новият хляб
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23 работни места
обявата - на страница 4
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Звездата на „Черноморец 2014 - Чардафон Орловец“
Филип Самойлович: „Ще съм много щастлив, ако
повече хора дойдат да ни подкрепят в неделя“

„А“ РБГ - мъже

Орловец, 02.11.2014, неделя, 17.00. Вход 1 лв.

Пестилът влезе в световната съкровищница на вкусовете
„Габровският шоколад“ на Николай Христов, направен от сини караджейки, участва за първи път в световното изложение „Тера Мадре“
СТЕФКА БУРМОВА
Световната съкровищница на вкусовете вписа в
своя каталог „Арка на вкусовете“ и габровския пестил, чийто производител
Николай Христов получи
сертификат (на италиански и на английски език)
за уникалния хранителен
продукт, участвал за първи път в световното изложение „Тера Мадре“ в
Торино, Италия, което се
проведе от 23 до 27 октомври. Габровската група
е била от пет човека –
Николай Христов, Силвия
Неделчева, представител
на движението в Габрово, журналистите Маргарита Стоянова и Велина
Махлебашиева и Веселин
Неделчев, а от България

за Италия са потеглили
40 души – производители
на български автентични
храни, учени, журналисти.
В „Тера Мадре“ са били
представени българските
президиуми – зелено сирене, навпавок, смилянски
боб, млечни продукти от
каракачански овце, кандидатът за новия пети президиум у нас – производителите на лютеница от
с. Куртово Конаре, както
и „габровският шоколад“,
произведен от сини сливи
караджейки. Според Силвия Неделчева габровската група е била център
на внимание като най-колоритна сред българските
участници. „Всички ние бяхме изпълнени с ентусиазъм да възродим старите
традиции в областта на

кулинарията, които са позабравени с течение на
времето – разказа тя. - Акцент на българския щанд
беше габровският пестил,
който представяхме по атрактивен начин – с много
габровски шеги и настроение. Ние разказвахме, че
във времето, когато не е
имало шоколад в България, нашите прапрабаби
са давали на децата от
пестила, като са ги убеждавали, че това е най-истинският шоколад, който
е много полезен за здравето.“ Представителите на
другите балкански държави са останали изумени
от големия брой продукти,
с които се е представила
габровската група на Световното изложение „Тера
Мадре“.

При откриването на
изложението основателят
на световното Slow foodдвижение Карло Петрини
е говорил за правото на
хората за информация
по отношение на храните, което непрекъснато се
нарушава, както и за правото на влияние на производителите на храна върху
политиката по отношение
на храната, включително
търговията и производството – разкри част от
впечатленията си от форума Маргарита Стоянова.
На откриването на световното изложение е пяла
и габровката Лидия Койчева, дъщеря на известния
музикант Нено Койчев. Тя
е била част от група, която
със своите песни подкрепя
малкия бизнес в Африка.

Таня Христова отмени бедственото След 24-часов контрол на Шефът на ТЕЦ-а Ивайло Сълков
положение, единични абонати без ток скоростта - 6 акта и 19 фиша обеща да пусне парното още снощи
росен иванов
Вчера в 9 часа кметът
на Габрово Таня Христова
издаде заповед за отмяна
на бедственото положение
в общината. Без електрозахранване са вече единични абонати, не повече
от десетина на брой, увериха снощи от Кризисния
щаб. Същото е и в Севлиевска община, където се
работело само по мрежата
за ниско напрежение, т. е.
към отделни абонати.
Екипите на електроразпределителното дружество ще продължават работата си до окончателното
захранване с електричество на всички нуждаещи

се домакинства. Няма да
спрат работа и останалите екипи, откликващи на
сигнали за премахване на
опасни дървета, клони и  
други аварийно-възстановителни дейности”, обясни
комисар Георги Русинов,
шеф на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Габрово.
Очаква се официалното становище на Община
Габрово за нанесените от
снежното бедствие щети.
Кметът Таня Христова заяви, че със сигурност Община Габрово ще поиска помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
Вчера приключи 24-часовият контрол на скоростта в Габровска област
по линия на специализираната полицейска операция
„Сигурни пътища”. Шест
екипа се местеха през 2
часа на обособените за
областта 72 точки за контрол на различни пътища,
сред които и третокласни.
За това време са проверени 61 водачи, съобщиха от
„Пътна полиция“-Габрово.
„Констатирани са общо 63
нарушения на Закона за
движение по пътищата и
са наложени 61 санкции на
водачи. От тях за превишена скорост са съставени 6

Севлиево започна подготовката на бюджета за 2015-та,
до 30 ноември ще го представят за обсъждане
МИНКА МИНЧЕВА

Със заповед на кмета
д-р Иван Иванов в Община
Севлиево е открита процедура по разработката на
бюджета за 2015 година и
актуализация на бюджетните прогнози за 2016 и
2017 г., съобщи зам.-кметът
по финансовите въпроси
Калина Георгиева.
„В момента се извършват анализи по различните ресори за приоритетно
степенуване на инвестиционните разходи и възможностите на бюджета за
съфинансиране по проекти
със средства от Европейски съюз - заяви Георгивалутни
курсове

ева. - Не разполагаме с
проектните стойности на
трансферите, които ще бъдат разчетени за общината
от Републикански бюджет
през 2015 г., но в предвид кратките срокове по
бюджетната процедура е
необходимо да бъдат очертани базовите параметри
на бюджета на Община Севлиево за 2015 г.
Изготвят се прогнози
за обема на данъчните и
неданъчни приходи, съобразно реализираното изпълнение и се разработва
проект на разходната част
на бюджета и индикативни
стойности за финансирането по проекти, които ще

се реализират със средства от Европейски съюз.
Проектът на Бюджет‘2015
трябва да е готов до 30
ноември, за да бъде предоставен за публично обсъждане.
„Очакваме предложенията на граждани, на
неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове
и кметски наместници на
населени места, ръководители на бюджетни звена.
Всички мнения, препоръки
и становища са съществен
елемент от разработването
на общинския бюджет за
2015 г.“ - категорична Калина Георгиева.
прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

USD - 1.55249, EUR - 1.955830, CHF - 1. 621880 , GBP -2.484540

акта и 19 глоби по фиш“,
съобщиха вчера от ОД на
МВР-Габрово. По време на
операцията са станали и
три леки катастрофи.
Един от актовете за
превишена скорост бе написан в с. Янковци в присъствието на репортер на
„100 вести“. За надвишаване на допустимата скорост с 26 км/ч водачът на
тъмносин автомобил „Опел
Астра“, ще се бръкне за
100 лева глоба.
Операция „Сигурни пътища“ се провежда за първи път в България. Както е
известно, тя е по линия на
TISPOL (Европейската мрежа на службите на пътна
полиция).

СТЕФКА БУРМОВА
Около 14, 00 часа вчера
шефът на габровския ТЕЦ
Ивайло Сълков гарантира
пред „100 вести“, че до 4-5
часа ще започне поетапното топлоподаване към
габровските абонати. То е
било преустановено още в
сряда. Той обясни и причината, поради която вчера
клиентите на габровската
„Топлофикация“ са били на
студено: „Използваното от
нас гориво беше с недобро
качество. От снега въглищата, с които бяхме заредили, се бяха навлажнили
изключително много и се
разкаляха. При опитите да
ги разпалим привършихме

и
мазута“ - бяха
неговите
думи. Той
информира още,
че вече са
доставили
нов мазут
от Румъния, сухи
руски и украински въглища
от Русе, както и български
от „Брикел“ и „Твърдица“.
Ивайло Сълков изрази
своята увереност, че още
от снощи техните абонати
ще бъдат на топло. Вече
има и потребители на топла вода, която ТЕЦ-ът подава към своите клиенти,
пожелали тази услуга.

адрес „100 вести“

Кой замъти водата на Габрово
д-р инж. Георги Метев

По каква причина, след
обилните снеговалежи на
24, 25 и 26 октомври, габровци са лишени от вода
за пиене и готвене. Всеки
си задава въпроса: „Защо
сега се замъти водата в
язовир „Христо Смирненски“, след като в района ни
много пъти е имало досега
поройни валежи, но водата не се е размътвала?“.
В медиите валят всякакви упреци, включително
и отнесени към кмета на
гр. Габрово. Фактът на замътняването на водата се
свързва с водния цикъл,

ПЕТЪК 9о/1о

с природата, с Дядо Господ, но не и с истинската
причина за това. Същият
като нашия случай преди
няколко месеца имаше и
в Кърджали. Отговорът е
много елементарен. Причината да бъдем лишени
да пием и готвим с чиста
вода е човешката намеса.
Само тези, които са обхождали планинските масиви
в чашата на язовира и
около нея, са свидетели на
безмилостното хищническо
изсичане на гората – гола
сеч. Дървеният материал
се изнася от България като
суровина. Поне да се изнасяше като готова продук-

СЪБОТА 11о/1о

ция, за да осигури желаните нам работни места. Там,
където се изсече гората,
пороите отнасят почвата.
Във връзка с гореизложените факти искам да задам
няколко въпроса.
- Къде са природозащитниците, които заради
няколко измислени риса
искаха да спрат строителството на западния обходен път на Габрово?
- Защо за пазители на
гората се назначават хора
с явни апетити към нея?
- Защо от началото на
т. нар. ДЕМОКРАЦИЯ (а аз
ще назова БЕЗРЕДИЕ) не
се залесява?
на стр. 2

НЕДЕЛЯ 12о/2о

допитване

Чувствате ли 1 ноември
като официален
български празник?

Виктория Райкова: „Учениците знаят
за този празник, но защото получаваме еднодневна ваканция.
За жалост,
много българи не знаят
нищо за делото на будителите и
този факт трябва да ни кара да
се срамуваме“.
Милица Янева: „Аз чувствам
този
празник като
официален,
защото трябва да отдадем почит на
онези, които
са вложили
цялата
си
енергия в образоването на българския народ. Благодарение на
това Априловска гимназия е започнала своето съществуване“.
„Денят на
будителите
трябва да
се почита от
всеки, защото благодарение на дейци
като Паисий
Хилендарски
и Васил Априлов днес българите имаме
запазена своя писменост“.
„Ежедневието до такава степен
ме е обзело,
че даже бях
забравила,
че наближава този
светъл празник. Трябва да отдадем почит
и признание към паметта на
дейците ни“.
ИВАН МАРИНОВ: „Определено е официален български празник. На този
ден е редно
да отдадем
почит към
паметта на хората, съхранили
азбуката и словото ни през
дългите векове на робство“.
„Не може
да се каже,
че лично аз
чувствам 1
ноември като
официален
български
празник.
Продължава на стр. 8
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Проф. Стоянов: „Когато на историята се гледа
като на наука, тя няма нов и стар прочит"
Професор Иван Стоянов – доктор на историческите науки, преподавател във Великотърновския
университет и председател на фондация „Васил
Левски“, беше научен ръководител на проведената
в Националния музей на образованието Национална
научна конференция на тема „История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни
ценности и музейни колекции. Иновативни форми
на представяне“. С него разговаряхме за образованието у нас, за учебниците по история и модерността на днешните музеи.
- Г-н Стоянов, с какво
Ви допада темата на научната конференция? Вие
участвахте ли в нейното
формулиране?
- Темата на конференцията е чудесна и мисля,
че директорът на Националния музей на образованието Олег Цонев и
неговият колектив са в
правото си да определят
тази тема. Аз бях поканен
да участвам като научен
ръководител и разбира се,
съм съгласен с това, което
са направили, защото ми
се струва, че това, което
видяхме днес с участието на учениците – възстановката на преподаването
във взаимното училище,
може да даде много на
българското образование
дори днес. Става въпрос
за принципите отпреди 180
години, а не за метода на
преподаване. Ако се заслушат в това просветните
дейци, особено тези, които ръководят българската
просвета – министри, зам.министри, които задължително трябва да минат
през този музей, струва
ми се, че може би ще се
опитат да променят своите
виждания. Тъй като състоянието на днешното българско образование е ужасяващо по моя преценка.

Студентите, които влизат
при нас, са полуграмотни
в областта на писането и
на изразяването. И аз не
мога да виня за това българските учители. Те просто са поставени в такава
ситуация, че не могат да
направят нищо друго. Тук,
в музея, чухме основните принципи от времето
на Възраждането – как
трябва да се учи, каква
трябва да бъде дисциплината, поведението, каква е
ролята на учителя, ролята
на ученика и на родителите. Всичко, което чухме,
е било традиция в българското общество до неотдавна, днес е унищожено
по един вандалски начин
и резултатите са налице.
Ученикът е добър, ако не
пуши в училището, но от
другата страна на улицата
може да запали цигарата
и учителят няма нищо да
направи. Премахнаха се
униформите... Всеки, който отиде някъде по света,
ще види, че всяко училище, което малко държи на
себе си, има униформи и
учениците с тях се отличават от учениците от другото училище. Всъщност тази
униформа не принизява,
не унижава учениците, а
им дава самочувствие, че
те са възпитаници точно

на това училище. Аз си
мисля, че ще дойде времето, когато ще се върнем към тези неща, които
премахнахме с лека ръка
в името на някаква криворазбрана демокрация.
Аз съм дълбоко убеден,
че това, което е при нас,
не е демокрация. Това е
първоначално натрупване
на капитала, където няма
правила. Лактите и бруталността са по-важни, безочието е по-важно, както
и този, който може да
стреля добре, е по-важен
от този, който се отличава с можене и знаене.
Когато ми обясняват, че
милионери и милиардери
с честен труд са натрупали богатство, аз бих казал,
че ако с предприемчивост,

с ум, със знания и можене
се ставаше милионер или
милиардер, милиардерите
щяха да се казват Леонардо да Винчи, Микеланжело, Щраус, Пушкин и т.
н. За жалост няма такива
милионери, които могат,
знаят, които са образовани и предприемчиви. Така
че този Музей на образованието, който е великолепен, трябва да бъде
посетен от всеки българин
и особено от тези, които управляват българското
образование.
- Какво бихте казал за
учебниците? Вие самият
сте автор на учебници и
за ученици, и за студенти.
Упрекват се Ваши колеги
за грешки и неправилни трактовки. Много се

БСК ще обсъжда в Габрово
Общо 196 работни
реиндустриализацията и
места искат да открият
професионалната подготовка общините от региона
СТЕФКА БУРМОВА

Българската стопанска камара ще обсъжда в
Габрово проблемите на реиндустриализацията и професионалната подготовка
на кадрите в страната. По
време на форума ще бъдат
дискутирани проблемите,
свързани със състоянието
на бизнес средата в България и необходимостта от
промени, възможностите
за усъвършенстване професионалната подготовка чрез дуалната система на обучение, новите
тенденции в обучението
по мехатроника, както и
възможните стратегии за
развитие на Габровска
област и мястото на реиндустриализацията в тях.
Главният секретар на БСК
Петър Денев ще информира участниците в семинара за състоянието на
бизнес средата в страната през 2014 г. Д-р инж.

Кирил Желязков, главен
директор в БСК, ще коментира възможните общи
платформи за разработване на проекти във връзка
с реиндустриализацията,
клъстеризацията и професионалната подготовка.
Новите тенденции в обучението по мехатроника
в ЕС ще представи проф.
д-р инж. Тодор Нешков от
ТУ в София.
Пред бизнеса от страната своята позиция ще
представят прокуристът
на АМК ООД в Габрово
инж. Стефан Деевски и
представителят на Българо-германската търговскоиндустриална камара и
управител на „Габинвест“ в
Габрово Георги Кочевски.
Форумът ще започне
в началото на ноември
в базата на АМК ООД в
Габрово, а вторият ден от
неговата работа ще продължи на територията на
ТУ в Габрово.  

Кой замъти водата..
Продължава от стр. 1

- Защо горските разрешителни за сеч не се
спазват, а се сече много
повече от това, което е
разрешено?
- Защо горската стража
не създава ред, а е станала за посмешище?
- Защо управлението
на горския фонд на България навлиза все повече в
ръцете на една етническа
партия?
- Защо няма подходящи
закони и институции, стро-

го следящи тяхното спазване в нашата държава? Ще
дам за пример един истински случай отпреди 9 септември 1944 г. с роднина
на мой познат, който бил
глобен от горския, защото
пушел в гората цигара от
тютюн, на който не бил
платил акциза.
Който си отговори на
горните въпроси, ще разбере защо в Габрово и
Кърджали нямат вода за
пиене. Вода газят, жадни
ходят!

Общо 196 работни
места искат общините от
региона, съобщиха от областната администрация.
Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие одобри предложенията на четирите общини
от областта за разкриване
на нови работни места по
регионалните програми за
заетост през 2015 г. За
финансирането на 196 работни места, с които общините кандидатстват пред
Министерство на труда и
социалната политика, от
държавния бюджет са необходими близо 868 996
лв. И четирите общини са
избрали за наемане две
основни целеви групи безработни младежи до
29 години с подгрупа до
25 години, младежи, които
нито се обучават, нито са
заети, и безработни над
50-годишна възраст.
Община Габрово кандидатства за наемането на

60 безработни за срок от
6 до 9 месеца. Програмата на Община Севлиево
предвижда осигуряване на
заетост на 90 човека с
продължителност на договорите 12 месеца. От Дряново са заявили 20 работни места за 9 месеца, от
Трявна – 20 работни места
за 6 месеца.
Наетите по регионалните програми хора ще бъдат
ангажирани с поддръжка
на обществени терени,
почистване, затревяване и оформяне на цветни
пространства; почистване
на дерета и водоприемни
шахти; поддържане на тротоари; премахване на нерегламентирани сметища,
озеленяване и др.
Предстои исканията на
общините да бъдат изпратени в МТСП, с предложение за включване в Националния план за действие
по заетостта за следващата 2015 г.

коментира напоследък
учебник за трети клас.
Трябва ли да има толкова
много учебници?
- Сигурно не трябва да
има толкова много учебници, но и един унифициран учебник под диктата
на Министерството на образованието също не е
толкова полезен за българското училище. Колективи от преподаватели от
университетите пишат тези
учебници и учителските
колективи сами решават
кой учебник да изберат.
Сигурно има грешки и някои пропуски и то не само
в учебниците по история.
Но администрирането не
е най-доброто в случая.
Съвестните преподаватели
и учени, а има такива,
разбират историята като
наука, която трябва да реконструира миналото такова, каквото е било, а
не такова, каквото някому
се иска да е било. И когато влизам в този музей,
в този светилник на българското образование, аз
виждам, че тук колегите
са направили точно това
– представили са нещата
такива, каквито са били
тогава в идеите на Априлов и Палаузов, на Райчо
Каролев и Иван Гюзелев,
на Неофит Рилски и всички онези, които са създали първото новобългарско
светско училище и една от
първите гимназии – Априловската, които са отдали
живот, знания, усилия и
средства, без да търсят
някакви облаги. В това е
разликата между богатите
от българското Възраждане и днешните богати. Аз
бих казал – посочете ми
един днешен богаташ, който е дал пари за постро-

Пияна шофьорка
закова дрегера на 2,43,
друг почерпен удари
чужд автомобил на
заден ход

РУЖА ЛЮБЕНОВА
Тревненка на 63 години
изуми пътните полицаи с
алкохолен резултат. Жената шофирала „Опел Омега“
в дъждовния 24 октомври.
Около 16,30 часа автопатрулен полицейски екип я
спрял на ул. „Асеневци“ в
Трявна. При проверката
с „Дрегер“ били отчетени
2,43 промила в издишания от водачката въздух.
По случая е образувано
бързо производство. Ден
по-късно – на 25 октомври
късно вечерта, в най-големия снеговалеж, катастрофира друг пиян шофьор. 37-годишен габровец
с лек автомобил „Мицубиши Пажеро“ ударил на
заден ход паркиран „Рено
Меган Сценик“. Станало
около 23 часа на ул. „Йоан
Предтеча“. При проверката
за употреба на алкохол,
която му направили катаджиите, „ Дрегер“-ът отчел
1,69 промила.

