веселие“ /п./ - с. 3, еп. 12
03:00 „Новите приключения на Том и
Джери“ - анимационен сериал
04:00 „Модерно семейство“ /п./

05:00 „Стажанти“ /п/ - еп. 51, 52
06:00 „Числено превъзходство“ - сериал, сезон 1, еп. 1, 2
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 13
08:00 „Барът“ - сезон 1, еп. 5, 6
09:00 „Да отгледаш Хоуп“ -с.2,еп.17,18
10:00 „Нощ в музея“ - екшън, приключенски, комедия, САЩ, в ролите:
Бен Стилър, Карла Гуджино, Дик
Ван Дайк,Били Кобс, Джейк Чери
12:00 „Модерно семейство“ - сериал,
сезон 3, еп. 9, 10
13:00 „Барът“ /п/ - с. 1, еп. 5, 6
14:00 „Старчета разбойници с Бети
Уайт“ - с. 3, еп. 13
14:30 „Новите съседи“ /п./
17:30 „Напълно непознати“ - сериал, с.
4, еп. 16, 17, 18, 19
19:30 „Да отгледаш Хоуп“ /п./
20:30 „Ако Люси се влюби“ - романтичен, комедия, САЩ, в ролите:  
Скарлет Йохансон, Сара Джесика
Паркър, Ерик Шефър, Джеймс Ребхорн, Ел Макфърсън, Бен Стилър
22:30 „Модерно семейство“ /п/
23:30 „Старчета разбойници с Бети
Уайт“ /п./ - с. 3, еп. 13
00:00 „Напълно непознати“ /п/
01:00 „Първична сила“
02:00 „Числено превъзходство“ /п/
03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./
04:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

05:00 „Шоуто на Слави“ /п/
06:00 „Числено превъзходство“ - сериал, с. 1, еп. 3, 4
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 14
08:00 „Барът“ - с. 1, еп. 7, 8
09:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал,
сезон 2, еп. 19, 20
10:00 „Ако Люси се влюби“ /п./ - романтичен, комедия, САЩ, в ролите:   Скарлет Йохансон, Сара
Джесика Паркър, Ерик Шефър,
Джеймс Ребхорн, Ел Макфърсън,
Бен Стилър
12:00 „Модерно семейство“ - сериал, с.
3, еп. 11, 12
13:00 „Барът“ /п./ - с. 1, еп. 7, 8
14:00 „Старчета разбойници с Бети
Уайт“ /п./ - с. 3, еп. 14
14:30 „Новите съседи“ /п./ - с.8,еп.15,16
17:30 „Напълно непознати“ - сериал, с.
4, еп. 20, 21, 22;
19:00 „Напълно непознати“ - с. 5, еп. 1
19:30 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - комедиен сериал, с. 2, еп. 19, 20
20:30 „Нощ в музея“ /п./
22:30 „Модерно семейство“/п/ - сериал
23:30 „Старчета разбойници с Бети
Уайт“ /п/- с. 3, еп. 14
00:00 „Напълно непознати“ /п/ - сериал
02:00 „Числено превъзходство“ /п/
03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п/- сериал
04:00 „Клуб Веселие“ /п./ - с. 3, еп. 14

05:00 „Домашен арест“ - с.1, еп. 15, 16
06:00 „Числено превъзходство“ - сериал,
с. 1, еп. 5, 6
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 15
08:00 „Шоуто на шантавите рисунки“ анимационен сериал
09:00 „Домашен арест“ - комедиен сериал, с. 1, еп. 11, 12
10:00 „Семейство Джоунс“ - драма,
САЩ, в ролите: Гари Коул, Лорън Хътън,Дейвид Духовни, Амбър
Хард, Деми Мур, Глен Хедли, Крис
Уилямс
12:00 „До смърт“ /п./ - с.2,еп.18;с.3,еп.1
13:00 „Стажанти“ /п./ - с. 4, еп. 51, 52
14:00 „Предградие“ /п./ - еп. 12
14:30 „Ало, ало“ /п/ - два епизода
15:30 „Моето семейство“/п./- комедиен
сериал, сезон 1, еп. 3, 4
17:00 „Комиците“ - комедийно шоу
18:00 „Стажанти“ - сериал, еп. 53, 54
19:00 „Предградие“ - с. 1, еп. 13
19:30 „До смърт“ - с. 3, еп. 2, 3
20:30 „Моето семейство“ - с. 1, еп. 5, 6
22:00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ - с. 1, еп. 1, 2
23:00 „Клуб Веселие“ /п./ - с. 3, еп. 16
00:00 „Семейство Джоунс“ /п./
02:00 „Числено превъзходство“ /п./
03:00 „Шоуто на шантавите рисунки“
/п./ - анимационен сериал
04:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

05:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
06:00 „Числено превъзходство“ - сериал, с. 2, еп. 1, 2
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 16
08:00 „Шоуто на шантавите рисунки“ анимационен сериал
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу
10:00 „Кладата на суетата“ - комедия,
драма, САЩ, в ролите: Морган
Фрийман, Кевин Дън, Брус Уилис,
Кирстен Дънст, Мелани Грифит,
Том Ханкс
12:00 „До смърт“ /п./ - с. 3, еп. 2, 3
13:00 „Стажанти“ /п./ - еп. 53, 54
14:00 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 13
14:30 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ /п/ - с. 1, еп. 1, 2
15:30 „Моето семейство“/п./ - комедиен
сериал, с. 1, еп. 5, 6
17:00 „Аламинут“- комедийно шоу
18:00 „Стажанти“ - сериал, еп. 55, 56
19:00 „Предградие“ - с. 1, еп. 14
19:30 „До смърт“ - с. 3, еп. 4, 5
20:30 „Моето семейство“ - с. 1, еп. 7, 8
22:00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ - с. 1, еп. 3, 4
23:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
00:00 „Кладата на суетата“/п/
02:00 „Числено превъзходство“ /п./
03:00 „Шоуто на шантавите рисунки“
/п./ - анимационен сериал
04:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

05:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
06:00 „Числено превъзходство“ - сериал,
с. 2, еп. 3, 4
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 17
08:00 „Шоуто на шантавите рисунки“ анимационен сериал
09:00 „Аламинут“ - комедийно шоу
10:00 „Големият“ - комедия, драма, фентъзи, САЩ, в ролите: Том Ханкс,
Елизабет Пъркинс, Робърт Лоджия,
Джон Хърд
12:00 „До смърт“ /п./ - с. 3, еп. 4, 5
13:00 „Стажанти“ /п./ - еп. 55, 56
14:00 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 14
14:30 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“/п/ - с. 1, еп. 3, 4
15:30 „Моето семейство“/п./ - с.1,еп.7,8
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Стажанти“ - сериал, еп. 57, 58
19:00 „Предградие“ - с. 1, еп. 15
19:30 „До смърт“ - с. 3, еп. 6, 7
20:30 „Моето семейство“ - с. 2, еп. 1, 2
22:00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ - с. 1, еп. 5, 6
23:00 „Клуб Веселие“ /п./ - с. 3, еп. 17
00:00 „Големият“ /п./ - комедия, драма,
фентъзи, САЩ, в ролите: Том
Ханкс, Елизабет Пъркинс, Робърт
Лоджия, Джон Хърд
02:00 „Числено превъзходство“ /п./
03:00 „Шоуто на шантавите рисунки“/п./
04:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

05:00 „Стажанти“ /п/
06:00 „Числено превъзходство“ - сериал, с. 2, еп. 5, 6
07:00 „Клуб Веселие“ - с. 3, еп. 18
08:00 „Шоуто на шантавите рисунки“ сезон 2, еп. 23, 24
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Нощ в музея“ - екшън, приключенски, комедия, САЩ, в ролите:
Бен Стилър, Карла Гуджино, Дик
Ван Дайк,Били Кобс, Джейк Чери,
Робин Уилямс, Патрик Галахар
12:00 „До смърт“ /п./ - с. 3, еп. 6, 7
13:00 „Стажанти“ /п./ - еп. 57, 58
14:00 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 15
14:30 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ /п/ - с. 1, еп. 5, 6
15:30 „Моето семейство“/п./-с.2,еп. 1, 2
17:00 „Комиците“ - комедийно шоу
18:00 „Стажанти“ - еп. 59, 60
19:00 „Предградие“ - с. 1, еп. 16
19:30 „До смърт“ - с. 3, еп. 8, 9
20:30 „Моето семейство“ - с. 1, еп. 3, 4
22:00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ - с. 1, еп. 7; с. 2, еп. 1
23:00 „Клуб Веселие“ /п./ - с. 3, еп. 18
00:00 „Семейство Джоунс“ - драма,
САЩ, в ролите:  Гари Коул, Лорън
Хътън, Дейвид Духовни
02:00 „Числено превъзходство“ /п./
03:00 „Шоуто на шантавите рисунки“/п./
04:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ
06:00 „Електрошок“ /п./ - еп. 4, 5, 6
07:15 „Електрошок“ - сериал, еп. 7, 8, 9
08:30 „Ирис“ /п./ - сериал, еп. 3
10:00 „Извън играта“ /п./ -  с. 4, еп. 8
11:00 „Революция“ - с. 1, еп. 17
12:00 „Истинско правосъдие“ - сериал,
с. 2, еп. 2
13:00 „Джеси Стоун: Нощен преход“
/п./ - криминален, драма мистерия, САЩ, в ролите: Том Селек,
Стефани Марч, Стивън Болдуин
15:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 15
16:00 „Извън играта“ - с. 4, еп. 9
17:00 „Истинско правосъдие“ - сериал,
сецзо2, еп. 5
18:00 „Революция“ - сериал, с. 1, еп.
18
19:00 „Супер коли“ - автомобилно предаване
19:30 „Ирис“ - сериал, еп. 3
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Умирай трудно“ - екшън, трилър, САЩ, 1988, режисьор: Джон
Мактирнън, в ролите: Брус Уилис,
Бони Беделя, Реджинал Велджонсън, Пол Глийсън, Деворо Уайт,
Уилям Атертън, Алън Рикман,
Александър Годунов
00:30 „В обувките на Сатаната“ - сериал, с. 5, еп. 3
01:30 „Ренегат“ /п./ - сериал, с. 5, еп.
15