Проект на Общината ще опазва защитената зона
Витата стена, разработката е в Европейската комисия

Концепция на интегриран проект за опазване,
поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие в защитената
зона Витата стена е внесен за одобрение в Европейската комисия. Целта
на разработката е да се
осигури устойчиво опазване на дивата флора и
фауна, както и на застрашени от изчезване и рядко
разпространени природни
местообитания. Предвиждат се дейности за защи-

та на местообитания на
горски видове прилепи,
възстановяване на полуестествена суха тревна и
храстова растителност –
естествено местообитание
на дивата орхидея, опазване на дъб, габър и бук.
Ще бъде инсталирана система за противопожарна
защита и управление на
риска от пожари в защитената зона, както и видео
и ултразвуков детектор за
наблюдение на местообитанията на прилепите. За-

сегнати от пожари и сечи
райони ще бъдат залесени с характерни дървесни
видове и ще бъдат поставени табели с имената
на защитените растения.
Заложени са мерки за
контрол върху изваждане
на мъртва дървесина и
въвеждане на забрана за
голи сечи и отстраняване
на стари дървета. Общият
бюджет на проекта е 850
000 евро, 60% от които са
безвъзмездна помощ на
програмата.

яване на българско училище. В България не е имало
село без училище, за разлика от днес, когато при
демокрацията училищата
се закриват. Ако искате да
унищожите едно селище,
закрийте училището и то
ще умре само.
- Трябва ли да се „редактира“ историята сега?
Имам предвид стилистиката, която по времето на
социализма е била една,
а сега е друга.
- Когато се гледа на
историята като на наука,
тя няма нов и стар прочит.
Нов прочит прави този,
който се е съобразявал с
времето, в което е писал.
Ако човек казва нещата
такива, каквито са според документите, както е
направено в този музей,
няма нужда някой да внушава, че това е право, а
онова – не е. Затова аз
съм възприел един такъв
принцип – в книгите за
Васил Левски, за Любен
Каравелов, за българското
Възраждане, когато коментирам нещо за историята,
поставям и документа там
и всеки може да прочете
документа и това, което
е казал пишещият. И във
фондация „Васил Левски“
заявих, че докато аз съм
председател, ще казвам
истината такава, каквато
е, а не каквато някой диктува да е. Докато аз съм
председател на фондацията, няма да допусна външно вмешателство, за да се
прави по друг начин историята. Властимащите не
обичат някои да имат собствено мислене. Но ние,
българите, е крайно време
да разберем, че сме хора,
че както е казал Левски „от нашите задружни сили

зависи да бъдем равни с
другите европейски народи“. Това трябва да го възприемем като наше верую
– да не чакаме Москва,
Вашингтон, Брюксел, Тел
Авив или някой друг да
ни каже какви сме, а ние
да кажем на този свят, че
сме народ, който е имал
държава тогава, когато половината от тези, които
ние смятаме за покровители, все още са скачали по
клоните.
- Какво мислите за
българските музеи? Порано в тях водеха ученици под строй. Как сега да
станат по-съвременни, да
привличат повече хора?
- Аз си мисля, че дори
ходенето под строй на
младите хора в музеите
не е толкова лошо. И сега
има млади хора и млади хора – едни влизат в
музеите, други не влизат.
Когато човек се докосне
до автентичното, което
вижда, това е много. Мисля, че нашите музеи и в
този момент не са демоде.
Например Музеят на образованието е един модерен
музей. Аз бях в музея на
Лайош Кошут в Унгария.
Очаквах да видя там чудеса, а видях един музей с
накачени табла по стената
и залепени по тях снимки,
писма, документи. Колегите казаха, че нямат пари
за нещо по-добро. Но това
не пречи на унгарците и
те си обичат Кошут така,
както ние си обичаме Левски, нищо че музеят не
е толкова модерен. Една
колежка днес в конференцията каза: „Какво ще стане с човешкия род, ако
сега спрат компютрите?“.
Аз бих й отговорил: „Ще
стане пак човешкият род“.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
www.opе.moew.government.bg
„Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС
и от държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”

Ограничение движението на превозни
средства по ул. "Орловска" от 01.11.2014
Във връзка с изпълнение на дейности по водния
цикъл от 01.11.2014 г. ул. „Орловска“ ще бъде затворена за автомобилно движение в участъка от
ул. „Дунав“ (при кръстовището до сградата на Областната дирекция на МВР) до мост „Игото“. По ул.
„Орловска“ предстои подмяна на Главен колектор II
десен, което налага временното затваряне на улицата
в посочения участък. Тротоарите ще бъдат обезопасени и свободни за пешеходно движение. Временната
организация на движението по улицата ще бъде въведена непосредствено преди началото на ремонтните
дейности.
Община Габрово се извинява за причиненото неудобство.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007
– 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.
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ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ:

ПАНЕЛНИ KORADO;
АЛУМИНИЕВИ MAKET;
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

МЕТАЛИ
ЛАМАРИНИ

черни, неръждаеми, медни

ПРОФИЛИ

черни и неръждаеми

СТОМАНИ
С45; 40Х; А12

ТРЪБИ

L

П

НАДЕЖДА ТИХОВА

T

черни
поцинковани
неръждаеми

арматурни
АРМАТУРА мрежи

НИКО ЕООД 800 669,
0897 872 777, 0897 872 779
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31 октомври 2014 г.
Адрес „100 вести“

Ще бъдат ли поставени допълнителни стени на
монтираните през миналата година спирки?

нУ „Васил Левски“ - ГАБРОВО
Уважаеми бъдещи родители на първокласници,
Единственото начално училище „Васил Левски“ в
Габрово в чест на 1 ноември - Деня на народните будители,
организира седмица на отворените врати през периода
27.10.2014 г. - 30.10.2014 г. от 8.00 до 12.30 часа и от
14.00 до 16.30 часа. Училището е национален първенец на
Национално външно оценяване - IV клас. Ако ни дойдете
на гости, ще се запознаете с осъвременени класни стаи
с мултимедия и интернет, работещи с програма „Енвижън“ ученици, много спорт, наука и забавления, работа по
Национален проект УСПЕХ.
Очакваме Ви! За информация: тел. 066/807-736.

Дава заем
Кредити - тел. 0879/428-341. [22, 8]
Кредити - 0885/504-535. [22, 8]
Кредити - 0899/156-257. [22, 8]
Лесен заем - 0898/970-820. [15, 15]
Кредит - 0882/007-049. [11, 6]
Бързи кредити за специални нужди - 0898/411970. [5, 5]
Кредити дава тел. 0885/703-217. [6, 6]
Счетоводство
Счетоводна кантора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни услуги, годишно приключване, данъчни декларации - 066/804-066
ТРАНСПОРТ 1,5 и 2
тона, фактури - тел.066/
80-88-88, 0887/759956.
изгодно! обемен
бус - 0888/764-636,
0879/855-174 [30, 14]
Транспорт с бусове,
товарен, хладилен, пътнически - 0886/258-661.
Транспорт със самосвал, хамали - тел.
0878/796-253. [22, 18]
Превоз до 3.5 т, бордови, изгодно - тел.
0887/238-114. [22, 7]
Транспортни услуги
до 2 т с бус - самосвал
- 0892/074-641. [6, 6]

Превози
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м - 0899/377924
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ С ПИКАП И БУС
- по договаряне, реално,
изгодно - 0887/26-6050.
Транспорт с обемен
бус, 2.5 тона, цена по
договаряне. 0887/365475
Транспорт с бус - 0.45 Билети, пътувания
лв./км, и самосвал - АВТОБУСНИ, САМОЛЕТ0893/511-154.
НИ БИЛЕТИ - 066/80МЕЖДУГРАДСКИ 49-48.
пл. Възраждане 5 (Областна администрация)
тел. 066 860 007; 0889 507112; 0885 812240

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com
ÍÀØÈÊËÈÅÍÒÈÒÚÐÑßÒ: ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ,
ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15 000 лв; КЪЩИ в града до
35000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 22000 eu; 2-ст.- до 17500 eu; 1-ст. - до 12000 eu
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
1-ст., тухла, Идеален център, ет. 2, 42 м2, за ремонт
26600 лв
2-ст., панел, Бичкиня, ет. 1, 57м2, за ремонт
23900 лв
2
3-ст., тухла, административен център, ет. 1, 80 м , за ремонт
63900 лв
2
2
3-ст., тухла, Идеален център, ет. 2, 98 м , таван 18 м
43000 eu
53000 лв
3-ст., тухла, Идеален център, ет. 5, 83 м2
3-ст., тухла, Идеален център, ет. 5, 88 м2, таван 12 м2
50000 лв
3-ст., тухла, Кауфланд, ет. 5, 78 м2, две южни спални
50000 лв
3-ст., тухла, “Стефан Караджа”, ет. 3, 80 м2, ТЕЦ
63900 лв
2
НОВО СТРОИТЕЛСТВО: ЦЕНТЪР, МЛАДОСТ, ТЛЪЧНИЦИ от 60 м до 108 м2
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Гачевци, 125м2 ЗП, двор 2172м2, частичен ремонт
Богданчовци, 1-ет., 46м2, двор 613м2
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици
„Македония“, първи ет., 146 м2 гараж
Шиваров мост, 1-ет.,2 стаи, дневна, кухня, ремонт, двор 224 м2
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

лв
лв
eu
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
eu
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв

да попитам дали ще бъдат
поставени допълнителни
стени на тези, които бяха
монтирани миналата година. Похвално е, че Общината е поискала промяна
на модела на спирките,
за по-голяма защита на
гражданите, чакащи авто-

Всяко чудо за три
дни, са казали мъдрите и
то важи с пълна сила за
паркиращите в градинката пред ОББ и спиращите
да зареждат магазини на
тротоара по ул. „Николаевска“. Оправдание нарушителите винаги ще измислят,
не знам как ще се оправдаят пред собствената си съвест, която явно
им липсва. В прикачените
снимки може да видите поредните герои. А дали водачът на джипа BMW, паркирал пред ОББ, след като
слезе, се огледа да види
на какво са се превърнали декоративните плочки
от такива тежки автомоби-

ли, паркиращи там. Трябва ли всички да плащаме
от данъците и еврофондовете за възстановяване
на потрошените плочки и
когато вали, да не може
да се мине. Трябва ли да
изпратим снимки на десетки паркирани автомобили
по наскоро възстановения
тротоар на бул. „Априлов“
в участъка от OMV до стадиона или това е нов необознаен паркинг, ако не
е, някой ще си свърши ли
работата?
Васил Колев, Габрово
P.S. Автомобилите, паркирали пред ОББ, бяха Мицубиши EB1339AX, Пежо EB0008AX,
Фолксваген EB2565AC и БМВ
EB0939AX.

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.
Мазда 6 - 2000 куб.
см, 2004 г., продава тел.
0898/581-278. [22, 18]
Ауди 80 продава
0988/812-306. [10, 7]
Голф 3 продава тел.
0878/823-472. [11, 9]
Пежо 405 - дизел, продава тел. 0896/088-862.
[11, 9]
Рено Лагуна продава
тел. 0878/139-760. [4, 4]

Ауди 80, в много добро
техническо състояние,
технически преглед, застраховка, винетка, цена
по договаряне, продава
тел. 0884/276-690. [6, 6]

бусите на градския транспорт, но какво ще стане с
вече монтираните? Те са
безкрайно неудобни, защото противно на всякаква
логика, странична стена е
поставена до тази на павилиона, която е естествена
защита, но от другата та-

кава стена липсва. Да не
говорим, че самите спирки
са далеч по-неудобни от
старите, които бяха по-дълбоки, с по-големи пейки и
наистина създаваха по-добра защита на потенциалните пътници. Нека представител на Общината да

„Всяко чудо за три дни” важи с пълна сила
за паркиращите в градинката пред ОББ

ВАЗ, Москвич
ВАЗ 21013, много добро състояние, винетка,
Гражданска и преглед
платени, с нова газова уредба, продава тел.
0898/618-097. [11, 10]
Микробуси,
камиони
Лекотоварен микробус за 1600 лв., в движение, всичко платено,
продава тел. 0895/240227. [11, 11]

Балиновци, 100м2 ЗП, стара, с плочи, двор 2000м2
22600 лв
Батошево, 2 ет. 60 м2, масивна, стр.1970, до река, двор 720 м2 10800 eu
2
2
Богданчовци, 1-ет. 46 м , масивна, двор 613 м
14400 eu
Буря,2 ет., 58м2 ЗП, гараж, плевня,2 каменни навеса двор 1205м2 6500 eu
Велковци, 70 м2 ЗП, плевня, гараж, двор 1205 м2
22000 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2
15660 eu
Горни Върпища, 90 м2 ЗП, стоп. п-ки, двор 900 м2
36000 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2
плевни, кладенец, двор 9960 м2
34900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 47500 лв
2
Гъбене, 2-ет., 80 м ЗП, плевня, кладенец, двор 2 УПИ, 2 дка
16000 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2
11105 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 21990 eu
Драгановци, 80м2 ЗП, стопанска постройка, двор 1260м2
42000 лв
Драганчета, 2 ет, гараж, двор 1200, до река
17990 eu
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 45000 eu
Зелено дърво, 60м2 ЗП, за генерален ремонт, двор 560 м2
15000 лв
Зелено дърво, 80 м2 ЗП, ремонт, навес, л. кухня, двор 584 м2 62000 eu
З. дърво, 2 ет., механа, 2 спални, двор 1492 м2
33440 лв
Златевци, 78 м2 ЗП, чердак, за ремонт, двор 1120 м2
26000 лв
Идилево, 2-ет. 70 м2 ЗП, 2 плевни, двор 2910 м2, тр.ток
26000 лв
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12000 лв
2
2
Иванковци, 2-ет., 67 м ЗП, 1 плевня, л.кухня, двор 1424 м
56500 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2 16000 лв
Караиванца, 70м2 ЗП, двор 800м2, напълно реновирана, 3 бани, пълно обзавеждане
127000 лв
Караиванца, за реставрация, 5 стаи,чардак,2 плевни, двор 1800м2 13600 eu
2
2
2
Кастел, 2-ет., 36 м ЗП, лятна кухня 40 м , двор 800 м
12400 лв
Козирог, 1 ет. 55 м2 ЗП, каменна плевня, двор 1700 м2
12000 eu
Костенковци, 95 ЗП, изцяло от камък, 3 фазен ток, двор 1985 м2 29000 лв
2
2
Лесичарка, 2 ет., 40 м ЗП, двор 1163 м
42000 лв
Лесичарка, 2 ет. 70 м2 ЗП, каменна плевня, двор 1432 м2
20000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26600 eu

ТРИСТАЙНИ МОНОЛИТНИ
Дядо Дянко, 70м2, ет. 1
Падало, 67м2, ет. 6
Голо бърдо, 100м2, ет. 6
Лъката, ново стр., 91м2, ет. 1
Център, ново стр., 72м2, ет. 4
ТРИСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Младост, 76м2, ет. 4
Младост, 80м2, ет. 8
Голо бърдо, 84м2, ет. 3

Продава Форд Транзит
- бус, 2.5 TD, товарен,
дълга база. За справка:
тел. 0889/879-208.

транспорт и заплащане
веднага на най-добри
цени. Предлага монтаж
на закупените от нас
части с отстъпка и гаАвтомобили купува ранция. 066/88-66-77,
Коли, бусове (може и 0899/88-64-24
дефектирали) до 1000
лв. от място изкупува Автомобили под
наем
0897/429-374
Всякакви МПС-та изку- Автомобили под наем
пува 0876/060-166. [22, - 0878/929-080. [22, 12]
20]
Всякакви автомо- Скрап,
били изкупува тел. стари автомобили
Коли за скрап на изгод0896/088-862. [22, 9]
ни цени от място изкупува тел. 0877/067-701.
Автоморги
Ника-Ауто (бивш към- [11, 10]
пинг Любово) изкупува Коли за скрап от място
всякакъв вид МПС. Оси- изкупува тел. 0899/092гуряване на безплатен 510. [22, 2]

Ловнидол, 2 ет., 66 м2 ЗП, полусъборена, плевни, двор 1693 м2 3600 eu
Малиниа, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 8600 еи
Малуша, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, двор 650 м2
15000 лв
Мечковица, 2-ет., 77 м2 ЗП, плевня, работилница, двор 1 500 м2 13920 лв
Млечево, 100м2 ЗП, 2-ра къща,ст. п-ки, за ч.ремонт, двор 9180м2 33130 лв
Мрахори, 2-ет., 60 м2 ЗП + гараж, двор 1189 м2
35990 лв
Музга, 60м2 ЗП, л. кухня, гараж, басейн, двор 789 м2
34990 eu
2
2
Николчовци, 72м ЗП, 2-ет., двор 1090 м
33900 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2
15000 лв
2
2
Новаковци, 79 м ЗП, монолитна, двор 1480 м
72000 лв
Сечен камък, 57 м2 ЗП, 3 стоп.п-ки, гараж, двор 1195 м2
23800 лв
2
Солари, 2 ет., 66 м ЗП, реновирана 2008 г., обзав., л. кухня с камина,
хидрофор, локално парно, облагороден двор 1000 м2
46000 eu
Смиловци, стара с чердак - 57 м2, 2 плевни, двор 197 5м2
6500 лв
Свинарски дол, стара с чердак -104 м2, 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
2
ремонт, двор 1054 м , подходяща за селски туризъм
26000 лв
Съботковци, стара с чердак, плевня, навес с плочи, за основен ремонт, двор
2
2900 м , подходяща за селски туризъм
29000 лв
Старилковци, 132 м2. РЗП,3 стаи, механ, двор 500 м2
33600 лв
2
2
Старилковци, 300 м РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м
33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 44000 eu
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю
25000 eu
Стойковци, лок. парно, 102 кв.м РЗП, панорама юг
49660 eu
Стойчевци, автентична, 1883 г, двор 2677 м2
46000 eu
2
2
Стоманеци, 2 ет., 40 м ЗП, груб строеж, двор 390 м
14500 eu
2
2
Торбалъжи, 70 м ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м двор
52560 eu
2
2
Трънито, 97 м ЗП, плевня, навес, 1007 м двор
14900 eu
2
Харачери, стара с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м
42000 лв
Чехлевци, 2-ет., 148м2 РЗП, за ремонт, двор 2354 м2 - 2 УПИ
25000 eu

000
000
500
000
500

лв
лв
лв
лв
eu

40 000 лв
29 900 лв
35 000 лв

С НАЙ-ИЗГОДНИ ЦЕНИ
ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Трендафил-1, 62м2, ет. 1
Сирмани, 63м2, ет. 3
Младост, 72м2, ет. 1
ДВУСТАЙНИ МОНОЛИТНИ
Дядо Дянко, 53м2, ет. 5
Младост, 68м2, ет. 11
Голо бърдо, 58 м2, ет. 8

22 000 лв
25 000 лв
28 840 лв
24 000 лв
31 000 лв
25 000 лв

ЕДНОСТАЙНИ
Маркотея, 45м2, ет. 1
Трендафил-1, 40м2, ет. 5
Голо бърдо, 40м2, ет. 7
КЪЩИ В И ИЗВЪН ГРАДА
Дряново, РЗП 70м2, двор 488м2
Ш. мост, РЗП 80м2, двор 500 м2
Борово, РЗП 84м2, двор 168м2
Бакойци, РЗП 75м2, двор 10000м2
Ш. мост, РЗП 116м2, двор 173м2
Център, ЗП 81м2, двор 225 м2

Гуми, джанти
Джанти - 14“, продава
тел. 0882/773-743. [3, 3]
Зимни
гуми
195/70/15, нови, 4 бр.
- 0879/080-862. [2, 2]
Автоаларми
АВТОАЛАРМИ „VALCOR“
- модели за 2014 г., притежаващи евросертификат за качество. Аларми
за жилища, офиси, магазини и автомобили с
GSM-известяване. Електронно заключване на
блиндирани и гаражни
врати, парктроници, зумери. ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ. Монтажен център - сервиз „Авторай“.
тел. 0887/759-956.
39000 лв
32000 лв
25480 лв
12500 лв
34500 лв

ПРОДАВА - ВИЛИ

Киевци, вила с лятна кухня, облаг. двор 598 м2
39000 лв
Ангелово, сезонна постройка, 24 м2, двор 505м2
11000 лв
Стар Кръвеник, 5 км от Априлци, перфектна вила с пан. тераса, 105 м2 РЗП,
2
18990 eu
2 спални, гараж, двор 600 м , ток и вода
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

Производствени сгради и терен 14000 кв.м.
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2
Център, склад 105 м2
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2
Кметовци хотел+механа, 10 ст., 2 ап., 600м2 РЗП, двор 2300м2
Габрово, „Николаевска“ РЗП 90 м2, кафе-аперитив, част от двор

270000 eu
130000 eu
31000 eu
130000 eu
270000 eu
116000 eu
40000 eu

АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС
EN 15733  АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА

ФОРМА ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСЛУЗИВЕН 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
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www.regent.bg
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застане на такава спирка
в дъжд и вятър, за да разбере, че проблемът, който
поставям, не е маловажен,
ако, разбира се, не става
въпрос за отчитане на дейност. Такава спирка има в
центъра, срещу Рачо Ковача, в посока кв. Любово.

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
Янкула, 35 м2, сезонна постройка, баня, двор 458 м2
Янтра, 90 м2 ЗП, стопански постройки, двор 1554 м2

ГАБРОВО
ул. “Опълченска” 13

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

239000 eu
86000 eu

Боженци, 2 къщи, НС, 890 м2 двор, барбекю, обзаведена
Боженци, 2-ет. монолитна, 700 м2 двор, обзав.

ИЗВЪНГРАДСКИ ИМОТИ
03/10
Богданчовци, РЗП 50м2, двор 500м2 15 000
Борики, РЗП 92 м2, двор 700 м2
23 000
Буря, РЗП 70м2, двор 1440м2
12 000
Влайчовци, РЗП 159м2, двор 1687м2 40 000
Гарван, РЗП 45м2, двор 1700м2
12 000
Гръблевци, РЗП 108м2, двор 700м2 20 000
Донино, ЗП 35м2, двор 600м2
10 000
Драгановци, РЗП 105м2, двор 3280м2 34 000
Драгиевци, РЗП 110м2, двор 1500м2 14 000
Златевци, РЗП 72м2, двор 1500м2
15 000
Източник, РЗП 149м2, двор 980м2
16 000
Киевци, ЗП 33м2, двор 600м2
25 000
2
2
Кметовци, двор 658 м , РЗП 112м
10 000
Костенковци, РЗП 220м2, двор 1500м2 26 000
Козирог, РЗП 176м2, двор 890м2
10 000
Костадини, ЗП 70 м2, двор 1500 м2 14 000
Михайловци, РЗП 54м2, двор 1887м2 12 000
Музга, РЗП 151 м2, двор 1885 м2
25 000
Овощарци, РЗП 126м2, двор 825м2
9 000

50000 лв
14400 eu
26200 лв
46700 eu
36500 лв

Цоньо Цонев –
Габрово
Във връзка с публикуваната статия в „100 вести“ от 29 октомври 2014
г., озаглавена „След 10-месечно прекъсване започна монтирането на новите
спирки в Габрово“, искам

21 500 лв
19 500 лв
19 000 лв
21
35
14
15
43
20

000
000
000
000
000
000

лв
лв
лв
лв
лв
лв

Орловци, РЗП 72м2, двор 1130м2
Петровци, РЗП 150м2, двор 1500м2
Райновци, РЗП 50 м2, двор 500 м2
Стойчевци, РЗП 82м2, двор 1192м2
Стомонеците, РЗП 82м2, двор 390м2
Съботковци, РЗП 80м2, двор 2400м2
Тодоровци, РЗП 72м2, двор 500м2
Тодорчета, РЗП 76 м2, двор 624 м2
Харачери, ЗП 35м2, двор 414 м2
Черневци, РЗП 115 м2, земя 716 м2
Шарани, РЗП 44 м2, двор 600 м2
Яворец, РЗП 58м2, двор 530м2
Янковци, РЗП 112м2, двор 1033м2
Янковци, РЗП 48 м2, двор 1600 м2
Янтра, РЗП 160 м2, двор 1800 м2
10/10

ОЩЕ НАД 2700 АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
В НАШИЯ САЙТ www.regent.bg
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недвижими имоти; работа предлага/търси

ГАРАНТ

Автогара, 80 м2, ет. 5

70 000 лв Бичкиня, РЗП 144 м2, ПИ 434м2 42 000 лв Драгановци, ЗП 110м 2, ПИ 1300м 2, Драгановци, УПИ 1500м2

Бичкиня, 90 м2, ет. 1
48 000 лв
67 000 лв
Център, 90м2, ет. 3
45 000 лв
ИЦ, 80 м2, ет. 3
ИЦ, 87 м2, ет. 1, лукс
87 000 лв
договаряне
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Автогара, 147 м2, ет. 1
2
Център, 80 м , ет. 4
49 000 лв
КУПУВА ЗЕМ. ЗЕМИ. ПЛАЩА ВЕДНАГА Идеален център, 43 м2, ет. 2
38 000 лв Б. Зара, 100 м2, ет.2, гараж,т.,м. 80 000 лв
2
13/10
ÍÎÂÈÎÔÅÐÒÈ-ÈÇÃÎÄÍÈÖÅÍÈ: Г.бърдо,42м ,ет.8, ремонтиран,обз. 31 000 лв Варовник, 105 м2, ет. 4 + гараж 72 000 лв
ÄÂÓÑÒÀÉÍÈÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ:
Дядо Дянко, уширен, 70 м2, ет. 4 36 000 лв
ÊÚÙÈÂÃÐÀÄÀ:
48 000 лв Киевци,ЗП 80м2,ПИ 850м2,гараж 60 000 лв
К-с "Хр. Ботев", 68 м2, ет. 2
48 000 лв К-с "Хр. Ботев", 68м2, ет. 2
2
2
,
ет.
4/5
35
000
лв
Дядо
Дянко,
70м
Лъката, 78 м , ет. 6
68 000 лв
Баба Зара, ЗП 84 м2, ПИ 410 м245 000 лв
Бичкиня, 90 м2, ет. 1
48 000 лв Младост,56м2, ет.8,след ремонт 30 000 лв Ш. център, ЗП 30 м2, ПИ 178 м215 000 лв
ÍÎÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ:
Бичкиня, 77 м2, ет. 3, гараж 60 000 лв Камъка, РЗП 120м2, ПИ 1 дка, гараж
Младост, 82 м2, ет. 3
38 000 € Еса, 58 м2, ет.3
28 000 лв
48 000 лв
Широк център, 100 м2, ет. 2
41 200 € Младост, 54 м2, ет. 7/8
26 000 лв "Баба Зара", етаж, ЗП 115 м2
52 000 лв
Широк център, 120 м2, ет. 2
49 500 € Младост, 69 м2, ет. 4, тухла
42 000 лв Борово, етаж, ЗП 50м2, ПИ 250м2 20 600 лв
Крушата, 100 м2
80 000 лв Младост, 60 м2, ет. 4
38 000 лв Стефановци,РЗП 165м2,УПИ 120м2 46 500 лв
ИЦ, мезонет, 76 м2, ет. 4
дог. и замяна ИЦ, 50 м2, ет. 4
36 000 лв Беленци, етаж, ЗП 91м2, ПИ 330м2, гараж
Младост, 62 м2, ет.1, надпартерен 45 000 лв Дядо Дянко, 70 м2, ет. 5
39 000 лв
31 000 лв
47 500 лв Златари, ЗП 80м2, ПИ 2 дка
Младост, 116 м2, ет. 2
84 000 лв Гарата, 60 м2, ет. 3
35 000 лв
45 000 лв Етаж от къща, ЗП 64м2,УПИ 570м2 37 500 лв
Младост, 105 м2, мезонет
97 000 лв ИЦ, 62 м2, ет. 2
20 000 € Борово, ЗП 50м2, ПИ 175м2,гараж 18 500 лв
Широк център, мезонет, 115м2
43 000 € К-с "Хр. Ботев", 72 м2, ет. 8
Сирмани, 64 м2, ет. 4
36 000 лв Беленци, ЗП 40 м2, ПИ 307 м2 13 000 лв
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÈ,ÁÎÊÑÎÍÈÅÐÈ:
35 000 € Йонковото, РЗП 80 м2, ПИ 300 м2 26 000 лв
Дядо Дянко, 25м2, лукс., обз.
дог Идеален център, 68 м2, ет. 3
ÒÐÈÑÒÀÉÍÈÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ:
Трендафил-1, 40 м2, ет. 5
21 000 лв
Радичевец, ЗП 18м2, ПИ 697м2 10 500 лв
68 000 лв Бичкиня, РЗП 118м2, ПИ 313 м2 41 000 лв
Трендафил-2, 40 м2, ет. 3
25 000 лв Лъката, 78м2, ет. 6
Лъката, 45 м2, ет. 12
26 000 лв Севлиево, 110 м2, ет. 7, тухла 50 000 лв Колелото, РЗП 200м2, ПИ 300м2 65 000 €

Имоти продава
Апартамент на Еса по
договаряне продава тел.
0892/257-088. [22, 15]
Апартаменти и гаражи
- ново строителство, в кв.
Русевци - 0898/412-609.
Гарсониера с ТЕЦ на
Колелото продава тел.
0888/143-236. [11, 9]
Помещение за производство продава тел.
0884/116-078. [7, 7]
Къща на 2 етажа на Шиваров мост продава тел.
0894/537-887. [11, 7]
Мезонет - ново строителство, цена по договаряне, продава собственик
- 0886/433-355. [11, 7]
Ново строителство
апартаменти и гаражи
продава 0878/515-080.
Нова къща в широк
център, триетажна, акт 14,
продава тел. 0887/265095. [11, 5]
Къща в с. Междене, на
10 км от Габрово, изгодно
продава тел. 0890/371977. [11, 5]
Етаж от къща и двор
половин декар, обзаведена, на ул. „Баба Зара“ 13
продава тел. 0887/819170 - Димитър. [5, 5]
Двуетажна къща над
„Капитан дядо Никола“
с 1 дка двор, продава
0899/802-967, 066/885816. [6, 4]

Къща
продава
0899/212-704 [3, 3]
Апартамент продава
0899/440-177 [3, 3]
Апартамент - 110 кв.
м, Тлъчници, ново строителство - 0888/228-361.
[4, 4]
Изгодно! УПИ - 7300
кв. м, срещу КДН продава
тел. 0885/733-225. [6, 3]
Гараж, бетонна клетка
по договаряне продава
0888/378-193. [3, 1]
Дворно място в село
Торбалъжи продава тел.
0897/915-462. [3, 1]
Тристаен тухлен апартамент ет. 5, с чудесно изложение, в квартал Бичкиня (до училище
„Христо Ботев“), цена
по споразумение, продава тел. 0895/288-333,
066/800-133 [11, 1]

дата на ОББ - 0888/907666.
Промишлени 50 ст./
кв. м. Рекорд - 066/801811
Производствени цехове, халета, навес и
др. помещения от 20 до
1000 кв. м дава под наем
- 1.50-2.00 лв./кв. м 066/800-796, 0898/570029. [11, 11]
Павилион за бърза закуска в кв. Борово отдава
под наем тел. 0899/194874. [7, 5]
Магазин за хранителни
стоки дава под наем тел.
0883/456-632. [3, 3]
Помещение - 400 кв. м,
под наем дългосрочно тел. 0888/228-361. [4, 4]
Къща в с. Раховци дава
под наем тел. 0882/051198, 0899/004-818. [5, 4]
Фризьорски места
под наем - 0899/004-818.
Имоти дава под
Гарсониера в блок „Дунаем
Офиси под наем в сгра- нав-1“ дава под наем тел.
www.monolit-bg.com
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МОНОЛИТ

години
уют • спокойствие • сигурност

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

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
ПРОДАВА - НОВИ ОФЕРТИ:
ШЦ, 2-ст., н.с., зав., до ключ 38 000 лв
Център, двустаен, ет. 2
36 000 лв
Трендафил-2, 3-стаен, PVC 38 000 лв
Еса, 42 м2, гарсониера, ет. 5 20 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2
25 000 еu
Център, 2-ст., нов,обзав. лукс 55 000 лв
ШЦ, 3-стаен ново строит. 54 000 лв
Еса, 80м2, ново с, завършен 50 000 лв
Еса, двустаен, ет. 3
28 000 лв
Бичкиня, двустаен, панел 22 000 лв
Бичкиня, тристаен,тухла,ПВЦ 39 000 лв
Младост,3-стаен,монолит,ет.3 46 000 лв

„Свищовска“, гарсониера,ет.5 25 000 лв
Русевци, тристаен, панел 30 000 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
Русевци, 84м2, н. с., до ключ 40 000 лв
Райновци, вила, 144м2, двор 69 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 06/08
Цвятковци, къща, 2 ет., 900м216 000 лв
Баждар, къща, 87м2, 500м2 43 000 лв
Драгиевци, 1 дка, бунгало 12 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 4 37 000 лв
З. дърво, бунгало, 1 дка
15 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

БИНГО ЗАЛА
“ГАБРОВО”
ТЪРСИ

адрес: гр. Габрово, „ЦЕРАТИЦИТ България“ АД,
бул. „Столетов“ 157 отдел „Персонал“. [14, 10]
Обновеното кафе на
Шиваров мост - кафеаперитив „Ниси“, търси
да назначи барман-сервитьор/ка - трудов договор на 8 часа, почивен
ден, може и два - тел.
0893/989-358. [11, 10]
Сервитьор, сервитьорка търси да назначи
тел. 0879/814-903. [11,
5]
Кравари търси тел.
0896/690-301. [15, 10]
Заведение търси сервитьорка/барманка - тел.
0896/239-082. [11, 9]
Фирма За производство на закуски търси
продавачка. Работно
време от 5 до 14.30
часа. За информация:
тел. 0895/430-766 или
0877/430-762, от 10 до
14 ч. [11, 5]
Автомонтьор търси

КРУПИЕТА

0896 604 999

Работа предлага
Работа като куриер за
Англия - 0889/545-408.
[33, 26]
Кредитни консултанти търси тел. 0885/504535. [17, 8]
„Ти Фузион - България“
търси шивачки - може
и без опит. Предлагаме
обучение и транспорт
от Трявна, Дряново,
Севлиево. За контакти:
Габрово, „Трети март“ 9,
066/811-427, 066/811429, 0887/199-494 [11,
11]
Фирма търси шивачки
на прав шев - 0894/494277. [11, 11]
Таксиметров шофьор
търси тел. 0896/644-577.

[11, 8]
Мебели Петров търси да назначи шофьор.
Справки: в магазина на
Гарата. Мебели [6, 6]
Хранителен магазин
на Дядо Дянко търси
продавачка - 0888/806310. [15, 12]
Камериерка за Боженци, може за събота и неделя или на повикване, и
помощник-готвачка търси
0885/333-148. [11, 11]
„ЦЕРАТИЦИТ България“ АД - Габрово търси
да назначи: Настройчици
на машини с ЦПУ. Кандидатите да имат техническо образование и опит.
Документи се приемат на

31 октомври 2014 г.

Баждар, 3-ет.,РЗП 210м2,450м2 земя 68 000€ работилници, хидрофор и гараж 32 000 лв
ÏÀÐÖÅËÈÂÃÐÀÄÀ:
Драгиевци, ЗП 25м2, ПИ 1 дка
10 000 лв
Русевци, ПИ 2000м2, ул. "Зорница" 50 лв/м2 Междене, ЗП 96м2, ПИ 1490м2
20 000 лв
2
Шенини, ПИ 1250м
25 000 лв Армените, РЗП 90м2, работилница 100м2, ПИ
2
Шенини, УПИ 672 м
10 000 лв 1600м2
10 000 лв
30 000 лв Буря, ЗП 96м2, ПИ 975м2, гараж 15 000 лв
Русевци, УПИ 2086 м2
2
Русевци, УПИ 1118 м
50 000 лв Гъбене, вила, ЗП 36м2, ПИ 800м2 30 000 лв
12 лв/м2 Николчовци,РЗП 140м2,ПИ 1090м2 37 000 лв
Любово, ПИ 1216 м2
2
Бичкиня, УПИ 1044 м
договаряне Борики, РЗП 125м2, ПИ 400м2
45 000 лв
договаряне Козирог, ЗП 80м2, ПИ 1.1 дка
Бичкиня, УПИ 964 м2
18 500 лв
5 500 лв Яворец,РЗП 160м2,УПИ 4дка,гараж 40 000 лв
Тончевци, ПИ 1200 м2
25 000 лв Кметовци, РЗП 80м2, ПИ 570м2 40 000 лв
Русевци, УПИ 500 м2
Киевци, УПИ 3.5 дка
16 €/м2 Драгиевци, ЗП 50 м2, ПИ 1900м2 15 500 лв
2
Стефановци, УПИ 2165 м
10 лв/м2 Фъревци, ЗП 93 м2, ПИ 1198м2 15 000 лв
Киевци, ПИ 2 дка
17 €/м2 Враниловци,РЗП 120м2,ПИ 570м2,гараж дог.
Русевци, ПИ 1000 м2
25 €/м2 Драгановци, ЗП 80м2, ПИ 1 дка 40 000 лв
Идеален център, ПИ 1500 м2
200 €/м2 Плачковци, ЗП 116 м2, ПИ 200 м2 29 000 €
Дядо Дянко, ПИ 10 дка
25 лв/м2 Енев рът, РЗП 130 м2, ПИ 6 дка 15 000 лв
ПИ,1500м2,на изход,отл.комуникации 39 лв/м2 Шарани, РЗП 60м2, ПИ 2 дка
договаряне
Йонково, 1020 м2
10 000 лв Банковци, РЗП 50м2, ПИ 524м2 12 500 лв
2
2
10 000 лв
Изход Севлиево, 22 дка
дог. Дряново, ЗП 25 м , ПИ 621 м
Боженци, РЗП 140м2, ПИ 700м2 120 000 €
ÊÚÙÈÂÎÁËÀÑÒÒÀ:
2
2
Драгановци, РЗП 108м2, ПИ 920м2 44 000 лв Драгановци, ЗП 35 м , ПИ 1100м 14 000 лв
ÏÀÐÖÅËÈÂÎÁËÀÑÒÒÀ:
Междене, РЗП 150м2, ПИ 766м2, навес 105м2
35 000 лв Поповци, ПИ 1300м2, равен терен 30 лв./м2
10 лв/м2
Драгановци, ЗП 25м2, ПИ 1000м2 18 000 лв Поповци, 3.8 дка
10 000 лв
Лесичарка, ЗП 86м2, ПИ 800м2
20 000 лв Велковци, 760 м2 в центъра
38 000 €
Драгановци, ЗП 100м2, ПИ 1480м2 35 000 лв Боженци, УПИ 1200 м2

4 500 лв
13 лв./м2
Войново, УПИ 2500м2
2
Драгановци, ПИ 1396м
4 500 лв
6 лв./м2
Армени, УПИ 2300м2, на път
Гръблевци, УПИ 2080 дка
6 500 лв
12 000 лв
Зелено дърво, ПИ 900 м2
6 лв/м2
Стоевци, УПИ 1240 м2
Враниловци, УПИ 940 м2
15 000 лв
Боженци,УПИ 1790м2,разр. за строеж 40€/м2
Донино, ПИ 3700м2, на главен път
дог.
10 лв/м2
Драгановци, ПИ 1100 м2
Кметовци, УПИ 600 м2
6 000 лв
Борики, ПИ 800 м2
12 €/м2
Борики, зем. земя, 2 дка
10 лв/м2
ÁÈÇÍÅÑÈÌÎÒÈ:

1000 лв/м2
60 000 лв
100 000 €

ИЦ, офиси, 152 м2
ИЦ, офис, 60 м2
Трявна, хотел, РЗП 350 м2

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÈÏÎÌÅÙÅÍÈß:

Дряново, склад, РЗП 860 м2
120 000 лв
Ш. мост, къща и дърв. цех,264м2 120 000 лв
2
400 €/м2
Шиваров мост, магазин, 417м
ШЦ, ЗП 1000 м2, ново строителство
дог.
дог.
Шивара, ПИ 12 дка, ЗП 3500 м2
2
2
дог.
ШЦ, РЗП 306м , ПИ 11095м
2
дог.
ИЦ, ресторант, 300м
ÎÒÄÀÂÀÏÎÄÍÀÅÌ:27/10

ИЦ, 60м2, лукс, обз.
400 лв/мес.
ИЦ, офис/магазин, 85м2
700 лв/мес.
Йонковото, 2-стаен, лукс, обз. 300 лв
ШЦ, 3-стаен, ново стр., обз
450 лв
95 000 лв
Младост, 2-стаен, обзаведен
180 лв
2

Широк център, офиси, 310 м2
Рачевци, къща за гости, РЗП 215м , ПИ 2.5
дка
93 000 лв
Голо бърдо, магазин, 107 м2
81 000 лв
65 000 лв
ШЦ, офис, 88 м2, ет. 1
Автогара, склад, 720 м2
120 000 €
2
СИЗ, склад за пром.стоки, 577м 180 000 лв
договаряне
"Орловска", магазин, 100 м2

ИЦ, офис с 3 стаи, ет. 1, 100м2
500 €
300 лв
ИЦ, магазин, 50м2
2
ИЦ, офис, магазин, ет. 2, 80м договаряне
СИЗ,партер,произв.пом., 350м2 800 лв./мес
Офис до ОББ, 33м2, обзаведен 180 лв./мес.
ИЦ, магазин и склад, 125м2 2 400 лв/мес.
1 лв./м2
Инд. зона, склад, 250 м2

ГАБРОВО, УЛ. ”АПРИЛОВСКА” № 6
 066/808016,0898675565,0896752740
СОФИЯ, ”ИВ. ДЕНКОГЛУ”12-14  0884952421
www.garantproperty.eu; garant_imoti@abv.bg

803 595; 0887 760 790; 0896 875 917
РУМЯНА МАНЕВА 066imoti-maneva.com;
maneva.sales@gmail.com

“Ñêîáåëåâñêà”14,åò.1,àï.2,æèë.âõîäâÄîìíàêíèãàòà
СПЕШНО КУПУВА 24/10
Тристаен, тухлен, Голо бърдо
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, КЪЩИ:
Ид. център, 65 м2, тухла
дог.
Д. Дянко, 90м2 ет. 2, тухла 51000 лв

Колело, 80 м2, ет. 2, тухла 43000 лв
Борово, 70 м2, ет. 3, тухла 35000 лв
Боксониера, след ремонт, обз. 15000 лв
Еса, 45 м2, ет. 5, панел
дог
Къща, Киевци, 1-етажна, двор - 17000

лв или заменя за боксониера с допл.
Трендафил2,60м2,панел,ет.1 27000 лв
Борово, 100 м2, ППП
40000 лв
Голо бърдо, 80 м2, партер 40000 лв
Голо бърдо, 67 м2, тухла 35000 лв

Свищовска, 60м2,пан., ет.3 27000 лв
Младост, 68 м2, тухла, ТЕЦ 32000 лв
До Техномаркет, произв. пом. 70м2+
с парцел 500м2, 3-фазен ток 31000 лв
КУПУВА: гарсониера; 2-ст. Еса

ÎÙÅÎÔÅÐÒÈ-ÂÎÔÈÑÀÊÓÏÓÂÀÇÅÌÅÄÅËÑÊÀÇÅÌßÂÖßËÀÒÀÑÒÐÀÍÀÏËÀÙÀÂÅÄÍÀÃÀÎÙÅÎÔÅÐÒÈ-ÂÎÔÈÑÀ

0898/680-286. [3, 3]
Обзаведена гарсониера дава тел. 0879/692200. [11, 4]
Апартамент - обновен,
80 кв. м, идеален център, дава под наем тел.
0877/661-222. [6, 4]
Апартамент за студенти дава под наем тел.
0888/241-855. [4, 4]
Магазин дава тел.
0899/706-082. [2, 2]
Две помещения под
наем в топ център за
търговска дейност, офис,
кантора и др. с големина 100 кв. м и 50 кв.
м, голям пътникопоток 0878/370-640. [11, 2]
Гараж в Палаузово дава
под наем тел. 0886/166134, 066/803-707. [1, 1]
Апартамент дава под
наем 0888/703-915.[3, 1]

Плаща веднага - „Скобелевска“ 14, ап. 2,
066/803-595, 0896/875917. [20, 6]
Гори в Габровска област
и земеделски земи в цялата страна купува тел.
0988/869-344. [22, 1]
Нощувки
Давам стаи и апартаменти за нощувки в Севлиево. 0887/671-848
Нощувки в идеален център - 10 лв. - 0877/240584. [24, 21]
Лукс нощувки - 10 лв.
- 0898/326-787. [22, 8]
Нощувки - 10 лв. 0895/177-667. [6, 4]
Нощувки в центъра 10 лв., Интернет, TV 0876/735-596. [22, 3]
Нощувки - 10 лв., център - 0888/508-819.[3, 2]
Нощувки - 0896/640697. [22, 2]

Имоти търси под
наем
Хотели
Гараж с канал търси под Хотелски студиа за
наем тел. 0888/941-228. гости в централна градска част - 0877/056-576,
Земи
066/801-000.
Земеделски земи
и гори купува тел.
0877/895-717. [6, 5]
ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ
Земеделска земя купува 0899/440-177
Земеделска земя ку- НА НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ
пува в цялата страна. 066/805733,0897/872004

ÈÇÊÓÏÓÂÀ

ÇÅÌÈ

тел. 0884/709-660. [12,
8]
Заведение търси мъж
за обща работа на 4
часа - 0890/901-888. [5,
4]
Масажистка търси
тел. 0877/240-584. [5, 3]
Работа
за
куриери - 0898/537-453,
0897/824-120. [3, 3]
Кафе-аперитив „Липите“, до Априловска
гимназия, търси готвач/
ка. Документи: CV със
снимка. [2, 1]
Продавач на вестници
на две смени с опит търси - 0894/696-025. [2, 1]
Работа търси
Работа за пикап и бус
търси 0887/26-60-50.
Грижа за деца и
въЗрастни
Търся жена от с. Борики или Малини за
гледане на болна - тел.
0898/396-887. [3, 3]

Лекари
Д-Р ГЕОРГИ ТАБАКОВ очен кабинет - ул. „Тотю
Иванов“ 25 - прегледи
на деца и възрастни, поставяне на меки и твърди
контактни лещи - понеделник до петък - от 9
до 18 ч.; събота и неделя
- след уговорка на тел.
066/80-32-37.
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
на устни и корекция на
лицевия обем и контур.
ЕЛЕ К ТРО К ОА Г У ЛАЦИ Я
- премахване на брада-

вици 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/
800-140, Д-Р МАРИНА
САНКЕВА, GSM 0889/436613, www.drsankeva.com.
Д-Р ДОНЧЕВ - НАЧАЛНИК УРОЛОГИЯ. Прегледи
всеки ден на ул. „Николаевска“ 195 от 15 до 18
ч. Ехография на бъбреци
и простата. Лечение на
камъни в бъбреците. Работи с талони на РЗОК.
066/87-96-29, 0898/913726.
Д-р Йорджева - кожен
лекар - 0888/544-046.
Д-р Балникова - кожен
лекар - 0888/878-193.
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ.
Д-р Трифонов, Габрово,
ул. „Емануил Манолов“
№ 12-А, 066/804-549,
0885/251-655. ИЗДАВА
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Козметика, масаж
Масажи
тел.
0896/867-284. [11, 11]

ОЧЕН КАБИНЕТ И ОПТИКА

УЪРКПРОТЕКТ ЕООД
ОТКРИВА 23 НОВИ работни места
за следните длъжности/професии:
• Шивач/ка на прав шев
• Шивач/ка на оверлог
• Шивач/ка на покривна
• Помощник-бригадир/ка
• Крояч/ка
• Бродировач/ка
• Шофьор-дистрибутор
• Офис-сътрудник
Изискване при кандидатстване:
• Стаж по позицията,
за която се кандидатства
• Добра комуникативност
и способност за работа в екип
За позицията офис сътрудник предимство е владеене на английски и/или немски език
Необходими документи при кандидатстване:
• Молба за съответната длъжност
• Автобиография
Документи  за кандидатстване се носят на адрес
гр. Габрово, ул. „Патриарх Евтимий” № 16 или
се изпращат на е-мейл: office@workprotect.eu.com
Тел. за допълнителна информация: 0878 808 701.

Д-Р МИТЕВА

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

областният
“100 вести”

6

7

410

810-

066/

Габрово,
ул. “Отец Паисий” 2

31 октомври 2014 г.

строителство, ВиК, ел. ремонти; отопление; продава-купува; уроци

Строителство
Строителство, вътрешни ремонти 0898/545-274.
Събаря и почиства
от А до Я и извършва
строителни работи - тел.
0895/043-388.
Кърти, иззижда 0878/943-895.
Кърти и пробива 0897/832-363
ПРО АЛПИН ЕООД. Изграждане на тераси, топлоизолации, гипсокартон, фаянс,. 0877/888173, 0898/679-771,
066/850-266
Ремонт на покриви,
всичко - 0892/319-013.
Строителство и ремонт на покриви - тел.
0896/799-364.
Шпакловка, боядисване - 0895/386-650
[22, 4]
„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.,

066/801-501. [14, 14]
Изгодно! Цялостен
вътрешен ремонт - тел.
0896/127-720. [22, 11]
Строителна бригада
извършва ремонт на покриви, хидроизолации,
улуци, дренаж и др. 0877/891-500. [11, 9]
Покриви - ремонт, направа - тел. 0877/099796. [22, 18]
Кърти, пробива, изхвърля - 0887/357-039.
[22, 18]
Кофраж, изкопи, замазки - тел. 0895/707050. [22, 18]
Направа и ремонт на
покриви - тел. 0895/240227. [22, 12]
Къртя бетон, камък 0888/544-438. [5, 5]
НИСКИ ЦЕНИ, ВИСОКО
КАЧЕСТВО. Ремонт на покриви, зидария, камък,
хидро, топлоизолация,
бетон, замазки, кофраж,
шпакловка, боядисване тел. 0895/424-308. [11,
5]
Ремонт и направа на
покриви - бързо и ка-

чествено - 0897/390- вежда, гвоздеи и телове
194. Ремонт [16, 7]
на заводски цени предлага 066/80-85-39.
Вътрешен ремонт
Изработка на метални
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - конструкции, гаражни и
редене, циклене, фино други врати, огради, пашлайфане, лакиране рапети - 0885/943-808,
- монтаж на ламиниран 870-546.
паркет - 066/86-61-43,
0889/286-025
Щори
Безпрашно циклене - ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
0887/040-471.
- 066/86-59-50, 0887/22ЕТ „ВАНКО“ - РЕДЕ- 43-45.
НЕ, ЦИКЛЕНЕ и лакиране, паркет и дюшеме; Ел. инсталации,
066/86-86-60 (вечер), ремонти
GSM 0896/005-498.
Ремонт и монтаж на
Фаянс, теракота, ВиК, бойлери и автоматични
ЕЛ. - 0878/943-895.
перални по домовете,
Обръщане и подмазва- без почивен ден - тел.
не на прозорци, вътре- 066/82-16-75, 0899/284шен ремонт, иззиждане 703.
на тераси, гипсокартон Боядисване, шпак- 0897/544-336.
ловка, гипсокартон, фаШпакловка,
б о я , янс извършва - гаранция
гипсокартон - тел. - 0899/648-090. [22, 16]
0895/707-050. [22, 18]
Ел. инсталации Всичко за вътрешния 0877/367-852. [22, 8]
ремонт - тел. 0879/466615. [5, 2]
ВиК, комини
ВиК монтаж и поддръжИзолации
ка - 0887/680-034.
АЛПИНИСТИ - 0898/907- Машинно отпушване
400
на канали - 0897/615Алпинисти, тене- 666
кеджийски услуги - Водоотоплителни и
0899/321-190
ВиК инсталации. Соларни
Алпинисти - 0878/447- инсталации. Проектира244.
не, доставка и монтаж
Топлоизолации - топ 0898/57-22-13
цена - 0885/878-954.
Отпушване на канализации - тел. 0876/788Изработва
233.
ОГРАДНА МРЕЖА произ- Ремонт и монтаж на

Отопление
Пресяти въглища
донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен транспорт. 0887/031-439,
0889/991-977, 066/8821-13, с/у КДН
Дърва за огрев 066/823-712, 0887/620535, 0885/152-803.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450-

946, 0887/105-729.
Дърва за огрев на
склад - метрови, нацепени, реални кубатури, доставка веднага, безплатен
превоз - 0879/988-131,
0893/393-377.
„Касиопея“ - ДЪРВА ЗА
ОГРЕВ - нарязани, метрови. Въглища. БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ. 0899/472390, 0885/632-242
Нацепени дърва - 60
лв. реален кубик, безплатен транспорт 0897/222-062.
Сухи дърва в чували
- безплатна доставка 0899/508-564
Дърва за огрев - всички видове - 0877/056576, 066/801-000.
Нацепени дърва - 60

лв. с безплатен транспорт, незабавна доставка - 0899/508-564.
Дърва за огрев - метрови и нарязани, разпалки
в чували, продава тел.
0896/741-763. [22, 16]
Донбаски въглища,,
брикети , екобрикети,
Над 500 кг безплатен
транспорт - 066/801501. [14, 14]
Нацепени дърва,сух
бук - 65 лв., незабавна доставка - тел.
0897/001-114. [22, 21]
Режа дърва - тел.
0877/776-966. [11, 7]
Режа дърва - 6 лева
кбика - 0894/602-701.
[9, 7]
Продава метрови
дърва - 50 лв., нацепе-

K a c T e ë O ЩОРИ

ДОГРАМА AL, PVC външни,
вътрешни
ГАРАЖНИ ВРАТИ

87-04-89, 0888/255-318

диван, 2 бр. фотьойли, 2
бр. табуретки - 150 лв.,
продава тел. 0896/224934. [11, 6]
Перални, хладилници, сушилни, печки, телевизори продава
0899/845-318. [11, 7]
Мебели втора употреба продава тел.
0888/946-962. [6, 2]
Мебели на изгодни цени продава тел.
066/853-575, от 12 до
15 часа. [3, 2]
Холова гарнитура,
секция и салонен бюфет
на цена по договаряне
продава тел. 0890/443036. [2, 2]

Продава машини
Резачка „Дружба“ цена: 85 лв., продава
тел. 0889/170-341. [6,
6]
Ключарска машина
„Борнео“ - немска, продава 0888/267-944. [3,
3]
Миялна
машина
„Бош“ продава тел.
0888/267-944. [3, 3]
Резачка „Хускварна“
372 ХР продава тел. Продава разни
Казан за ракия про0895/264-090. [6, 2]
дава тел. 066/874-284.
Продава материали [11, 5]
Циментови колове Солариум „Кетлер“
продава тел. 0888/390- изгодно - тел. 0888/228361. [4, 4]
082. [22, 4]

ни - 60 лв. Гарантирано
количество, получаваш
това, което си си поръчал! телефон 0877/272621 [11, 10]
Продава метрови дърва - 50 лв., нацепени
- 60 лв. Реално количество и коректно отношение! 0894/062-744 [11,
10]
Дървени палети - 4
лв., и скари - 3 лв., продава тел. 0887/760-003.
[5, 5]
Режа дърва - тел.
0899/278-396. [12, 9]
Дърва - високо качество, бърза доставка, продава тел. 0898/841-199.
[11, 9]
Режа дърва на 6 лв. 0899/050-080. [11, 6]

тори... Гаранция, сервиз СТАРИ, неработещи
- 0899/879-674. [22, 7] перални, хладилници,
печки, бойлери, пружини
Продава климатици от легла, радиатори, цисКЛиматик „Osaka“ терни и варели от нафта
- колона, продава тел. и всякакви други железа,
0888/255-307. [3, 2]
директно от адрес изкупува 0888/238-669 и
Купува разни
0895/190-585. [33, 19]
Стара нафта купува стари картини, бро0896/537-777.
еници, златни накити
Акордеони купува - стари и нови, пушки,
тел. 0878/434-708.
пистолети, щикове, корИзкупуване на бур- тици, саби, ками, мекани, хартия, най- дали, ордени, значки,
лон,
пластмаса
- монети, банкноти, пафти,
тел. 0899/592-159, музикални инструменти,
0898/366-255. [11, 11]
играчки, подноси, книги,
Хладилници, печки, бижута, ибрици, икони,
перални, стара нафта, картички, чанове, часовПродава компютри
старо желязо - всяка- ници, кандила, свещниПродава
Употребявани лап- къв вид, изкупува тел. ци, мотори - 0988/887обзавеждане
290, 0988/991-314 - ВеХолова гарнитура - топи, компютри, мони- 0897/700-205. [22, 21]

ÉÎÍÈ-ÕÙÎÐÈи
PVC, AL
L

ДОГРАМА
А

Ниснки!
це

PVC профили за прозорци и врати

80-55-78,0888/711731

ВиК и отоплителни инсталации - тел. 0878/539173. [11, 11]
Водопроводни отоплителни инсталации тел. 0885/463-811. [33,
10]
Коминочистене - тел.
0895/240-227. [22, 6]
Почистване на комини - тел. 0898/237-231
[22, 6]
ВиК и поставяне на аксесоари за баня - тел.
0899/359-114. [5, 2]
Дограма, PVC,
алуминий
ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и
PVC дограма - 0896/741415, 066/808-180.
„Крос комерс“ - Al и
PVC дограма Rehay, КВЕ,
„Етем“, щори - ул. „Васил
Левски“ 1, 066/804-151,
0879/40-71-72.
„ТЕНТА“ ЕООД - Алуминиева и PVC Дограма, Сенници и Щори
- тел. 0878/60-65-70,
0899/119-319, www.
TEHTA.com, ул. „Свищовска“ 71Б.
Нарязани, нацепени дърва - 60 лв. 0892/074-641. [6, 6]
ЕТ „Петя Гайдарова“
- въглища - 350 лв./
тон, брикети - 280 лв.,
дърва за огрев. Безплатен транспорт. Тел.
0898/690-606, 066/808053. [24, 4]
„Горска кантора“
- купува гори - тел.
0889/632-740. [11, 4]
Дърва в чували - 4 лв./
бр. - 0893/940-922. [22,
3]
Дърва за огрев - метрови - 50 лв., нарязани
- 60 лв. Тел. 0895/440559. [5, 2]
Дърва за огрев и
разпалки в чували 0886/393-726. [28, 1]
лизар [12, 8]
Стари акордеони добро заплащане, купува
тел. 0883/451-695. [12,
8]
Старинни предмети,
стари броеници и гердани, монети, часовници,
накити, антикварият купува в бл. „Чайка“, вх.
„Г“, партер - центъра.
[11, 9]
Проблемен пчелен
мед - плащане веднага,
изкупува тел. 0886/523805. [5, 5]
Фирма за вторични купува железа и цветни
метали с транспорт и товарене - 0896/183-637.
[27, 4]
Фирма купува битова
нафта - тел. 0895/752838. [27, 4]
Купува материали
Купувам орехови трупи 0896/53-77-77
Орехови дървета и
трупи купува, сече със
собствена техника - тел.
0896/574-076. [11, 4]