06:00 „Електрошок“ - сериал, еп. 7, 8, 9
07:15 „Приключенията на Джеки Чан“ сезон 2, еп. 1, 2, 3
08:30 „Ренегат“ /п/ - с.5, еп. 11, 12, 13
11:30 „Командо“ /п./- екшън, приключенски, САЩ, в ролите: Арнолд
Шварценегер, Ре Дон Чонг, Дейвид Патрик Кели, Бил Дюк, Дан
Хедая, Алиса Милано
13:30 „Умирай трудно“ /п./- екшън, трилър, САЩ
16:00 „В тила на врага: Колумбия“ военен, екшън, трилър, САЩ, в
ролите: Джо Манганиело, Кен
Андерсън, Крис Джонсън, Кийт
Дейвид, Фернандо Алиенде
18:00 „Пета предавка“
19:00 „Под наблюдение“ - с. 2,еп.13, 14
21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Лоши момчета“ - екшън, комедия, криминален, САЩ, в ролите:
Мартин Лоурънс, Уил Смит, Джо
Пантолиано, Али Шийди и др.
00:15 „Гробницата на дракона“ - екшън,
приключенски, САЩ, в ролите:
Скот Адкинс, Долф Лундгрен, Лидия Леонард, Джеймс Ланс, Пол
Филип Кларк и др.
02:00 „Пета предавка“ /п./
03:00 „Под наблюдение“ /п./ - сериал,
с. 2, еп. 13, 14

06:00 „Приключенията на Джеки Чан“ анимационен сериал, с.2, еп. 2, 3
06:45 „Приключенията на Джеки Чан“ с. 2, еп. 4, 5, 6
08:00 „Ренегат“ /п./ - с. 5, еп. 13
09:00 „Ренегат“ - сериал, еп. 14, 15
11:00 „Умирай трудно“ /п./
13:45 „Лоши момчета“ /п./
16:00 „Гробницата на дракона“ - екшън,
приключенски, САЩ, в ролите:
Скот Адкинс, Долф Лундгрен, Лидия Леонард, Джеймс Ланс и др.
18:00 „Пета предавка“ - два епизода
19:00 „Под наблюдение“ - с. 2,еп.15, 16
21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Лоши момчета 2“ - екшън, комедия, криминален, САЩ, в ролите:
Мартин Лоурънс, Уил Смит, Джо
Пантолиано, Али Шийди, Кланси
Браун, Тереза Рандъл и др.
01:00 „Ловци на умове“ /п./ - драма,
екшън, криминален, САЩ, 2004г.,
режисьор: Рени Харлин, в ролите:
Вал Килмър, Крисчън Слейтър, Ел
Ел Куул Джей, Клифтън Колинс
Младши, Йън Бейли, Джон Лий
Милър, Катрин Морис
02:45 „Пета предавка“ /п./ - автомобилно предаване
03:30 „Под наблюдение“ /п./ - сериал,
с. 2, еп. 15, 16

06:00 „Приключенията на Джеки Чан“
/п./ - с. 2, еп. 4, 5, 6
07:15 „Електрошок“ - еп. 10, 11, 12
08:30 „Ирис“/п/ - сериал, еп. 3
10:00 „Извън играта“ /п./ - с. 4, еп. 9
11:00 „Революция“ /п./ - с. 1, еп. 18
12:00 „Истинско правосъдие“ /п./ - сериал, с. 2, еп. 3
13:00 „Лоши момчета 2“ /п./ - екшън, комедия, криминален, САЩ,
в ролите: Мартин Лоурънс, Уил
Смит, Джо Пантолиано, Али Шийди, Кланси Браун, Тереза Рандъл,
Майкъл Империоли, Робърт Х.
Соло, Шаун Тоуб, Мардж Хелънбъргър, Шон Тоуб, Чек
16:00 „Извън играта“ - с. 4, еп. 10
17:00 „Истинско правосъдие“ - сериал,
сезон 2, еп. 6
18:00 „Революция“ - с. 1, еп. 19
19:00 „Супер коли“ - с. 3, еп. 4
19:30 „Ирис“ - сериал, еп. 4
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Мрежата 2.0“ - екшън, драма, трилър, САЩ, 2006г., режисьор: Чарлс Уинклер, в ролите:
Ники Дилоуч, Демет Акбаг, Нийл
Хопкинс и др.
23:45 „В обувките на Сатаната“ - сериал, с. 5, еп. 4
00:45 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 16
01:45 „Супер коли“ /п./ - с. 3, еп. 4

06:00 „Електрошок“ /п./- еп. 10, 11, 12
07:15 „Електрошок“ - сериал, еп. 13
07:45 „Електрошок“ - с. 2, еп. 1, 2
08:30 „Ирис“ /п/ - сериал, еп. 4
10:00 „Извън играта“ /п./ - с. 4, еп. 10
11:00 „Революция“ /п./ - с. 1, еп. 19
12:00 „Истинско правосъдие“ - сериал,
сезон 2, еп. 4
13:00 „Мрежата 2.0“ /п./ - екшън,
драма, трилър, САЩ, в ролите:
Ники Дилоуч, Демет Акбаг, Нийл
Хопкинс и др.
15:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 17
16:00 „Извън играта“ - сериал, сезон 4,
еп. 11
17:00 „Истинско правосъдие“ - сериал,
сезон 2, еп. 7
18:00 „Революция“ - сериал, сезон 1,
еп. 20
19:00 Audi Cup - Студио
19:15 Audi Cup полуфинал I: Реал Мадрид - Тотнъм
21:15 Audi Cup - Студио
21:45 Audi Cup полуфинал II: Байерн
Мюнхен - Милан
23:45 Audi Cup - Студио
00:00 „Убежище“ - драма, романтичен,
трилър, САЩ, 2013г., режисьор:
Ласе Халстрьом, в ролите: Джулиян Хоф, Коби Смълдърс, Джош
Дюамел, Кълен Мос, Дейвид Лион
02:00 „Ренегат“ /п./ - с. 5, еп. 17

05:15 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
06:00 „Родители 2“ - сериал
07:00 „Добрата съпруга“ - сериал/драма
08:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
10:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
11:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
12:00 „Чикаго в огън“ - сериал
13:00 „Добрата съпруга“ - сериал/драма
14:00 „Имало едно време“ - приказен
драматичен сериал
15:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
17:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
18:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
19:00 „Чикаго в огън“ - сериал
20:00 „Имало едно време“ - сериал
21:00 „Младши доктори: САЩ 1“ - сериал
22:00 „Жената за мен“ - игрален филм
с Иван Сергей, Дженифър Лав
Хюит.
00:00 „Сестра Джаки 6“ - сериал
00:35 „Сестра Джаки 6“ - сериал
01:10 „Библиотекарите 1“ - сериал
02:10 „Библиотекарите 1“ - сериал
02:55 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
03:40 „Родители 2“ - сериал
04:25 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.

06:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
07:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
08:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
09:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
10:00 „Случаите на Поаро. Завесата:
Последният случай на Поаро“ по
Агата Кристи - мистерия
12:00 „Армагедон“ - класически филм
с Брус Уилис, Бен Афлек, Хари
Стемпър, Ей Джей Фрост.
15:00 „Младши доктори: САЩ 1.4“
16:00 „Изповедта на една малолетна
актриса“ - тийн комедия с Линдзи
Лоън, Адам Гарсия, Глен Хедли.
18:00 „7 неща, които да свърша, преди
да навърша 30“ - комедия с
Амбър Бенсън, Кристофър Жакот
20:00 „Ченгета новобранци 6“ - сериал
21:00 „17-годишната бегълка“ - криминален / мистъри / трилър с Мари
Авгеропулос, Кристина Кокс, Каспър Ван Диен.
23:00 „Отмъщението на бавачката“ мистъри трилър с Джоди Лин
О’Кийфи,Сюзън Бейн,Майкъл Уудс.
01:00 „Сестра Джаки 6“ - сериал
01:35 „Сестра Джаки 6“ - сериал
02:10 „Родители 2“ - сериал
03:00 „Родители 2“ - сериал
03:45 „Родители 2“ - сериал
04:30 „Родители 2“ - сериал

05:15 „Родители 2“ - сериал
06:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
07:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
08:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
09:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
10:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
11:00 „Имало едно време“ - сериал
12:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
14:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
16:00 „Библиотекарите 1“ - сериал
17:00 „Библиотекарите 1“ - сериал
18:00 „Младши доктори: САЩ 1“
19:00 „Армагедон“ - класически филм
с Брус Уилис, Бен Афлек, Хари
Стемпър, Ей Джей Фрост.
22:00 „Сестра Джаки 6“ - сериал
22:35 „Сестра Джаки 6“ - сериал
23:10 „17-годишната бегълка“ - криминален / мистъри / трилър с Мари
Авгеропулос, Кристина Кокс, Каспър Ван Диен.
01:10 „Отмъщението на бавачката“ мистъри трилър с Джоди Лин
О’Кийфи, Сюзън Бейн, Майкъл
Уудс.
03:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
04:30 „Поаро. Подвизите на Еркюл“ по
Агата Кристи - мистерия

06:00 „Родители 2“ - сериал
07:00 „Добрата съпруга“ - сериал/драма
08:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия
с Джон Нетълс.
10:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
11:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
12:00 „Чикаго в огън 1“ - сериал
13:00 „Добрата съпруга“ - сериал/драма
14:00 „Имало едно време 1“ - сериал
15:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия
с Джон Нетълс.
17:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
18:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
19:00 „Чикаго в огън 1“ - сериал
20:00 „Имало едно време 1“ - приказен
драматичен сериал
21:00 „Ченгета новобранци 6“ - сериал/
драма
22:00 „Младши доктори: САЩ 1“ - сериал
23:00 „Преследвач 1“ - сериал
00:00 „Преследвач 1“ - сериал
01:00 „Сестра Джаки 6“ - сериал/комедия
01:35 „Сестра Джаки 6“ - сериал/комедия
02:10 „Чикаго в огън 1“ - сериал
02:55 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
03:40 „Родители 2“ - сериал
04:25 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия
с Джон Нетълс.

06:00 „Родители 2“ - сериал
07:00 „Добрата съпруга“ - сериал/драма
08:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
10:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
11:00 „Ченгета новобранци“ - сериал
12:00 „Чикаго в огън 1“ - сериал
13:00 „Добрата съпруга“ - сериал/драма
14:00 „Имало едно време 1“ - приказен
драматичен сериал
15:00 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.
17:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
18:00 „Ченгета новобранци“ - сериал/
драма
19:00 „Чикаго в огън 1“ - сериал
20:00 „Имало едно време 1“ - сериал
21:00 „Една невинна шега“ - романтична
комедия с Шейн Макрей, Обри
Долар, Даниел Траванти.
23:10 „Жената за мен“ - игрален филм
с Иван Сергей, Дженифър Лав
Хюит.
01:00 „Сестра Джаки 6“ - сериал
01:35 „Сестра Джаки 6“ - сериал
02:10 „Чикаго в огън 1“ - сериал
02:55 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
03:40 „Родители 2“ - сериал/комедия/
драма
04:25 „Убийства в Мидсъмър“ - мистерия с Джон Нетълс.