5

ДАНОВ“ - пране на килими, дивани - 0896/741416, 0896/741-415,
066/808-180.
Ремонт на
„Ели 07“ ЕООД - поелектрОуреди
чистване
- 066/857и електроника
028, 0893/435-258,
Ремонт на телевизори, 0898/485-154.
плазми, LCD, LED, МОНИТОРИ - 066/804-193, Хидроизолации
0887/942-469.
СОФИ - хидроизолации,
Ремонт на МИКРОВЪЛ- 13-15 лв/кв. м; РазсроНОВИ ПЕЧКИ, резервни чено плащане. Гаранциочасти - 066/804-193, нен срок 10 години 0887/942-469.
0888/314-533.
Ремонт на всички мар- Строителна фирма изки автоматични перални вършва хидроизолация,
- тел. 0888/294-214.
тенекеджийски услуги и
Ремонт на телевизо- др. Тел. 0885/596-690
ри по домовете - тел. [22, 20]
0888/279-846. [22, 22]
Хидроизолация на
Ремонт на перални, съ- покриви и гаражи - тел.
домиялни, сушилни, печ- 0895/240-227. [22, 12]
ки, бойлери - 0988/815- Хидроизолации на
645, 066/865-046. [3, 3] покриви и гаражи, гаРемонт на хладилници ранция, договор - телеи фризери по домовете - фон 0889/658-208. [12,
тел. 0895/743-912. [6, 1] 6]
Н и КО произвежда и
монтира PVC REHAU 0888/001-588. [10, 2]

Поддръжка
компютри
Инсталация и ремонт
на компютри. Продажба
на компютри втора ръка.
0888/410-117

Услуги
Заваръчни услуги тел. 0885/724-671. [11,
10]
Сглобяване и монтаж
на спални комплекти,
Присти, кухни на ниски
Врати
цени - тел. 0895/048Блиндирани и интери- 488. [5, 2]
орни врати - румънски,
супер цени - 0888/228- Еротика
361. [4, 4]
Еротичен масаж, секс
- 0896/981-354. [11, 8]
Почистване
Жиголо - тел. 0895/177ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОР- 661. [10, 4]
Магазини
„Брилянт Яна“ ЕООД предлага богато разнообразие
от бижута и аксесоари за коса в магазина си срещу
БЧК - 0898/317-631

Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци
и подготовка за TestDaF
- на тел. 0885 835 757.
ЦЕНТЪР за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
- ГАБРОВО, организира
лицензирани курсове за:
огняри, кранисти, мотокаристи, машинист на
пътно-строителни ма-

Домашни любимци
Малки кученца чихуахуа продава тел.
0888/254-625. [7, 6]
Подарявам малки
домашни кученца 0885/151-647. [1, 1]
Ветеринари
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА
АМБУЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН - прегледи,
лечение, профилактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул.
„Стефан Караджа“ 19,
срещу Автогарата, до
Уникс, тел. 066/806140, GSM 0888/671905, 0897/897- 822.
Животни продава
Малки прасета продава тел. 0878/103525. [3, 3]

шини, готвач, бармансервитьор, козметик,
фризьори, лечебен масаж, маникюр, педикюр,
ноктопластика. Издава
се държавен документ
за правоспособност.
066/80-85-92, от 10.30
до 12.30 ч.
Спортен клуб „АлфаМетал“ провежда курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
- 066/80-69-62
Курсове маникюр,
педикюр, ноктопластика.
Издаване на сертификат.
Тел. 0878/832-687.
Селскостопанска
продукция
Царевица, ечемик,
пшеница продава тел.
0886/640-101. [11, 11]
Бали - 4 лв., продава
тел. 0878/103-525. [4,
2]

Винарска
изба
Караисен
предлага
на своите
клиенти
вино, пелин
и каленка.

061322460
и
0886815253

Телевизионен справочник

6
петък, 31 октомври

БНТ 1
05:15 Светиците - 24 епизод /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Приказка без край - док. филм
12:00 По света и у нас
12:30 Майка под наем - филм /Китай/
14:25 Япония днес /п/
14:35 История.bg: Евлоги и Христо Георгиеви /п/
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 За хора с увреден слух
16:40 Моцартови празници Правец2014:В.А.Моцарт - Дон Жуан/2 ч./
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня с Димитър Цонев
19:05 БНТ-55 г. от вашия живот/1993г./
19:35 Детска Евровизия 2014
19:40 Лека нощ,деца!: Кученце в джобче
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Желязната лейди - филм /Англия/,
в ролите: Мерил Стрийп, Джим
Броудбент, Оливия Колман и др.
23:45 По света и у нас
23:50 Зелена светлина
23:55 Тенис: Турнир на шампионките /
дневник/
00:25 Скарани сестри - филм /Франция/
02:00 Денят започва с Култура /п/
03:15 Майка под наем - филм /п/


06:00 "Лице в лице"/п/
06:30 "Тази сутрин"
09:30 "Преди обед" - токшоу
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 "Времето лети" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Истински истории" - реалити
сериал
21:00 "Гласът на България" - музикално
шоу
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Къща от карти" - сериал, еп. 12
01:00 "Досиетата Х" - с. 7, еп. 21
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04:00 "Светлината на моя живот"/п./

събота, 1 ноември

БНТ 1
05:00 Скарани сестри - филм /п/
06:30 Днес и утре /п/
07:00 Панорама с Бойко Василев /п/
08:15 Зелената линейка /п/
08:45 Лапис Лазули: В окото на мечката
- детски филм /копродукция/
10:30 Международен куклен фестивал
"Златният делфин" - Варна 2014
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:25 На добър път - ОП "Транспорт"/п/
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
14:50 Вяра и общество с Горан Благоев
15:45 Животът е вкусен с Ути Бъчваров
16:45 Тенис: Турнир на шампионките пряко от зала "Арена Армеец" в
София
19:00 Дискавъри: "Светът на бъдещето"
документален филм /11 епизод/
19:50 Лека нощ,деца!: Случки с бърколини
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Сълзи в дъжда - филм /Великобритания/, в ролите: Шарън Стоун,
Кристофър Казъноув, Лий Лосън
23:30 По света и у нас
23:45 Джазфестивал "Банско 2014":
Концерт на Аксел Цвингербергер /
Германия/ и Кейто Сайто /Япония/
00:50 Хари Браун - филм /Великобритания/, в ролите: Майкъл Кейн,
Емили Мортимър и др.
02:35 Желязната лейди - филм /п/
04:30 Дискавъри: "Светът на бъдещето"


05:30 "Луди за връзване" - еп. 9, 10
06:30 "Агрофорум" - предаване
07:00 "Трета смяна" - с. 3, еп. 17
08:00 "Тази събота"
11:00 "Cool…T" - лайфстайл предаване
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Домашен арест" - с. 2, еп. 14
13:00 "Златният компас" - Фантастичен,
приключенски, САЩ
15:00 "Изабел Кастилска" - с. 2, еп. 20
16:00 "Отмъстителите" - Фантастичен,
САЩ, Актьори: Дейвид Кьохнер,
Карл Уедърс, Матю Уорънс
18:00 "Survivor: Камбоджа" - студио
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Предай нататък"
22:00 "Комиците"- комедийно шоу
23:00 "Без убежище" - Екшън, романтичен, драма, САЩ, Актьори: ЖанКлод ван Дам, Розана Аркет и др.
00:50 "Момчето в синьо" - Драма, биографичен, САЩ, 1986 г.
02:50 "Домашен арест" /п/- с. 2, еп. 14
03:20 "Трета смяна" /п/ - с. 3, еп. 17
04:10 "Cool…T" /п./

NOVA

NOVA

05:15 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "На кафе" - предаване на НТВ
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Опасна красота" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Перла" - 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 ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
21:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
22:00 "Голямата уста" - ток шоу
23:00 "Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30 Новините на Нова
00:00 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ
01:00 "Лекар на повикване" - сериен
филм, 4 сезон
02:00 "На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15 "Долината на слънцето" - сериен
филм

06:30 "Хай тек"
07:00 "Събуди се..." - предаване на НТВ
10:00 "На светло" с Люба Кулезич
11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на Нова
12:30 Разследване
13:00 "Робинзон Крузо" - с Пиърс
Броснан, Поли Уокър, Уилям Такату, Ян Харт и др.
15:00 "Съдби на кръстопът"
16:00 "Привидения в замъка" - с Еди
Мърфи, Терънс Стамп, Натали
Паркър, Марша Томпсън, Дженифър Тили и др.
18:00 "Ничия земя" - предаване на НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Стари кучета" - с Робин Уилямс,
Джон Траволта, Сет Грийн, Кели
Престън, Мат Дилън, Ан-Маргрет
21:50 "Дежа вю" - с Дензъл Уошингтън,
Вал Килмър, Паула Патон, Джеймс
Кавийзъл, Адам Голдбърг и др.
00:15 "Привидения в замъка" - с Еди
Мърфи, Терънс Стамп /п/
01:50 "Робинзон Крузо" - с Пиърс
Броснан, Поли Уокър, Уилям Такату, Ян Харт и др.
03:20 "Стари кучета" /п/

ТВ7
05:40 "Любов и тайни в Ларичи" - сериал, еп. 1
06:25 Хороскоп
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Момичето с червения шал", еп.
61
10:30 "Карма", сезон 3, еп. 7
11:30 "Кръвни сестри", еп. 65
12:30 Новини
13:00 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 1
14:00 "Лекар в планината", с. 3, еп. 2
15:00 "Въпрос на гледна точка", публицистично ток шоу
15:30 Новини
16:00 "Любов и тайни в Ларичи" - еп. 2
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 НОВИНИ, централна емисия
19:30 "Забранена любов: Майорка", сериал, романтична драма, еп. 64
20:30 "Справедливостта на Кара", сезон
1, еп. 70
21:30 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сезон 9, еп. 6
22:30 Новини
23:00 "Бесни кучета" - сезон 2, еп.3
00:00 "Досиетата Рокфор" - с. 2, еп.3
01:45 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сезон 9, еп. 6
02:40 Новини
03:10 "Досиетата Рокфор" - сезон 2,
еп. 3
04:45 "Карма", сериал, драма, Гърция,
2009, сезон 2, еп. 42

ТВ7
05:40 "Терминал 7: Град на ангели"
06:30 "Давай Диего", сезон 1, еп. 1, 2
и 3, анимация
08:00 "Амика", еп. 65 и 66
08:30 "Клиничен случай" - сезон 1, еп.8
09:00 "Факторът Кошлуков", публицистично обзорно предаване
11:30 "Дивите Кариби - островите на
съкровищата", док. поредица
12:30 Новини
13:00 "До живот" - филм
13:50 "Зовът на дълга" - сезон 1, еп. 1
14:40 "В търсене на истината", документална поредица, сезон 3, еп. 9
15:40 "Целувки, изстрели и руладини"филм
17:30 TOP GEAR
18:30 НОВИНИ, централна емисия
19:30 "Сделката на доктор Парнасъс"
- фантастика, Франция, Канада,
Великобритания, В ролите: Джуд
Лоу, Хийт Леджър, Колин Фарел,
Джони Деп, Лили Коул, Кристофър Плъмър, Джони Харис
22:00 Новини
22:10 "Мъртва риба" - Комедия, Великобритания, Германия. В ролите:
Гари Олдмън, Робърт Карлайл
00:00 "Убийствен пъзел" - Ужаси, САЩ
01:50 "Целувки изстрели и руладини" криминален
03:35 "Сделката на доктор Парнасъс"
фантастика, Франция, Канада,
Великобритания, В ролите: Джуд
Лоу, Хийт Леджър, Колин Фарел,
Джони Деп, Лили Коул, Кристофър Плъмър, Джони Харис

неделя, 2 ноември

БНТ 1
05:15 Вяра и общество с Горан Благоев
/п/; 06:10 Бразди /п/
06:55 Иде нашенската музика /п/
08:10 Неделно евангелие
08:15 Саладин - 24 епизод
08:45 Бърколино
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Златните гласове на "Златният
Орфей": Италианската следа и
Рецитал на Серджо Ендриго
14:05 Неразделни - 2 епизод /п/
15:00 Черказки хроники /по повод 85 г.
от рождението на Йордан Радичков/ - док. филм /България/
16:00 Привързаният балон - филм /
България/, в ролите: Георги Калоянчев, Григор Вачков, Константин
Коцев, Георги Парцалев, Иван
Братанов, Георги Георгиев-Гец,
Стоянка Мутафова и др.
17:30 Спортна треска
17:55 Тенис: Турнир на шампионките пряко от "Арена Армеец" в София
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 На границата - 6-сериен филм /
България/, 1 епизод
21:45 И България е една голяма грешка
- документален филм /България/
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици
00:30 Трето полувреме
01:00 Сълзи в дъжда - игрален филм /п/
02:40 Нощни птици
03:45 Днес и утре /п/


05:00 "Комиците"/п./ - комедийно шоу
06:00 "Таз-мания" - с. 3, еп. 4, 5
07:00 "Трета смяна" - с. 3, еп. 18
08:00 "Тази неделя" - актуално предаване с Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Домашен арест" - с. 2, еп. 15
13:00 "Въздухари" - Комедия, САЩ
14:50 "Малки великани" - Комедия,
семеен, спортен, САЩ
17:00 "120 минути"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Гласът на България"
22:30 "Папараци"
23:00 "Опасен гост" - Драма, екшън,
трилър, САЩ, Белгия, 2013 г.
00:50 "Малки великани"/п./ - Комедия,
семеен, спортен, САЩ, Актьори:
Рик Моранис, Ед Онийл
02:50 "Домашен арест"/п./-с. 2, еп. 15
03:20 "Трета смяна"/п./ - с. 3, еп. 18
04:10 "120 минути" /п./

NOVA
06:30 "Иконостас"
07:00 "Събуди се..." - предаване на НТВ
10:00 "На светло" с Люба Кулезич
11:00 "Съдебен спор" - предаване на
НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Мегаум" - анимационен филм
14:30 "Извън новините" с Ани Салич
16:00 "Дикoff" - публицистично предаване на НТВ
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
19:30 Темата на Нова
20:00 "Непобедимите 2" - с участието
на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм,
Силвестър Сталоун, Долф Лундгрен, Арнолд Шварценегер, Джет
Ли, Жан-Клод Ван Дам, Чък Норис
и др.
22:00 "Миротворецът" - с участието на
Джордж Клуни, Никол Кидман,
Марсел Юрес, Александър Балуев,
Рене Медвезек, Гейвин Грийнауей,
Деян Акимович и др.
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:00 "Мегаум" - анимационен филм /п/

ТВ7
05:40 "Дивите Кариби - островите на
съкровищата", документална поредица
06:30 "Давай Диего", сезон 1, еп. 4, 5
и6
08:00 "Амика", еп. 67 и 68
08:30 Клиничен случай - сезон 1, еп. 9
09:00 "Факторът Кошлуков", публицистично обзорно предаване
11:30 "Дивите Кариби - Рифове и корабни останки", документална
поредица
12:30 Новини
13:00 "Ченгета" - криминален сериал
13:50 "Зовът на дълга" - сезон 1, еп. 2
14:40 "В търсене на истината", документална поредица, сезон 3, еп. 10
15:30 "Жега" - сезон 4, еп. 8
16:00 "Петел с вино" - Комедия, Германия
18:30 Новини, централна емисия
19:30 "Реджеп Иведик 3" - Комедия,
Турция, 2010, Тоган Гокбакар в
ролите: Шахан Гокбакар, Зейнеп
Чамчъ, Метин Шентурк
21:30 Новини
21:40 "Москва" - филм
00:40 "Равноденствие" - Ужаси, САЩ,
2008, Даниел Мърик
02:25 "Реджеп Иведик 3" - Комедия,
Турция, 2010, Тоган Гокбакар в
ролите: Шахан Гокбакар, Зейнеп
Чамчъ, Метин Шентурк
04:05 "Равноденствие" - Ужаси, САЩ,
2008, Даниел Мърик

понеделник, 3 ноември

БНТ 1
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Военен кореспондент - филм /
България/, в ролите: Петко Господинов, Антоний Аргиров, Ирини
Жамбонас, Елена Стефанова и др.
14:30 Зелената линейка /п/
15:15 Живот с Дерек - 23 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Малки истории /п/
16:35 Дързост и красота - 3441 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:10 Светиците - 24 епизод
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня с Димитър Цонев
19:20 БНТ-55 г. от вашия живот /1993г./
19:50 "Лека нощ, деца", представя
песните на "Детска Евровизия
2014"; 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Кан Омуртаг - 1200
години от качването на престола
22:00 Светът на живо: Духове на свободата /САЩ/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско кино: "Силна вода" - филм /България/
00:25 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:35 Денят започва с Култура /п/
01:50 Здравето отблизо /п/
02:50 История.bg: Кан Омуртаг - 1200 г.
от качването на престола /п/


06:00 "Лице в лице" /п/
06:30 "Тази сутрин"
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/ - вечерно
токшоу
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 "Времето лети" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Север - юг" - с. 2, еп. 54
21:30 "Survivor: Камбоджа" - приключенско реалити
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно
токшоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Къща от карти" - сериал, еп. 13
01:00 "Досиетата Х" - с. 7, еп. 22
02:00 "Преди обед" /п/
04:00 bTV Новините /п./
04:30 "Светлината на моя живот" /п./

вторник, 4 ноември


06:00 "Лице в лице" /п/
06:30 "Тази сутрин"
09:30 "Преди обед" - токшоу
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 "Времето лети" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Север- юг"- сериал, с. 2, еп. 55
21:30 "Survivor: Камбоджа" - приключенско реалити
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно
токшоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Къща от карти" - с. 2, еп. 1
01:00 "Досиетата Х" - с. 8, еп. 1
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04:00 bTV Новините /п./
04:30 "Светлината на моя живот" /п./

NOVA

NOVA
05:15 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "На кафе" - предаване на НТВ
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Опасна красота" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Перла" - 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 ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
21:00 Х Factor - музикално шоу, на
живо
23:00 "Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30 Новините на Нова
00:00 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ
01:00 "Лекар на повикване" - сериен
филм, 4 сезон
02:00 "На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15 "Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

ТВ7

сряда, 5 ноември

БНТ 1
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 100 години българско кино: "Силна вода" - филм /п/
14:25 Светът на живо: Духове на свободата /САЩ/ /п/
15:15 Живот с Дерек - 24 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Малки истории /п/
16:35 Дързост и красота - 3442 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:10 Светиците - 25 епизод
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня с Димитър Цонев
19:20 БНТ-55 г. от вашия живот /1994г./
19:50 "Лека нощ, деца" представя
песните на "Детска Евровизия
2014"; 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско кино: "Гераците" - филм /България, 1957г./
00:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:40 Денят започва с Култура /п/
01:55 Здравето отблизо /п/
02:55 Референдум /п/

05:15 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "На кафе" - предаване на НТВ
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Опасна красота" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Перла" - 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 ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу,
на живо
23:00 "Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30 Новините на Нова
00:00 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ
01:00 "Лекар на повикване" - сериен
филм, 4 сезон
02:00 "На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15 "Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

05:40 "Любов и тайни в Ларичи" Драма, Италия, В ролите: Серена
Янсити, Джулио Берути, Симоне
Коломбари
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Момичето с червения шал", еп.
61
10:30 "Карма", сезон 3, еп. 7
11:30 "Кръвни сестри", еп. 65
12:30 Новини
13:00 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 1
14:00 "Лекар в планината", с. 3, еп. 3
15:00 "Въпрос на гледна точка", публицистично ток шоу
15:30 Новини
16:00 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 2
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 НОВИНИ, централна емисия
19:00 7 Въпроса - предаване
20:00 "Спорт 7", спортно предаване
21:00 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сериал, криминален, САЩ,
сезон 9, еп. 7
22:00 Новини
22:30 "Бесни кучета", сезон 2, еп. 4
23:30 "Досиетата Рокфор" - с. 3, еп. 1
01:05 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 7
02:00 Новини
02:30 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 1
03:10 "Досиетата Рокфор" - с. 3, еп.1
04:45 "Карма", сезон 3, еп. 7

31 октомври 2014 г.

ТВ7
05:40 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 2
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Момичето с червения шал", еп.
62
10:30 "Карма", сезон 3, еп. 8
11:30 "Кръвни сестри", еп. 66
12:30 Новини
13:00 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 2
14:00 "Лекар в планината", с. 3, еп. 4
15:00 "Въпрос на гледна точка", публицистично ток шоу
15:30 Новини
16:00 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 3
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 НОВИНИ, централна емисия
19:00 7 Въпроса - предаване
20:00 "Справедливостта на Кара", сериал, сезон 1, еп. 69
21:00 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 8
22:00 Новини
22:30 "Бесни кучета", сезон 2, еп. 5
23:30 "Досиетата Рокфор" - сезон 3,
еп. 2
01:05 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 8
02:00 Новини
02:30 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 2
03:10 "Досиетата Рокфор" - сезон 3,
еп. 2
04:45 "Карма", сериал, драма, Гърция,
2009, сезон 3, еп. 8

БНТ 1
05:00 Още от деня с Димитър Цонев /п/
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 100 години българско кино: "Гераците" - филм /п/
14:30 Открито с Валя Ахчиева /п/
15:15 Живот с Дерек - 25 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Малки истории /п/
16:35 Дързост и красота - 3443 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:10 Светиците - 26 епизод
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня с Димитър Цонев
19:20 БНТ-55 г. от вашия живот /1995г./
19:50 "Лека нощ, деца" представя
песните на "Детска Евровизия
2014"; 20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Неразделни - 3 епизод
22:00 България от край до край /8 еп./
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско кино: "Кит"
- филм /България, 1969 г./
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Здравето отблизо /п/
02:45 Неразделни - 3 епизод /п/
ната



06:00 "Лице в лице" /п/
06:30 "Тази сутрин"
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./ - вечерно
токшоу
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 "Времето лети" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Милост" - сериал, еп. 1
21:30 "Survivor: Камбоджа" - приключенско реалити
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно
токшоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Къща от карти" - с. 2, еп. 2
01:00 "Досиетата Х" - с. 8, еп. 2
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 bTV Новините /п./
04:30 "Светлината на моя живот" /п./

NOVA
05:15 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "На кафе" - предаване на НТВ
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Опасна красота" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Перла" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Сделка или не" - тв игра
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу,
на живо
22:00 "Кошмари в кухнята" - предаване
на НТВ
23:00 "Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30 Новините на Нова
00:00 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ
01:00 "Лекар на повикване" - сериен
филм, 4 сезон
02:00 "На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15 "Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

ТВ7
05:40 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 3
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Момичето с червения шал", еп.
63
10:30 "Карма", сезон 3, еп. 9
11:30 "Кръвни сестри", еп. 67
12:30 Новини
13:00 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 3
14:00 "Лекар в планината", с. 3, еп. 5
15:00 "Въпрос на гледна точка", публицистично ток шоу
15:30 Новини
16:00 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 4
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 НОВИНИ, централна емисия
19:00 7 Въпроса - предаване
20:00 "Справедливостта на Кара", сериал, сезон 1, еп. 70
21:00 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 9
22:00 Новини
22:30 "Бесни кучета", сезон 2, еп. 6
23:35 "Дървото на живота" - сериал,
сезон 1, еп.1
00:40 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 8
01:35 Новини
02:10 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 2
02:55 "Лекар в планината", с. 3, еп. 5
03:45 "Дървото на живота" - сериал,
сезон 1, еп.1
04:35 "Терминал 7 - Игри на съдбата"
04:55 "Карма", сезон 3, еп. 9

четвъртък, 6 ноември

БНТ 1
05:00 Още от деня /п/
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 100 г. българско кино: "Кит" /п/
14:20 България от край до край /п/
15:15 Живот с Дерек - 26 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Малки истории /п/
16:35 Дързост и красота - 3444 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:10 Светиците - 27 епизод
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня с Димитър Цонев
19:15 ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:50 "Лека нощ, деца" представя
песните на "Детска Евровизия
2014"; 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Американска мечта, произведена
в България /Красимир Балъков/
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: "Евертън" - "Лил", среща
от груповата фаза на Лига Европа
- пряко предаване от Ливърпул
00:10 По света и у нас
00:20 Зелена светлина
00:25 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:35 Мотоспорт екстра
01:05 Денят започва с Култура /п/
02:20 Здравето отблизо /п/
03:35 Да открием Германия /п/


06:00 "Лице в лице" /п/
06:30 "Тази сутрин"
09:30 "Преди обед" - токшоу
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 "Времето лети" - сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Милост" - сериал, еп. 2
21:30 "Survivor: Камбоджа" - приключенско реалити
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Къща от карти" - с. 2, еп. 3
01:00 "Досиетата Х" - с. 8, еп. 3
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04:00 bTV Новините /п./
04:30 "Светлината на моя живот" /п./

NOVA
05:15 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен
блок на НТВ
09:30 "На кафе" - предаване на НТВ
11:30 "Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 "Опасна красота" - сериен филм
13:30 "Моята карма" - сериен филм
14:30 "Перла" - сериен филм
16:00 Новините на Нова
16:30 "Малката булка" - сериен филм
18:00 "Сделка или не" - тв игра
19:00 Новините на Нова - централна
емисия
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
21:00 "Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
22:00 Х Factor - музикално шоу, на
живо
23:00 "Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30 Новините на Нова
00:00 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ
01:00 "Костюмари" - сериен филм
02:00 "На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15 "Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

ТВ7
05:40 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 4
06:30 "Добро утро, България", сутрешен
блок
09:30 "Момичето с червения шал", еп.
64
10:30 "Карма", сезон 3, еп. 10
11:30 "Кръвни сестри", еп. 68
12:30 Новини
13:00 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 4
14:00 "Лекар в планината", с. 3, еп. 6
15:00 "Въпрос на гледна точка", публицистично ток шоу
15:30 Новини
16:00 "Любов и тайни в Ларичи", еп. 5
17:00 "Нюзрум", дискусионно студио
18:30 НОВИНИ, централна емисия
19:00 7 Въпроса - предаване
20:00 "Справедливостта на Кара", сериал, сезон 1, еп. 71
21:00 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 10
22:00 Новини
22:30 "Бесни кучета", сезон 3, еп. 1
23:35 "Дървото на живота" - сериал,
сезон 1, еп. 2
00:40 "От местопрестъплението - Ню
Йорк", сезон 9, еп. 9
01:35 Новини
02:10 "Превратностите на живота", сериал, сезон 1, еп. 3
02:55 "Лекар в планината", с. 3, еп. 6
03:45 "Дървото на живота" - сериал,
сезон 1, еп. 2
04:35 "Терминал 7 - Игри на съдбата"
04:55 "Карма", сезон 3, еп. 10
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петък, 31 октомври

събота, 1 ноември

неделя, 2 ноември

понеделник, 3 ноември

вторник, 4 ноември

сряда, 5 ноември

четвъртък, 6 ноември

05:00 „Шоуто на Слави“ /п/
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 1, 2
07:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 4
08:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
09:00 „Младост 5“ /п./ - комедийно шоу
10:00 „Дънстън сам в хотела“ /п./ Комедия, САЩ, Актьори: Пол Ройбенс, Ерик Лойд, Фей Дънауей
12:00 „Семейство Флинстоун“ /п./
13:00 „Столичани в повече“/п./ - еп. 6
14:00 „По средата“/п./ - с. 3, еп. 6
14:30 „Невидими улики“ - сериал, еп. 5
15:30 „Предградие“/п./ - с. 1, еп. 3
16:00 „Кухня“/п./ - с. 2, еп. 11, 12
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „По средата“ - с. 3, еп. 7
18:30 „Столичани в повече“- с. 1, еп. 7
19:30 „Семейство Флинстоун“ - сериал,
еп. 161, 162
20:30 „Като Майк“ - Семейна комедия,
фантастичен, САЩ, Актьори: Бау
Уау, Морис Честнът, Джонатан
Липники, Бренда Сонг, Джеси
Племънс, Джулиус Ритър, Криспин Гловър, Юджийн Леви др.
22:30 „Кухня“ - с. 2, еп. 13, 14
23:30 „Предградие“ - с. 1, еп. 4
00:00 „Шоуто на Слави“ /п./
01:00 „Невидими улики“ /п./ - еп. 5
02:00 „Да, мило“ /п./ - с. 4, еп. 1, 2
03:00 „Дък Доджърс“/п./- аним.сериал
04:00 „Да, мило“/п./ - с. 4, еп. 1, 2

05:00 „Шоуто на Слави“ /п/
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 3, 4
07:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
08:00 „Семейство Флинстоун“ - сериал,
еп. 3, 4, 5, 6
10:00 „Като Майк“ /п./ - Семейна комедия, фантастичен, САЩ, Актьори:
Бау Уау, Морис Честнът, Джонатан Липники, Бренда Сонг, Джеси
Племънс, Джулиус Ритър, Криспин
Гловър, Юджийн Леви др.
12:00 „Такеши касъл“ - комедийно риалити шоу
13:00 „Кухня“ /п./ - с. 2, еп. 3, 4, 5, 6
15:00 „Столичани в повече“/п./ - сериал, с. 1, еп. 3, 4, 5
18:00 „Да, мило“ /п./ - с. 4, еп. 3, 4
19:00 „Без пукната пара“ - комедиен
сериал, с. 2, еп. 16
19:30 „Семейство Флинстоун“ - сериал,
еп. 163, 164
20:30 „Роксан“ - Комедия, драма, романтичен, САЩ, Актьори: Стив
Мартин, Дарил Хана, Рик Росович, Шели Дювал и др.
22:30 „Такеши касъл“/п./
23:30 „Първична сила“
00:30 „Без пукната пара“/п./
01:00 „Семейство Флинстоун“/п./
02:00 „Такеши касъл“/п./
03:00 „Дък Доджърс“/п./- аним. сериал
04:00 „Да, мило“ /п./ - с. 4, еп. 3, 4

05:00 „Шоуто на Слави“ /п./
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 5, 6
07:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
08:00 „Семейство Флинстоун“ - сериал,
еп. 7, 8, 9, 10
10:00 „Роксан“ /п./ - Комедия, драма,
романтичен, САЩ, Актьори: Стив
Мартин, Дарил Хана, Рик Росович,
Шели Дювал и др.
12:00 „Такеши касъл“ - комедийно риалити шоу
13:00 „Кухня“ /п./ - комедиен сериал, с.
2, еп. 7, 8, 9, 10, 11, 12
16:00 „Столичани в повече“/п./- еп. 6, 7
18:00 „Да, мило“ /п./ - с. 4, еп. 5, 6
19:00 „Без пукната пара“ - с. 2, еп. 17
19:30 „Семейство Флинстоун“ - сериал,
еп. 165, 166
20:30 „В открито море“ - Комедия, САЩ,
Актьори: Джак Лемън, Уолтър Матау, Глория Де Хейвън, Доналд
О’Конър, Брент Спайнър, Даян
Кенън, Илейн Стрич и др.
22:30 „Такеши касъл“ /п./
23:30 „Първична сила“ - турнир на
Световната федерация по кеч
00:30 „Без пукната пара“/п./
01:00 „Семейство Флинстоун“/п./
02:00 „Такеши касъл“ /п./
03:00 „Дък Доджърс“/п./- аним. сериал
04:00 „Да, мило“/п./ - комедиен сериал,
с. 4, еп. 5, 6

05:00 „Шоуто на Слави“ /п./
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 3, 4
07:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 5
08:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „В открито море“ /п./ - Комедия, САЩ, Актьори: Джак Лемън,
Уолтър Матау, Глория Де Хейвън,
Доналд О’Конър, Брент Спайнър
12:00 „Семейство Флинстоун“ - сериал,
еп. 165, 166
13:00 „Столичани в повече“ /п./ - сериал, с. 1, еп. 7
14:00 „По средата“ /п./ - с. 3, еп. 7
14:30 „Невидими улики“ - сериал, еп. 6
15:30 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 4
16:00 „Кухня“/п./ - с. 2, еп. 13, 14
17:00 „Комиците“ - комедийно шоу
18:00 „По средата“ - с. 3, еп. 8
18:30 „Столичани в повече“ - с. 1, еп. 8
19:30 „Напълно непознати“ - с.1,еп. 1, 2
20:30 „Квартален командос“ - Екшън,
САЩ, Актьори: Нейтън Лейн, Робин
Уилямс, Дайън Уийст, Кристин
Барански, Ханк Азария
22:30 „Кухня“ - с. 2, еп. 15, 16
23:30 „Предградие“ - сериал, с. 1, еп. 5
00:00 „Шоуто на Слави“ /п./
01:00 „Невидими улики“ /п./ - еп. 6
02:00 „Първична сила“
03:00 „Дък Доджърс“/п./
04:00 „Да, мило“ /п./ - с. 4, еп. 3, 4

05:00 „Шоуто на Слави“ /п/
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 5, 6
07:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 6
08:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу
10:00 „Квартален командос“ /п./ - Екшън, САЩ, Актьори: Нейтън Лейн,
Робин Уилямс, Дайън Уийст
12:00 „Напълно непознати“ /п./ - комедиен сериал, с. 1, еп. 1, 2
13:00 „Столичани в повече“/п./ - сериал, с. 1, еп. 8
14:00 „По средата“ /п./ - с. 3, еп. 8
14:30 „Невидими улики“ - сериал, еп. 7
15:30 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 5
16:00 „Кухня“/п./ - с. 2, еп. 15, 16
17:00 „Аламинут“ - комедийно шоу
18:00 „По средата“ - с. 3, еп. 9
18:30 „Столичани в повече“ - с. 1, еп. 9
19:30 „Напълно непознати“ - комедиен
сериал, с. 1, еп. 3, 4
20:30 „Офис треска“ - Комедия, романтичен, криминален, САЩ, Актьори:
Рон Ливингстън, Аджай Найду,
Дейвид Хърман, Дженифър Анистън, Стивън Рут и др.
22:30 „Кухня“ - с. 2, еп. 17, 18
23:30 „Предградие“ - сериал, с. 1, еп. 6
00:00 „Шоуто на Слави“ /п./
01:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 7
02:00 „Първична сила“
03:00 „Дък Доджърс“/п./ - аним. сериал

05:00 „Шоуто на Слави“ /п/
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 7, 8
07:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 7
08:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
09:00 „Аламинут“ /п/ - комедийно шоу
10:00 „Офис треска“ /п./ - Комедия,
романтичен, криминален, САЩ
12:00 „Напълно непознати“ /п./ - комедиен сериал, с. 1, еп. 3, 4
13:00 „Столичани в повече“/п./ - сериал,
с. 1, еп. 9
14:00 „По средата“/п./ - с. 3, еп. 9
14:30 „Невидими улики“ - сериал, еп. 8
15:30 „Предградие“ /п./ - с. 1, еп. 6
16:00 „Кухня“/п./ - с. 2, еп. 17, 18
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
18:00 „По средата“ - с. 3, еп. 10
18:30 „Столичани в повече“ - с. 1, еп.
10
19:30 „Напълно непознати“-с. 1, еп. 5, 6
20:30 „Си Джей 7“ - Комедия, драма,
семеен, Хонг Конг, Актьори: Стефан Шоу, Винсънт Кок и др.
22:30 „Кухня“ - с. 2, еп. 19, 20
23:30 „Предградие“ - сериал, с. 1, еп. 7
00:00 „Шоуто на Слави“ /п./
01:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 8
02:00 „Първична сила“ - турнир на
Световната федерация по кеч
03:00 „Дък Доджърс“ /п./ - аним.сериал
04:00 „Да, мило“/п./ - с. 4, еп. 7, 8

05:00 „Шоуто на Слави“ /п/
06:00 „Да, мило“ - с. 4, еп. 9, 10
07:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 8
08:00 „Дък Доджърс“ - аним. сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Си Джей 7“ /п./ - Комедия,
драма, семеен, Хонг Конг
12:00 „Напълно непознати“/п./ - комедиен сериал, с. 1, еп. 5, 6
13:00 „Столичани в повече“/п./ - сериал, с. 1, еп. 10
14:00 „По средата“ /п./ - с. 3, еп. 10
14:30 „Невидими улики“ - сериал, еп. 9
15:30 „Предградие“/п./ - с. 1, еп. 7
16:00 „Кухня“/п./ - с. 2, еп. 19, 20
17:00 „Младост 5“ - комедийно шоу
18:00 „По средата“ - с. 3, еп. 11
18:30 „Столичани в повече“ - с.1,еп. 11
19:30 „Напълно непознати“ - комедиен
сериал, с. 2, еп. 1, 2
20:30 „Белите не могат да скачат“ - Комедия, САЩ, Актьори: Уди Харелсън, Уесли Снайпс, Роузи Перес,
Тайра Ферел, Джош Маршъл
Джоунс, Маркъс Джонсън
22:30 „Кухня“ - с. 3, еп. 1, 2
23:30 „Предградие“ - сериал, с. 1, еп. 8
00:00 „Шоуто на Слави“ /п./
01:00 „Невидими улики“/п./ - еп. 9
02:00 „Първична сила“
03:00 „Дък Доджърс“/п./ - аним.сериал
04:00 „Да, мило“ /п./ - с. 4, еп. 9, 10

06:00 „Батман“/п./ - анимационен сериал
06:45 „Батман“ - анимационен сериал
08:00 „Най-добрият нинджа“ - предаване за екстремни спортове
09:00 „Експериментът“/п./ - с. 4, еп. 2
10:00 „В. И. П.“/п./ - сериал, с. 3, еп. 9
11:00 „Истинско правосъдие“ - еп. 4
12:00 „Ренегат“ - сериал, с. 2, еп. 14
13:00 „Циклонът“ - Фантастика, САЩ,
Актьори: Дейвид Сътклиф, Ерика
Карера и др.
15:00 „Survivor: Камбоджа“ - реалити
шоу
16:00 „В. И. П.“- сериал, с. 3, еп. 10
17:00 „Експериментът“ - сериал, с. 4,
еп. 3
18:00 „Праведен“ - сериал, еп. 13
19:00 „Ренегат“ - сериал, с. 2, еп. 15
20:00 „Истинско правосъдие“ - сериал,
еп. 5
21:00 Френска Лига 1: Студио
21:30 Френска Лига 1: Монако - Реймс
23:15 Френска Лига 1: Студио
23:30 „Корупция“ - Екшън, криминален,
драма, трилър, САЩ, 1999 г., Режисьор: Джеймс Фоули, Актьори:
Чоу Юн-Фат, Марк Уолбърг, Рик
Йънг, Пол Бен-Виктор и др.
01:30 „Истинско правосъдие“/п./ - сериал, еп. 5

06:00 „Батман“ /п./ - анимационен сериал
07:00 „Капитан Планета“ - анимационен
сериал
08:30 „Дивата муха“ - предаване за
екстремни спортове
09:30 „Survivor Камбоджа“ - реалити
шоу
11:30 „Циклонът“ /п./ - Фантастика,
САЩ, 2011 г., Режисьор: Шелдън
Уилсън, Актьори: Дейвид Сътклиф,
Ерика Карера и др.
13:30 „Двойник“ /п./ - Екшън, научен, трилър, Бразилия, 2001 г.,
Режисьор: Ринго Лам, Актьори:
Жан-Клод Ван Дам, Мишел Рокер,
Катрин Дент и др.
15:30 Италиански футбол - обзорно
предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 „Алкатраз“ - сериал, еп. 9
19:00 „Тринайсет“ - сериал, еп. 9
20:00 „Дивата муха“ - предаване за
екстремни спортове
21:00 Италианска серия А - студио
21:45 Италианска серия А
23:45 Италианска серия А - студио
01:45 „Тринайсет“ /п./ - сериал, еп. 9
02:45 „Алкатраз“ /п./ - сериал, еп. 9