ДИЕМА
05:40 Футбол: Астън Вила - Уест Хям
Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
07:45 „Осмо чувство“ - сезон 6 /п/
09:00 „Медикоптер 117“ - сезон 3 /п/
10:00 „Кралят на скорпионите“ - приключенски екшън с Дуейн Джонсън, Стивън Бранд, Майкъл Кларк
Дънкън, Кели Хю, Бърнард Хил,
Ралф Мьолер и др. /п/
12:00 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 1
12:30 „Ларго Уинч“ - сезон 2 /п/
13:30 „Пожарникарите от Чикаго“- сериал, сезон 1 /п/
14:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2 /п/
15:30 „Осмо чувство“ - сериал, сезон 6
16:30 „Медикоптер 117“ - сезон 4
17:30 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 2
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Пожарникарите от Чикаго“- сериал, сезон 1
20:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2
21:00 „Бягство от затвора“ - сезон 2
22:00 „Топ Гън“ - екшън с Том Круз,
Вал Килмър, Мег Райън, Кели
Макгилис, Антъни Едуардс, Том
Скерит и др.
00:20 „Фрактура“ /п/
02:40 Еротичен телепазар

ДИЕМА
05:30 Футбол: Хъл Сити - Бърнли, мач от
английската Висша лига /п/
07:30 „Фирмата“ - сериал, 2 епизода
09:45 „Гарванът“ - сериал, сезон 1
10:45 „Топ Гън“ - екшън с Том Круз,
Вал Килмър, Мег Райън, Кели
Макгилис, Антъни Едуардс, Том
Скерит и др. /п/
13:00 „Без багаж“ - предаване за туризъм
13:30 „Тайните на бойните изкуства“ документална поредица
14:30 „Най-опасните пътища в света“ документална поредица
15:30 „Безсмъртен“ - сериал
16:30 „Пума боецът“ - сериал
17:30 „8 Прости правила“ - сезон 2
18:00 „Ченгето и бандита II“ - криминална комедия с Бърт Рейнолдс,
Джаки Глийсън, Сали Фийлд, Дом
ДеЛуис, Джери Рийд и др.
20:00 „Щастливият Гилмор“ - комедия с
Адам Сандлър, Кристофър МакДоналд, Джули Боуен, Карл Уедърс и
др.
22:00 „На ринга“ - драма с Мег Райън,
Омар Епс, Чарлз Дътън, Тони
Шалуб, Тим Дели и др.
00:20 Еротичен телепазар
02:30 „Гарванът“ - сериал, сезон 1 /п/
03:15 „Фирмата“ - сериал, 2 епизода,
/п/

ДИЕМА
05:00 Футбол: Лестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша
лига /п/
07:15 „Без багаж“ - предаване за
туризъм /п/
07:45 „Фирмата“ - сериал, 2 епизода
10:00 „Щастливият Гилмор“ - комедия
с уч. Адам Сандлър, Кристофър
МакДоналд, Джули Боуен, Карл
Уедърс и др., /п/
13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Тайните на бойните изкуства“ документална поредица
14:30 „Най-опасните пътища в света“ документална поредица
15:30 „Безсмъртен“ - сериал
16:30 „Пума боецът“ - сериал
17:30 „8 Прости правила“ - сериал,
сезон 2
18:00 Студио „А“ ПФГ“, директно
18:30 Футбол: Славия - Черно море,
мач от „А“ ПФГ, директно
20:30 Студио „А“ ПФГ“, директно
21:00 „Банкетът“ - екшън със Зиу Занг,
Даниел Ву, Ксун Джоу, Ю Ге и
др.
23:45 „8 Прости правила“ - сериал,
сезон 2
00:15 „Фрактура“ - предаване за рок
музика
02:30 Еротичен телепазар
04:45 „Фирмата“ - сериал /п/

ДИЕМА
05:40 Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уест
Бромич Албиън, мач от английската Висша лига /п/
07:45 „Осмо чувство“ - сезон 6 /п/
09:00 „Медикоптер 117“ - сезон 4 /п/
10:00 „На ринга“ - драма с Мег Райън,
Омар Епс, Чарлз Дътън, Тони
Шалуб, Тим Дели и др. /п/
12:30 „Ларго Уинч“ - сезон 2 /п/
13:30 „Пожарникарите от Чикаго“- сериал, сезон 1 /п/
14:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2 /п/
15:30 „Осмо чувство“ - сериал, сезон 6
16:30 „Медикоптер 117“ - сезон 4
17:30 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 2
18:30 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 1
19:00 „Пожарникарите от Чикаго“- с. 1
20:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2
21:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 3
22:00 „Следите на войната“ - екшън с
Куба Гудинг Младши, Джон Тери,
Кларънс Уилямс III, Жаклин де
Сантис, Ланс Редик и др.
00:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 3 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария“ /п/
04:00 Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уест
Бромич Албиън, мач от английската Висша лига /п/

ДИЕМА
05:40 Футбол: Стоук Сити - Тотнъм
Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
07:45 „Осмо чувство“ - сезон 6 /п/
09:00 „Медикоптер 117“ - сезон 4 /п/
10:00 „Следите на войната“ - екшън с
Куба Гудинг Младши, Джон Тери,
Кларънс Уилямс III и др. /п/
12:00 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 1 /п/
12:30 „Ларго Уинч“ - сезон 2 /п/
13:30 „Пожарникарите от Чикаго“- сериал, сезон 1 /п/
14:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2 /п/
15:30 „Осмо чувство“ - сериал, сезон 6
16:30 „Медикоптер 117“ - сезон 4
17:30 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 2
18:30 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 1
19:00 „Пожарникарите от Чикаго“- с. 1
20:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2
21:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 3
22:00 „Мисионер“ - военна драма с
Долф Лундгрен, Челси Рикетс,
Матю томпкинс и др.
00:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 3 /п/
01:00 Еротичен телепазар
04:00 Футбол: Стоук Сити - Тотнъм
Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