06:00 Капитан Планета“/п./ - анимационен сериал
07:00 „Капитан Планета“ - анимационен
сериал
08:30 „Survivor: Камбоджа“ - реалити
шоу
11:30 „Наказателят“ /п./ - Екшън, САЩ,
2004 г., Режисьор: Джонатан Хенсли, Актьори: Том Джейн, Джон
Траволта, Бен Фостър, Ребека
Ромейн-Стамос, Саманта Матис
13:30 „Братята Нютън“ - Криминален,
САЩ, 1998г., Режисьор: Ричард
Линклейтър, Актьори: Винсънт
Д‘Онофрио, Джулиана Маргулис,
Дуайт Йоакам, Дуайт Йокахам и
др.
16:00 Италианска Серия А:
18:00 „Алкатраз“ - сериал, еп. 10
19:00 „Тринайсет“ - сериал, еп. 10
20:00 „Армейски готвачи“ - документално риалити, еп. 1
21:00 Италианска Серия А - студио
21:45 Италианска Сериа А:
23:45 Италианска Серия А - студио
00:00 „Светкавичен огън“ - Екшън, САЩ,
1992 г., Режисьор: Дуайт Литъл,
Актьори: Брандън Лий, Пауърс
Бут, Реймънд Бари, Ник Манкузо
и др.
02:00 „Тринайсет“/п./ - сериал, еп. 10
02:45 „Алкатраз“ /п/ - сериал, еп. 10

06:00 „Капитан Планета“/п./ - анимационен сериал
06:45 „Батман“ - анимационен сериал
08:00 „Най-добрият нинджа“ - предаване за екстремни спортове
09:00 „Експериментът“/п./ - с. 4, еп. 3
10:00 „В. И. П.“ /п./ - с. 3, еп. 10
11:00 „Истинско правосъдие“/п./ - еп. 6
12:00 „Ренегат“ /п./ - с. 2, еп. 17
13:00 „Светкавичен огън“ /п/ - Екшън,
САЩ, Актьори: Брандън Лий, Пауърс Бут, Реймънд Бари, Ник
Манкузо и др
15:00 „Survivor: Камбоджа“ - реалити
шоу
16:00 „В. И. П.“ - сериал, с. 3, еп. 11
17:00 „Експериметът“ - с. 4, еп. 4
18:00 „Праведен“ - сериал, с. 2, еп. 1
19:00 „Ренегат“ - сериал, с.2, еп. 18
20:00 „Истинско правосъдие“ - еп. 8
21:00 „bTV Новините“ - централна емисия
22:00 „Нинджа убиец“ - Екшън, трилър,
криминален, драма, САЩ, Германия, 2009 г., Режисьор: Джеймс
Мактийг, Актьори: Рик Юн, Того
Ягава, Сунг Канг, Наоми Харис,
Рейн
00:00 „Праведен“ /п/ - сериал, с. 2, еп.
1
01:00 „Истинско правосъдие“ /п./ - сериал, еп. 8

06:00 „Батман“/п./- анимационен сериал
06:45 „Батман“- анимационен сериал
08:00 „Най-добрият нинджа“ - предаване за екстремни спортове
09:00 „Експериментът“/п./ - с. 4, еп. 4
10:00 „В. И. П.“ /п./ - с. 3, еп. 11
11:00 „Истинско правосъдие“/п./ - еп. 7
12:00 „Ренегат“/п./ - сериал, с.2, еп. 18
13:00 „Верижна реакция“ - Драма, трилър, САЩ, Актьори: Рейчъл Уайз,
Морган Фрийман, Брайън Кокс,
Киану Рийвс, Фред Уорд, Кевин
Дън
15:00 „Survivor: Камбоджа“
16:00 „В. И. П.“ - сериал, с. 3, еп. 12
17:00 „Експериментът“ - с. 4, еп. 5
18:00 „Праведен“ - сериал, с. 2, еп. 2
18:45 УЕФА Шампионска лига: „Зенит Байер Леверкузен“ - студио
19:00 УЕФА Шампионска лига: „Зенит Байер Леверкузен“
21:00 УЕФА Шампионска лига: „Базел Лудогорец“ - студио
21:45 УЕФА Шампионска лига - Базел Лудогорец
23:45 УЕФА Шампионска лига - студио
00:45 УЕФА Шампионска лига - обзорно
студио
01:45 УЕФА Шампионска лига: „Реал
Мадрид - Ливърпул“
03:15 „Праведен“ /п/ - сериал, с. 2, еп.
2

06:00 „Батман“/п./- анимационен сериал
06:45 „Батман“ - анимационен сериал
08:00 „Най-добрият нинджа“ - предаване за екстремни спортове
09:00 „Експериментът“/п./ - с. 4, еп. 5
10:00 „В. И. П.“/п./ - с. 3, еп. 12
11:00 „Истинско правосъдие“ /п./-еп. 8
12:00 „Най-добрият нинджа“ - предаване за екстремни спортове
13:00 „Наказателят“ - Екшън, трилър,
САЩ, Актьори: Том Джейн, Джон
Траволта, Лора Харинг, Саманта
Матис, Уил Пейтън, Бен Фостър
15:00 „Survivor: Камбоджа“
16:00 „В. И. П.“ - сериал, с. 3, еп. 13
17:00 „Експериментът“ - с. 4, еп. 6
18:00 „Праведен“ - сериал, с. 2, еп. 3
19:00 „Ренегат“ - сериал, с. 2, еп. 19
20:00 „Истинско правосъдие“ - еп. 9
21:00 „bTV Новините“ - централна емисия
21:30 УЕФА Шампионска лига: „Манчестър Сити - ЦСКА Москва“ - студио
21:45 УЕФА Шампионска лига: „Манчестър Сити - ЦСКА Москва“
23:45 УЕФА Шампионска лига: „Манчестър Сити - ЦСКА Москва“ - студио
00:15 УЕФА Шампионска лига - обзорно
студио
01:15 УЕФА Шампионска лига : „Атлетик
Билбао - Порто“
03:00 „Праведен“ /п/ - с. 2, еп. 3

06:00 „Батман“/п./- анимационен сериал
06:45 „Батман“- анимационен сериал
08:00 „Най-добрият нинджа“ - предаване за екстремни спортове
09:00 „Експериментът“/п./ - с. 4, еп. 6
10:00 „В. И. П.“/п./ - с. 3, еп. 13
11:00 „Братята Нютън“ /п./- Криминален, САЩ, Актьори: Винсънт
Д‘Онофрио, Джулиана Маргулис,
Дуайт Йоакам, Дуайт Йокахам
13:15 „Конфликт в малко Токио“ - Екшън, комедия, драма, САЩ, Актьори: Тиа Карере, Кари-Хируюки
Тагава, Брандън Лий
14:30 „Невероятните изобретения“ - документално предаване
15:00 „Survivor: Камбоджа“
16:00 „В. И. П. - сериал, с. 3, еп. 14
17:00 „Експериментът“ - с. 4, еп. 7
18:00 „Праведен“ - сериал, с. 2, еп. 4
19:00 Италианска серия А - обзорно
предаване
19:30 УЕФА Лига Европа: „Астра - Селтик“ - студио
20:00 УЕФА Лига Европа: „Астра - Селтик“
22:00 УЕФА Лига Европа: „Севиля Стандард“
00:00 УЕФА Лига Европа - студио
00:30 УЕФА Лига Европа - обзорно
предаване
01:00 „Праведен“ - сериал, с. 2, еп. 4

туристически агенции
05:15 „Добрата съпруга 5“ - сериал
06:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
07:00 „Родители 2“ - сериал
08:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
09:00 „Добрата съпруга 5“ - сериал
10:00 „Поаро. Подвизите на Еркюл“ по
Агата Кристи - мистерия с Дейвид
Съчет, Патрик Райкарт, Рупърт
Евънс.
12:00 „Имало едно време“ - сериал
13:00 „Родители 2“ - сериал
14:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
15:00 „Добрата съпруга 5“ - сериал
16:00 „Случаите на Поаро. Завесата:
Последният случай на Поаро“
по Агата Кристи - мистерия с
Дейвид Съчет, Хелен Бексендейл,
Хю Фрейзър.
18:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
19:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
20:00 „Имало едно време“ - сериал
21:00 „Грозна като смъртта“ - романтична комедия / драма с Пайпър
Перабо и Адам Гарсия.
23:00 „Анатомията на Грей 8“ - сериал
00:00 „Анатомията на Грей 8“ - сериал
01:00 „Сестричке, действай 2“ - комедия
с Упи Голдбърг.
03:00 „Случаите на Поаро. Завесата:
Последният случай на Поаро“ по
Агата Кристи - мистерия с Дейвид
Съчет, Хелен Бексендейл
04:30 „Забравени досиета 2“ - сериал

ДИЕМА
05:45 Футбол: Евертън - Астън Вила,
мач от английската Висша лига
/п/
07:45 „Зина - принцесата воин“ -с.3 /п/
09:00 „Военни престъпления“ - с. 6 /п/
10:00 „Да изгубиш себе си“ - трилър с
Дилън Бейкър, Стейси Боно, Тимъти Хътън, Шарън Стоун, Никълъс
Елиа и др.
12:00 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 5 /п/
12:30 „Ченге от миналото“ - с. 4 /п/
13:30 Студио „А“ ПФГ“, директно
14:00 Футбол: Марек - Лудогорец - мач
от „А“ ПФГ, директно
16:00 Студио „А“ ПФГ“, директно
16:30 „Военни престъпления“ - сезон 6
17:30 „Ченге от миналото“ - сезон 4
18:30 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 5
19:00 „Медикоптер 117“ - сезон 4
20:00 „Бойна звезда „Галактика“ - с. 2
21:00 „Клоунът“ - сериал, сезон 1
22:00 „Среднощно препускане“ - екшън
с Робърт Де Ниро, Чарлз Гродин,
Джон Аштън, Денис Фарина, Джо
Пантолиано и др.
00:30 „Клоунът“ - сериал, сезон 1 /п/
01:30 „Фрактура“ /п/
03:45 Футбол: Евертън - Астън Вила,
мач от английската Висша лига
/п/

05:15 „Добрата съпруга 5“ - сериал
06:00 „Случаите на Поаро. Слоновете
помнят“ по Агата Кристи - мистерия с Дейвид Съчет, Ейдриън
Лукис, Анабел Малиън
08:00 „Случаите на Поаро. Великата четворка“ по Агата Кристи - мистерия с Дейвид Съчет, Хю Фрейзър,
Палин Морган, Филим Джаксън.
10:00 „Случаите на Поаро. Двойно убийство“ по Агата Кристи - мистерия
с Дейвид Съчет, Шон Пъртуи
12:00 „Чикаго в огън“ - сериал
14:00 „Ченгета новобранци 5“ - сериал
15:00 „Отчаяни съпруги 8“ - сериал
17:00 „Менталист: Крадецът на мисли
3“ - сериал с Патрик Джейн
19:00 „Грозна като смъртта“ - романтична комедия / драма с Пайпър
Перабо и Адам Гарсия.
21:00 „Единствен шанс за танц“ - драма
с Лекси Джованьоли, Джъстин
Рей, Ре Лат, Пунам Басу.
23:00 „Преследвана на 17 години“ драма / мистъри / трилър с Тейлър Спрейтлер, Чак Хитингер
01:00 „Истинска любов“ - романс
с Лиан Раймс, Шон Робъртс,
Кристиан Потенза, Бърт Рейнолдс.
02:45 „Една невинна шега“ - романтична комедия с Шейн Макрей

ДИЕМА
05:30 Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската
Висша лига /п/
07:30 „Безследно изчезнали“ - сериал,
сезон 3, 2 епизода
09:30 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 9
10:30 „Среднощно препускане“ - екшън
с Робърт Де Ниро, Чарлз Гродин,
Джон Аштън, Денис Фарина, Джо
Пантолиано и др. /п/
13:00 „Сапьорски отряд: Афганистан“ документална поредица
14:00 Студио „Carlsberg Premium
Football“, директно
14:45 Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Ливърпул - мач от английската Висша лига, директно
16:45 Студио „Carlsberg Premium
Football“, директно
17:00 Студио „А“ ПФГ“, директно
17:30 Футбол: ЦСКА - Славия - мач от
„А“ ПФГ, директно
19:30 Студио „А“ ПФГ“, директно
20:00 „Бягство от Вегас“ - комедия с
Джона Хил, Ръсел Бранд, Елизабет Мос, Колм Мийни и др.
22:15 „Дженифър 8“ - трилър с Анди
Гарсия, Ума Търман, Кевин Конуей, Джон Малкович, Ланс Хенриксен, Греам Бекел и др.
00:45 „Горещи моменти“ - еротика
03:00 „Дженифър 8“ - трилър /п/

06:00 „Родители 2“ - сериал
07:00 „Сестричке, действай 2“ - комедия с Упи Голдбърг.
09:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
10:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
11:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
12:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
13:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
14:00 „Грозна като смъртта“ - романтична комедия / драма с Пайпър
Перабо и Адам Гарсия.
16:00 „Ченгета новобранци 5“ - сериал
17:00 „Анатомията на Грей 8“ - сериал
18:00 „Анатомията на Грей 8“ - сериал
19:00 „Отчаяни съпруги 8“ - сериал
20:00 „Отчаяни съпруги 8“ - сериал
21:00 „Чикаго в огън“ - сериал
22:00 „Чикаго в огън“ - сериал
23:00 „Менталист: Крадецът на мисли
3“ - сериал с Патрик Джейн
00:00 „Менталист: Крадецът на мисли
3“ - сериал с Патрик Джейн
01:00 „Милост“ - драма със Скот Каан,
Уенди Глен, Джеймс Каан.
02:45 „Сестринска ненавист“ - трилър
с Каризма Карпентър, Криста Б.
Алън, Бен Миликен.
04:15 „Случаите на Поаро. Завесата:
Последният случай на Поаро“
по Агата Кристи - мистерия с
Дейвид Съчет, Хелен Бексендейл

ДИЕМА
05:00 „Безследно изчезнали“ - с. 3 /п/
05:50 Футбол: Саутхямптън - Съндърланд, мач от английската
Висша лига /п/
07:50 „Безследно изчезнали“ - сериал,
сезон 3, 2 епизода
10:10 „Бягство от Вегас“ - комедия /п/
12:30 Студио „А“ ПФГ“, директно
13:00 Футбол: Локомотив София - Левски - мач от „А“ ПФГ, директно
15:00 Студио „А“ ПФГ“, директно
15:15 Студио „Carlsberg Premium
Football“, директно
15:30 Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед - мач от английската Висша Лига, директно
17:30 Студио „Carlsberg Premium
Football“, директно
18:00 Футбол: Астън Вила - Тотнъм
Хотспър - мач от английската
Висша лига, директно
20:00 Студио „Carlsberg Premium
Football“, директно
20:30 „Героят и страшилището“ - екшън
с Чък Норис, Брин Теър, Джефри
Крамър, Джак О‘Халоран
22:30 „Битката на планетите“ - фантастика с Тони Амендола, Дейвид
Чокъчи, Джеф Фахи и др.
00:20 „Фрактура“
03:30 „Битката на планетите“ - фантастика с Тони Амендола /п/

06:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
07:00 „Родители 2“ - сериал
08:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
09:00 „Добрата съпруга 5“ - сериал
10:00 „Имало едно време“ - сериал
11:00 „Имало едно време“ - сериал
12:00 „Имало едно време“ - сериал
13:00 „Забравени досиета 4“ - сериал
14:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
15:00 „Добрата съпруга 5“ - сериал
16:00 „Провалена съдба 1“ - сериал
17:00 „Трудна работа“ - тв филм с
Аделаида Кейн, Кристъл Янг, Матю
Флорида, Джес Адамс.
19:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
20:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
21:00 „Ченгета новобранци 5“ - сериал
22:00 „Анатомията на Грей 8“ - сериал/
драма
23:00 „Анатомията на Грей 8“ - сериал/
драма
00:00 „Менталист: Крадецът на мисли
3“ - сериал с Патрик Джейн
01:00 „Менталист: Крадецът на мисли
3“ - сериал с Патрик Джейн
02:00 „Провалена съдба 1“ - сериал
03:00 „Трудна работа“ - тв филм с
Аделаида Кейн, Кристъл Янг, Матю
Флорида, Джес Адамс.
04:30 „Родители 2“ - сериал/комедия/
драма

ДИЕМА
05:00 „Безследно изчезнали“ - с. 3 /п/
05:50 Футбол: Куинс Парк Рейнджърс
- Ливърпул, мач от английската
Висша лига /п/
07:45 „Комисар Рекс“ - сезон 9 /п/
09:00 „Военни престъпления“ - с. 6 /п/
10:00 „Героят и страшилището“ - екшън
с Чък Норис, Брин Теър, Джефри
Крамър, Джак О‘Халоран /п/
12:00 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 5 /п/
12:30 „Ченге от миналото“ - с. 4 /п/
13:30 „Мотоакадемия“ - док. поредица
14:30 „Бойна звезда „Галактика“ /п/
15:30 „Зина - принцесата воин“ - с. 3
16:30 „Военни престъпления“ - сезон 6
17:30 Студио „А“ ПФГ“, директно
17:45 Футбол: Берое - Литекс - мач от
„А“ ПФГ, директно
19:45 Студио „А“ ПФГ“, директно
20:00 „Бойна звезда „Галактика“ - с. 2
21:00 „Клоунът“ - сериал, сезон 1
22:00 „Киборг“ - екшън-фантастика с
Жан-Клод Ван Дам, Алекс Даниелс, Дейл Хадън, Ралф Мюлер,
Тери Бетсън и др.
23:45 „Клоунът“ - сериал, сезон 1, /п/
00:45 „Горещи моменти“ - еротика
02:45 „Национална лотария“ /п/
04:00 Футбол: Куинс Парк Рейнджърс
- Ливърпул, мач от английската
Висша лига /п/

05:15 „Добрата съпруга 5“ - сериал
06:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
07:00 „Родители 2“ - сериал
08:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
09:00 „Добрата съпруга 5“ - сериал
10:00 „Провалена съдба 1“ - сериал
12:00 „Трудна работа“ - тв филм с
Аделаида Кейн, Кристъл Янг, Матю
Флорида, Джес Адамс.
13:00 „Забравени досиета 4“ - сериал
14:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
15:00 „Добрата съпруга 5“ - сериал
16:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
17:00 „Любов на 16 години“ - комедия, семеен, романс с Линдси
Шоу, Чандлър Меси, Кейт Кулурис,
Линдси Блек.
19:00 „Почти законно 2“ - сериал/драма
20:00 „Отчаяни съпруги 1“ - сериал
21:00 „Отчаяни съпруги 8“ - сериал
22:00 „Отчаяни съпруги 8“ - сериал
23:00 „Тя ме желае“ - комедия с Джош
Гад, Кристен Рулин, Хилари Дъф,
Чарли Шийн.
01:00 „Моята малка мръсна тайна“ криминален сериал
02:00 „Забравени досиета 2“ - сериал
03:00 „Любов на 16 години“ - комедия, семеен, романс с Линдси
Шоу, Чандлър Меси, Кейт Кулурис,
Линдси Блек.

ДИЕМА
05:50 Футбол: Стоук Сити - Суонси
Сити, мач от английската Висша
лига /п/
07:45 „Зина - принцесата воин“ - сериал, сезон 3 /п/
09:00 „Военни престъпления“ - с. 6 /п/
10:00 „Али“ - драма с Уил Смит, Чарлс
Съфорд, Джон Войт, Рон Силвър,
Марио ван Пийбълс, Джейми
Фокс, Брус Макгил, Джейда Пинкет-Смит, Джефри Райт и др.
13:30 „Мотоакадемия“ - док. поредица
14:30 „Бойна звезда „Галактика“ - сериал, сезон 2 /п/
15:30 „Зина - принцесата воин“ - с. 3
16:30 „Военни престъпления“ - сезон 6
17:30 „Ченге от миналото“ - сезон 4
18:30 „На гости на третата планета“ сериал, сезон 5
19:00 „Медикоптер 117“ - сезон 4
20:00 „Обзор на кръга в „А“ Група
(2014-15)“, директно
21:00 „Клоунът“ - сериал, сезон 1
22:00 „Убийствени игри“ - екшън-трилър с Жан-Клод Ван Дам, Скот
Адкинс, Айвън Кай, Кевин Чапман, Андрю Френч и др.
00:10 „Клоунът“ - сериал, сезон 1 /п/
01:15 „Горещи моменти“ - еротика
04:00 Футбол: Стоук Сити - Суонси
Сити, мач от английската Висша
лига /п/
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sviat@mail.bg
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НОВА ГОДИНА 2015 ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - 30.12., от 198 лв., ТАСОС 30.12., 454 лв., КУШАДАСЪ с 4/5 нощ.,
от 273/302 лв., МАРМАРИС - 400/459
лв., БОДРУМ - 380/434 лв., АНТАЛИЯ 329/366 лв., ГЪРЦИЯ-СТАВРОС - 31.12.,
315 лв., НИШ - 31.12., 385 лв.
КОЛЕДНА МИНИ ПОЧИВКА В БАНСКО 25.12., 3 НВ, 195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
ВИЕНА - 520 лв., ПРАГА - 549 лв., АТИНА

- 393 лв., КОРФУ - 539 лв., БУКУРЕЩ
- 229 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ СОФИЯ:
ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ - 259 лв., СОЛУН 292 лв., КАВАЛА - 312 лв., АТИНА - 349
лв., ОХРИД - 375 лв., СКОПИЕ - 285 лв.,
БЕЛГРАД - 249 лв., АЛБАНИЯ - 397 лв.,
ДУБРОВНИК - 499 лв., МИЛАНО - 525
лв., ПАРИЖ - 689 лв., РИМ - 699 лв.,
Швейцария - 30.12., 1098 лв., КОСТА ДЕ
ЛА ЛУС - 1310 лв.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА В ДУБАЙ,
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ, ЙОРДАНИЯ, МАРОКО, ШРИ ЛАНКА, БАЛИ, ТАЙЛАНД
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ 24/10

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ

МЕТАЛ ТУР

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

НОВА ГОДИНА В ПАРИЖ: 30.12.2014- НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ КОРФУ:

03.01.2015 Г.; 5 ДНИ/4 Н-КИ НА БАЗА
ВВ; ЦЕНА: 1389 ЛВ., СЪС САМОЛЕТ.
НОВА ГОДИНА - РИМ - ВЕНЕЦИЯ ФЛОРЕНЦИЯ: 28.12.2014-04.01.2015 Г.,
8 ДНИ/5 Н-КИ ВВ; 699 ЛВ.; С АВТОБУС.
 НОВА ГОДИНА В БУДАПЕЩА:
29.12.2014-03.01.2015 Г., 6 ДНИ/4 Н-КИ
НА БАЗА ВВ; ЦЕНА 479 ЛВ., С АВТОБУС.
НОВА ГОДИНА - ПРАГА - БУДАПЕЩА:
29.12.2014-03.01.2015 Г.; 6 ДНИ/4 Н-КИ
НА БАЗА ВВ; ЦЕНА 549 ЛВ., С АВТОБУС.
ПРЕКОЛЕДНА - БАВАРСКИ-ЗАМЪЦИЗАЛЦБУРГ-ИНСБУРГ-МЮНХЕН:
09.12.2014-14.12.2014 Г., 6 ДНИ/3 Н-КИ
НА БАЗА ВВ; ЦЕНА 465 ЛВ.; С АВТОБУС.
 ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА: 18.12.201422.12.2014 Г.; 4 ДНИ/3 Н-КИ НА БАЗА
ВВ+1 ВЕЧЕРЯ; 375 ЛВ., С АВТОБУС. 31/10

30.12.2014-03.01.2015 Г., 5 ДНИ/3 Н-КИ
НА БАЗА НВ; ЦЕНА 455 ЛВ.; С АВТОБУС.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ: 28.12.201403.01.2015 Г.; 7 ДНИ/5 Н-КИ ULTRA ALL
INCL; OT 366 ЛВ.; С АВТОБУС OT В. ТЪРНОВО.
НОВА ГОДИНА В АТИНА: 30.12.201402.01.2015, 4 ДНИ/3 Н-КИ НА БАЗА ВВ;
ЦЕНА 349 ЛВ., С АВТОБУС.
НОВА ГОДИНА В ХЪРВАТСКА ИСТРИЯ:
30.12.2014-03.01.2015 Г.; 4 ДНИ/3 Н-КИ
НА БАЗА НВ; ЦЕНА 498 ЛВ., С АВТОБУС.
ИТАЛИАНСКИ СЪН-ВЕНЕЦИЯ - ПАДУА
- ВИЧЕНЦА - СИРМИОНЕ - ВЕРОНА:
27.02-03.03.2015, 5 ДНИ/2 Н-КИ НА
БАЗА BB; ЦЕНА 329 ЛВ., С АВТОБУС.
СИНАЯ-БРАШОВ-ЗАМЪКЪТ “БРАН” ДВОРЕЦЪТ ”ПЕЛЕШ” - БУКУРЕЩ: 28.0202.03.2015 Г.; ОТ 199 ЛВ., С АВТОБУС
ОТ В. ТЪРНОВО
ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
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Звездата на баскетболния „Черноморец 2014 - Чардафон Орловец“ , сръбският плеймейкър Филип Самойлович:

Ще съм много щастлив, ако повече хора дойдат в зала “Орловец” да ни подкрепят в неделя
СВЕТОЗАР ГАТЕВ

Баскетболист с много сериозен потенциал носи екипа на
„Черноморец 2014 - Чардафон Орловец“ и това е сръбският
плеймейкър Филип Самойлович. Никак не е случайно това, че гардът беше най-силният играч на тима в първите две срещи от
първенството в „А“ БГ и по статистически показатели, и коефициент на полезно действие, оглави индивидуалната класация
сред всички играчи в НВЛ и „А“ БГ. Макар и само на 23 години,
роденият в Белград баскетболист вече е обличал екипите на
отбори от Черна гора, Испания, Грузия, Румъния и Словения. С
тима на „Морнар Бар“ (Черна гора), с който подписва първия си
професионален договор, става MVP на международен турнир в
Италия за младежи през 2009-та. Там неговият състав печели
трофея в конкуренцията на тимове като ЦСКА (Москва), „Унелко“ (Тенерифе), „Бенетон“ (Тревизо), „Армани Джейнс“ (Милано)
и „Фортитудо“ (Болоня). Във финала Филип записва 21 точки,
4 асистенции, 5 откраднати топки и 2 борби, което му носи
отличието за най-полезен играч в турнира. Участвал е и на
Европейско първенство за младежи до 20 години през 2010-та в
Хърватия с националния отбор на Черна гора под ръководството на настоящия наставник на гранда „Цървена звезда“ Деян
Радонич. В Загреб Хуан Антонио Оренга, който през последните
две години води мъжкия национален отбор на Испания, определя
именно Самойлович като звездата на Черна гора преди двубоя
между двата състава от финалната фаза на първенството. В
шампионата на Стария континент сърбинът участва в 9 срещи и записва средно по 17 минути и 6.4 точки на мач.
От казаното дотук става ясно, че Филип Самойлович е играч от високо ниво и любителите на баскетболната в Габрово
не трябва да изпускат възможността да го видят в действие,
а това може да стане още тази неделя в домакинския мач на
„Черноморец 2014 - Чардафон Орловец“ срещу „Видабаскет“
(Видин), който ще се играе в зала „Орловец“ от 17 часа. Преди
срещата „100 вести“ разговаря със сръбския талант.
-	Филип, представи ни се.
- Казвам се Филип
Самойлович и съм роден
на 13 ноември 1990 година. С баскетбол започнах да се занимавам в
ОФК“Белград“ в Сърбия.
Първия си професионален
договор подписах в Черна гора с клуб „Морнар
Бар“. Впоследствие играх
в Испания за втория тим
на „Фуенлабрада“, в Грузия
за „Самедицино“, в Румъния за „Стяуа“ (Букурещ),
а през миналата година за
„Златорог Лашко“, с който
станах четвърти в Словения. Сега пътят ме доведе
тук, в състава на „Черноморец 2014 - Чардафон Орловец“. Бях и в младежкия
състав на националния отбор на Черна гора.
- Сериозна визитка за

един млад играч.
- Да, така е, но нямах
много късмет до момента. В някои клубове играх
под наем и мисля, че се
представих доста добре,
но след края на сезона
ставаше така, че не ме задържаха в съставите си, а
водеха други играчи, било
то по-неопитни или пък
на по-сериозна възраст.
Аз обаче не губя кураж и
продължавам да се боря.
Давам всичко от себе си
и се надявам, че един ден
ще постигна това, което
желая.
- Как се стигна до идването ти в състава на
„Черноморец 2014 - Чардафон Орловец“?
- Съотборникът ми Неманя Илич е влязъл в контакт с клуба. Казали са му,
че търсят играч на позиция

1 - плеймейкър. Ние двамата вече бяхме играли
заедно в Грузия и той ме
е препоръчал на хората
от ръководството. Така се
стигна до контакт между
мен и треньора. Дойдох
тук за няколко дни, а условията ми се видяха добри.
Залата, хотелът, храната
и всичко останало е на
добро ниво и подписахме
договор до 31-ви декември,
а след това ще говорим за
евентуалното му продължаване и изобщо какво ще се
случва по-нататък.
- С Неманя Илич се
присъединихте буквално
в последния момент към
отбора, но това не ти попречи веднага да покажеш качествата си. Бързо
ли върви сработването с
останалите момчета?
- Късното пристигане
не беше проблем. Случвало ми се е и преди - в Грузия и Румъния, да пристигам в отбора буквално два

дни преди важни мачове
и да играя добре. Психически това не ми влияе и
успявам да покажа това,
което мога. Надявам се,
че нещата тук ще вървят
още по-добре с всеки мач.
- Наясно ли си вече
с това, което иска от теб
треньорът Владо Искров,
и с неговото виждане за
начина, по който отборът
трябва да играе?
- Имаме един млад
състав, в който обаче
има и опитни играчи, като
Крум Дойчинов и Неманя Илич. Аз съм тук като
чужденец и знам, че от
мен се очаква да бъда
най-добрия. Опитвам се
да бъда такъв, както на терена, така и извън него и
да бъда пример за другите
млади момчета в състава.
Треньорът ни хвърля много
труд и работи индивидуално с играчите. Тренираме по два пъти дневно и
мисля, че резултатите ще

дойдат. Допуснахме загуба от „Академик“ (Благоевград) тук в първия кръг,
но те имаха страхотна успеваемост при стрелбата.
Отстранихме грешките от
този мач и в Шумен победихме. Ще се опитаме
да направим същото и в
неделя тук, в зала „Орловец“, срещу „Видабаскет“.
- Има ли потенциал
отборът на „Черноморец
2014 - Чардафон Орловец“ да се бори за място в
тройката на „А“ БГ?
- Още не съм видял
всички отбори в групата,
но мисля, че имаме потенциал. Крум Дойчинов,
Неманя Илич и Евгени
Иванов са трима играчи,
които могат да дадат много. Трябва да поработим
и да подобрим играта си
в защита, и ако го направим, мисля, че можем да
се борим за лидерската
позиция или място в тройката. Но все пак трябва да

видя и останалите отбори
в групата и на полусезона
ще мога да бъда по-категоричен относно реалните
възможности за класиране
на нашия тим.  
- Коя е силната страна
на отбора според теб?
- Мисля, че сме доста
силни като индивидуалности, но трябва да поработим още, за да бъдем
силни и като отбор.
- Като стана въпрос за
индивидуалности, не знам
дали си се информирал
за това, че след отличните
изяви, които имаше в първите два кръга, си номер 1
сред баскетболистите играещи в България по коефициент на ефективност?
- Видях и съм доволен
от този факт, разбира се.
Такъв момент имаше и когато играех в Черна гора.
Някои вероятно ще го отдадат на факта, че играя в
„А“ БГ, която не като НБЛ,
но за мен си е радващо. Навсякъде трябва да
показваш най-доброто от
себе си. Аз съм сигурен,
че имам качествата и за
НВЛ, защото съм играл в
елитните първенства на
Словения, Румъния и Грузия. На 17 години участвах
в Балканската лига и съм
излизал на терена срещу
„Левски“ (София), „Спартак“ (Плевен), „Рилски
спортист“ (Самоков) и др.
Знам какво мога, а вече
времето ще покаже как ще
се развият нещата за мен
в личен план.  
Как се чувстваш
в Габрово?
- Още не съм успял
да разгледам града пообстойно, но ми допада
много това, че е спокойно.
Хотелът е добър, залата е
супер. Това, което ми трябва, пък мога да си го купя
от магазина до нея, така
че всичко е ОК.    
- Предвид това на каква популярност се радва
баскетбола в Сърбия, сигурно ти е малко странно

да играеш тук пред празни трибуни?
- Да, в Сърбия хората
обичат баскетбол, гледат
го и това е национален
спорт, но трябва да кажа,
че вътрешното първенство не е на много високо
ниво, ако не броим грандовете „Цървена звезда“
и „Партизан“. Останалите клубове имат сериозни
проблеми. Смятам, че в
България клубовете имат
дори по-добри условия
за тренировки и може би
по-силно първенство от
сръбското. Мисля, че баскетболът в България се
развива и е на път да се
превърне в по-популярен
спорт. Може би трябва да
се поработи повече върху
маркетинга и рекламата,
за да се привлекат повече
деца да се занимават с
този атрактивен спорт, да
се създадат по-силни школи и така.
- Как би призовал
хората да дойдат в зала
„Орловец“ и да ви подкрепят на домакинските
срещи?
- Ние играем всяка неделя. Неделя е почивен
ден за всички и това е
една добра възможност за
хората да дойдат в залата,
да разтоварят и да се наслаждават на баскетболната игра. Ние пък ще се
стремим да ги радваме с
победи. Ето, тази неделя
играем с Видин в 17 часа.
Бих бил много щастлив
ако повече хора дойдат да
наблюдават мача и да ни
подкрепят.
- Ще видим ли първата ви домакинска победа
за сезона?
- Не познавам добре
отбора на „Видабаскет“.
Знам, че са втори в класирането с две победи.
От статистиката се вижда,
че най-добрият им играч е
Теодор Киров. Ще се опитаме да го спрем, а ако го
направим, мисля, че ще се
поздравим с победата.

ли 1 ноември като
Уроци по родолюбие - на патронния празник на ОУ „Иван Вазов” Чувствате
официален български празник?
допитване

НАДЕЖДА ТИХОВА

С водосвет за здраве
на ученици, учители и родители, отслужен от отец
Стефан, започна вчера патронният празник на училище „Иван Вазов“ в Габрово. Датата 30 октомври е
знаменита дата в живота
на училището, защото на
този ден през 1958 година
за първи път бие школският звънец и възвестява,
че в Габрово е открито
още едно ново училище
– напомни причината за
честването директорката на учебното заведение
Стиляна Постомпирова. На
този ден учениците и педа-

гогическата колегия тачат
името на патрона си Иван
Вазов и славят неговото
творчество.
На училищното тържество звучаха отново вазови стихове, сред които и
вечното „Аз съм българче“,
както и песни по негови
текстове. Директорката
припомни, че сме в навечерието на още един празник – Денят на народните
будители, че и днешните
учители заслужават да бъдат наречени будители.
След общоучилищното
тържество всеки от класовете влезе в час за специално подготвения урок
по родолюбие. Учениците

от пети до осми клас бяха
подготвили презентации,
съобразени с възрастта

им и учебния материал,
който изучават. Те демонстрираха своите знания

с презентации, посветени
на патрона на училището
Иван Вазов, на неговото
творчество и чувство за
родолюбие и българщина,
на неговата любов към
българската природа. Помалките ученици – от първи до четвърти клас, запълниха часа по родолюбие с литературно четене
и рецитация на стихове.
Почти във всички класове
звуча отново емблематичното вазово стихотворение „Аз съм българче“. По
този начин децата изразиха своята почит и уважение към делото и творчеството на патрона си.
„Едно училище има хи-

ляди лица – каза по повод
празника директорът Стиляна Постомпирова – това
са лицата на всички, преминали през него. Едно
училище има и хиляди съдби – съдбите на учениците,
учили в него.
Едно училище няма
възраст, защото е младо
с детския смях и е старо
с мъдростта на знанието,
преминало през вековете.“
Затова на празника бяха
поканени и бивши ученици и учители, работили за
просперитета на училището, което е с доказана успешна формула, съчетаваща традиции и модерност,
знания и умения.

Гала Чалъкова срещу Ивет Лалова в конкурса Мис Bgathletic!
Днес е крайният срок да подкрепим нашата Гала!
Сайтът
bgathletic.
com и Спортмедиа.тв организират за първи път
конкурса Мис BGathletic.
com 2014. Първоначално
в надпреварата са включени 50 атлетки, от които
организаторите определиха 18-те, за които от
29 април 2014 г. започна
гласуването на специалната интернет платформа
http://miss.bgathletic.com/.
Първият етап продължи
до 30 юни 2014 г. и беше
спечелен убедително от
габровската атлетка Гала
Чалъкова. Преднината на
състезателката на АК „Орловец-93” пред класираната на второ място претендентка бе повече от 1500
гласа.
Вторият етап на кон-

курса бе
от   1 юли
2014 г до
10 октомври 2014 г.
В него от
5-те атлетки, събрали
наймного гласове след
п ъ р в и я
етап,
бе
определена почетната тройка. В нея
попаднаха
Гала Чалъкова, Ивет
Лалова и
Мис НСА
`13 Ралица
Ламбова.

Победителка и във втория
етап на конкурса бе Гала
Чалъкова. В момента сме
пред финала на конкурса
Мис BGathletic.com 2014.
Гласуването приключва
в 23.59 ч. на 31 октомври. Победителката ще
бъде обявена на 1 ноември 2014 г. Към момента
информацията е, че Гала
отново води в класирането пред Ивет Лалова и
Ралица Ламбова, но точният брой на гласовете
на претенденките за титлата засега не се обявява от организаторите.
Разполагаме с броени
часове да подкрепим
габровската
номинация в конкурса и Габрово да има своята Мис
BGathletic.com 2014!

Продължава от стр. 1

По-скоро това е ден, в който
учениците не учат, но тържествата се правят като по задължение и не представляват
интерес за почти никого“.
„За жалост, здравето не
ми позволява
да посещавам
проявите, организирани по
повод празника.
Иначе за мен 1
ноември е много специален
ден. Ден, с който всеки българин трябва да се
гордее“.
„Аз чувствам 1 ноември като личен
празник, защото дълги години
бях учител в
едно от средните габровски
училища. Този
ден трябва да
бъде и празник на учителите,
защото те са будителите на
нашето време“.
„Усещам 1 ноември като
празник, защото
благодарение на
нашите книжовни дейци днес
ние ползваме
благата, които българският
език ни предоставя. Трябва да сме горди с
факта, че сме българи“.
„Честно казано, от вас
разбирам, че
този ден се
празнува, което
представлява
тъжната действителност на
средностатистическия българин
и показва накъде отиваме“.