sviat@mail.bg
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
* ИСТАНБУЛ - всеки четвъртък, от 148 лв.
* ОДРИН - 25.07./ 22.08./12.09., 39 лв.
* ОДРИН - петъчен пазар, 11.09., 39 лв.
* КАПАДОКИЯ - 17.09./08.10., от 480 лв.
* БУКУРЕЩ - 01.08./05.09., 40 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 07.08., 2 нощувки + закуски, 169 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.08./12.09., 129 лв., 1ВВ
* ДИМОТИКА, ГЪРЦИЯ, за 1 ден - 01.08.,45 лв.
* ПОЧИВКА Халкидики - 25.08./09.09., 319/219 лв.
* АЛБАНИЯ-ОХРИД - 25.08., 4 нощ.+ веч., 310 лв.
* АЛБАНИЯ-ОХРИД - 18.09.,3 нощ.+веч., 259 лв.

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu
* КАВАЛА-ТАСОС - 11.09., 179 лв.
* ЕДЕСА-СОЛУН-МЕТЕОРА - 24.09., 195 лв.
* БОСНЕНСКИ ПИРАМИДИ - 19.09., 270 лв.
* БАНСКО - КАВАЛА - 11.09., 150 ЛВ.
*СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 31.07, 150 лв.,
ПАМПОРОВО-КРЪСТОВА ГОРА - 15.08, 85 лв.,
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 21.08., 125 лв., ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“ - С. РАВАДИНОВО,
21.08., 138 лв. - 2НВ
* МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ/КИТЕН - 3 нощ.+зак.
и веч.,13.08/,20.8/25.08./3.09.,148 лв./133 лв.
17/07
*АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ

МЕТАЛ ТУР

“СТЕФАН КАРАДЖА” 3
0877/61 05 58
066/830251

 П А Р И Ж - В И Е Н А - З А Л Ц Б У Р Г : КРАЙБРЕЖИЕ:

01.09.2015-10.09.2015 Г.; 10 ДНИ/5
Н-КИ НА БАЗА ВВ; 699 ЛВ., С АВТОБУС.
НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА:
18.09.2015-25.09.2015 Г., 8 ДНИ/5 Н-КИ
НА БАЗА ВВ; ЦЕНА 585 ЛВ.; С АВТОБУС.
ГЕРМАНИЯ - ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ В
ШВАРЦВАЛД: 19.08.2015 Г., 8 ДНИ/7
Н-КИ НА БАЗА ВВ; 798 ЛВ., С АВТОБУС.
 ПРАГА-БРАТИСЛАВА-ВИЕНАБУДАПЕЩА: 07.09.2015-13.09.2015 Г.;
7 ДНИ/4 Н-КИ ВВ; 475 ЛВ., С АВТОБУС.
 БАВАРСКИ КРАЛСКИ ЗАМЪЦИ:
19.09.2015-24.09.2015 Г., 6 ДНИ/3 Н-КИ
НА БАЗА НВ; ЦЕНА: 465 ЛВ.; С АВТОБУС.
 ЖЕНЕВА-ЛОЗАНА-ЗАГРЕБ-МИЛАНО:
17.09.2015-23.09.2015 Г.; 7 ДНИ/4 Н-КИ
НА БАЗА ВВ; ЦЕНА: 585 ЛВ., С АВТОБУС.
ОПАТИЯ - ПЕРЛАТА НА ХЪРВАТСКОТО

18.09.2015 Г. 23.09.2015 Г., 6 ДНИ/4 Н-КИ НА БАЗА
FВ; ЦЕНА 565 ЛВ.; С АВТОБУС.
САНТОРИНИ ЗАГАДЪЧНИЯТ СВЯТ НА
АТЛАНТИДА: 01.09.2015 Г.; 6 ДНИ/4
Н-КИ БАЗА ВВ; OT 519 ЛВ.; С АВТОБУС.
 ЗАГРЕБ-ПЛИТВИШКИ ЕЗЕРА:
19.09.2015-22.09.2015, 4 ДНИ/2 Н-КИ
НА БАЗА ВВ; ЦЕНА 319 ЛВ., С АВТОБУС.
 ОСТРОВ КОРФУ: 19.09.201523.09.2015 Г.; 5 ДНИ/4 Н-КИ НА БАЗА
НВ; ЦЕНА: 399 ЛВ., С АВТОБУС.
 ИСТАНБУЛ-ОДРИН: 19.09.201522.09.2015, 4 ДНИ/3 Н-КИ НА БАЗА BB;
ЦЕНА 299 ЛВ., С АВТОБУС.
БУКУРЕЩ ЗА ЕДИН ДЕН: 01.08.201505.09.2015; ЦЕНА ОТ 35 ЛВ., С АВТОБУС
17/07
ОТ В. ТЪРНОВО/ГАБРОВО.
ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM

Габрово, ул. “Емануил Манолов” 32
www.spaholiday.bg, 066/800180, 0887882088, 0876666693
САНДАНСКИ-РОЖЕНСКИ
МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕЗЛАТОЛИСТ за 04-06.10.2015
г. – 126,00 лв. на човек с
една нощувка и възможност за
гала концерта на Пирин фолк в
Сандански на 05.09.2015
СИНАЯ-БРАШОВ-БРАН за 0709.08 и 02-04.10 - 169,00 лв.
на човек с две нощувки със
закуска
КЪРЖАЛИ-ЗЛАТОГРАДПЕРПЕРИКОН-ХАСКОВОГАБРОВО - 03-04.10.2015
- 82,00 лв. на човек с една
нощувка със закуска и една
вечеря

ОХРИД И АЛБАНИЯ – 2530.08.2015 - 310,00 лв, 6
дни/4 нощувки със закуски, 2
вечери
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: ТАСОС,
ГЪРЦИЯ – собствен транспорт
за 26.07, 19.08, 01.09 и 15.09
хотел “Камари бийч” 3*, от 36
евро на нощувка със закуска
на човек
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: ДИДИМ
за 02.10.2015 – 540,00 лв
на човек, 7 нощувки, хотел
“Веноса” 5*, Аll inclusive
СПЕЦИАЛНА
ОФЕРТА:
КУШАДАСЪ за 27.09.2015 г. 366,00 лв. на човек, 7 нощувки
в хотел “FLORA SUITES” 3*, Аll
24/07
inclusive

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info
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Надежда Кара: „Без езика, без познаване на историята
и културата на прародината българското се губи”
НАДЕЖДА ТИХОВА
Надежда Кара - старши научен сътрудник и
шеф на сектор „Българистика“ към Института за
културно наследство към Академията на науките
в Република Молдова, беше 14 дни в Габрово заедно
с група свои сънародници - студенти, ученици и
преподаватели, също бесарабски българи, дошли да
опреснят знанията си по български език и българска история и култура в Департамента по езиково
обучение на габровския Технически университет.
С нея разговаряхме за тенденциите в българския
език и за ползата от него за етническите българи.
- Защо избрахте обучението тук? Какво Ви хареса в Габрово?
- Нашите ученици, дошли тук, са много доволни, защото попаднаха в
езикова среда, слушаха
на живо българска реч
в различни сфери и я
практикуваха. Те влизаха
в различни институции и
слушаха прекрасни лекции
на преподавателите от Департамента. Ние като преподаватели също сме доволни от посещението, от
програмата и от нивото на
преподаване. Доволни са
много и учениците, защото
освен речевата практика,
тук всеки ден, слушайки
по два-три часа лекции, те
получиха много детайлна
информация, добре подредена и предадена от
преподавателите. Що се

отнася до избора, ние не
искахме да бъдем на друго място, защото многогодишният ни опит показва,
че тук е натрупан опит от
десетилетия и колективът
на Департамента знае с
кого работи, с каква цел и
какво се иска като методически подход. Този опит
е безценен. Особено тази
година ние сме много доволни от преподаването.
- За кой път идвате
тук?
- Аз преподавам български език във висше
учебно заведение в Молдова и идвам тук може би
за осми път от съществуването на Департамента.
- Правят ли Ви впечатление тенденциите в развитието на съвременния
български език и какви са
те?

- Това вече е доста
специализиран въпрос.
Зависи какво имате пред-

вид – дали езикът на всекидневното общуване, разговорната реч или езикът

на медиите... Аз си купих
няколко пъти български
вестници и забелязвам, че
езикът се е променил съдържа прекалено много
чуждици.
- Особено английски...
- Да, по принцип доминират чуждици на английски. Това е от промяната на живота. Изчезва
бавността, степенността в
езика. Казано иначе - изчезват подробностите. Когато човек иска нещо да
каже, го прави стегнато и
динамично. Вместо да се
назове нещо с три български думи, то се назовава
с една английска. Но ако
погледнем самия живот,
в него изчезват елементи на традиционния български начин на живот.
Щом те изчезват, изчезва
и думата, която ги назовава. Думата винаги отразява реалността. Друга
ли е реалността, други са
и думите, друг е начинът
на изразяване на мисълта,
преценките и т. н. Впрочем това става във всички съвременни езици на
Източна Европа. А както
показва информацията от
медиите, това се случва
и във Франция, и в други
западноевропейски езици,
където навлиза активно

английският език.
- Полезно ли е в Молдова да се знае български
език?
- Зависи. При нас българите знаят диалектен
език. Те имат речевата
основа, основния речников запас. Научаването на
езика става със смяната
на някои диалектни думи
със съвременни български
думи и разширяване на
използването на езика и в
други функционални сфери
освен битовата, което изисква научаване на нови
думи и изрази. Основната
цел за децата е да запазят българското си етническо самосъзнание, което
без езика, без знаене на
историята и културата на
прародината, на историята
на собствения род, на която също отделяме голямо
внимание в нашето училище... Без всичко това се
губи българското. При нас
идват тези, които не само
пишат в документи, че са
българи, а имат нещо в
съзнанието и душата си,
което ги кара да се осъзнаят като българи.
- В България често се
чуват гласове, че бихме
могли да решим демографската си криза като
предложим завръщане

Групата за автентичен фолклор от Жълтеш Българи от Молдова получиха
свидетелства за обучението си в ТУ
ще участва в събора в Копривщица
Групата за автентичен
фолклор „Кольо Венков”
при НЧ „Светлина-1927” в
с. Жълтеш ще представи Габрово и региона
на Националния събор
на българското народно
творчество в Копривщица,
съобщават от читалището. Самодейците тръгват
за там с награда – платен транспорт. Наградата
беше присъдена от журито
на Регионалния фолклорен преглед в Севлиево

за най-добре представила
се група и е осигурена от
РЕКИЦ – Габрово.
Самодейците се надяват, че ще се представят
добре и в Копривщица.
Групата участва успешно в
събора в Рожен, който се
проведе в средата на юли.
Компетентното жури оцени
изпълнението на групата
като й присъди третото
място, което е голямо признание, тъй като беше извоювано в конкуренцията

на 360 групи и 170 индивидуални участници на 4 сцени. Наградите бяха само
60. Достойно се представи
и най-малкият самодеец Евгени Боянов, на 8. След
неговото изпълнение цялата поляна избухна в бурни
аплодисменти. Като награда за отличното представяне на групата и на Евгени самодейците получиха
предложение и направиха  
запис на техните изпълнения за фонда на БНР.

на етнически българи.
Смятате ли, че ако има
повече преференции, бесарабски българи биха се
преселили в България?
- Това е въпрос на личен избор и биография.
Но както българите се
стремят да емигрират на
Запад, така и българите
от Бесарабия заминават
на Запад. Но има и определена социална група
или икономическа група,
която би предпочела да
се пресели в България и
това се случва. Аз познавам много семейства, от
които по-младото поколение, особено тези, които
са завършили висшето си
образование в България,
остават тук и са доволни.
Те успяват да си намерят
професионалното място
във фирмите.
Например моят син,
който завърши в София
Техническия университет
преди 8 години, следва
докторантура и едновременно работи и има
възможност да тръгне на
Запад със своята специалност. Но той казва: „България е моята страна и
докато имам възможност
тук да живея, аз не искам
да ходя никъде“.

допитване

Чия е вината за
горските пожари?
Продължава от стр. 1

Успоредно с тях се учиха и
38 човека от двата университета на град Николаев в
Украйна – Черноморския
държавен университет „Петър Могила“ и Николаевския университет „Сухомлински“. Повече от 20 човека са студенти, които има
специалност украинска и
втора специалност българска филология. В учебните
им програми има заложена лятна езикова практика
в България. Вчера пристигнаха още 10 студенти
от Запорожкия държавен
университет в град Запорожие, Украйна.
„През тази година приемаме 12 групи етнически

българи – уточнява директорът на Департамента
доц. Диана Изворска. - За
периода от 6 юли до 21
август ще минат 10 групи,
а през есента – в края на
септември и октомври, ще
минат още две групи. Те ще
бъдат от студенти от Одеския държавен университет
и учители от Института за
повишаване на квалификацията. Но понеже те имат
педагогическа практика в
училищата, ще чакаме да
започне учебната година,
за да ги водим да слушат уроци. Общият брой
на курсистите, които се
очаква да обучим за тази
година, са около 350 човека.“

Интересът към обучението в Габрово не намалява. Доказателство за
това е фактът, че в групите винаги има поне по
7-8 човека, които са идвали и друг път. В България
с обучение на етнически
българи се занимават три
центъра – във Варна към
Шуменския университет, в
София и в Габрово. „Интересът към нас е доста
голям - уточнява доц. Изворска – предимно заради
учебния процес и заради
географските особености
на Габрово, наличието на
много исторически и културни забележителности и
предлагането на много образователни екскурзии.“

Победа с 1:0 постигна
отборът на „Янтра Габрово“ в поредната си предсезонна контрола. Габровският тим надигра на стадион „Христо Ботев“ състава на ОФК „Трявна“, който
от новия сезон ще се състезава в Северозападната
„В“ група. Единственото
попадение в срещата падна от дузпа. 11-метровият наказателен удар беше
отсъден от рефера Георги
Йорданов за нарушение
срещу Ивайло Иванов и
потърпевшият сам реализира от бялата точка.

„Янтра“ контролираше
играта през първото полувреме и създаде още
няколко добри ситуации
за гол. През втората част
домакините поотпаднаха
физически и след 70-та
минута гостите поеха инициативата, но до точен
удар така и не се стигна.
Първия си мач с екипа
на „Янтра Габрово“ изигра
вратарят Здравко Тодоров,
който се присъедини към
състава в края на миналата седмица. Пред него започнаха Светлин Иванов,
Мартин Ангелов, Христо

Минчев, Иво Георгиев, Денис Гинев, Кристиян Иванов, Пламен Кожухаров,
Ивайло Христов, Милен
Панчев и Ивайло Иванов.
През втората част влезе
Даниел Дочев, както и петима таланти, родени 1999
г. - Ивелин Костадинов,
Илия Димитров, Даниел
Христов, Николай Стоянов и Павел Митев, като
за последните трима това
беше първи мач с мъжкия
отбор на „Янтра Габрово“.  
Следващата планирана
проверка на тима е в събота в Павликени.

Продължава от стр. 1

„Янтра Габрово” победи „Трявна”
в предсезонна контролна среща

Л Е С Н О
МОЖЕ д а
се запали
огън и да
се опожари
всичко и
причините
за това могат да бъдат
всякакви“.
„СПОРЕД МЕН хората, за
съжаление.
В повечето
случаи няма
и наказани, които
да понесат
отговорност
за
действията
си. Всички трябва да сме
по-внимателни, особено в
жегите, защото гасенето на
пожара ще бъде по-трудно“.
„КАКТО ХОРАТА, така и
жегите имат
вина. Случаите са различни, но
винаги завършват по
един и същи
начин. Пренебрегваме
природата и не си даваме
сметка колко е ценна тя за
нас. Дано да не го осъзнаем
когато е твърде късно“.
„КАТЕГОРИЧНО ТВЪРДЯ,
че хората
са виновни
за горските пожари.
Вандализмът
е навсякъде,
невъзпитаните хора
също и това
води до сериозни проблеми.
Надявам се с времето да
намалеят“.
„ЕДИН ПОЖАР може да
бъде причинен, дори
от най-дребното.
Но
не мога да
виня само
хората за
това. При
температури над четиридесет градуса,
често се стига и до пожари,
а овладяването на огъня е
трудна работа“.

