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За дарителя и
дарителството
Коментар на Божидар НИКОЛОВ

Асфалтират улици в Търговище
Борислав КУРДОВ
В Търговище започна
предвиденото асфалтиране на улици, включени в капиталовата програма на общинската
администрация за 2015
година. Машини и служители на „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД

вече навлязоха в улиците „Богомил”, „Морава”,
„Капитан Данаджиев” и
„Славейков”.
Според разчета за
финансиране на капиталовите разходи за пътища и улици, на цялостен
ремонт в града подлежат 30 улици, като от-

делно са заложени за
обновяване още три
междублокови
пространства, улици в села
и рехабилитация на 6
междуселищни пътни
отсечки в общината.
Сумата за тези ремонти
възлиза на близо 4 000
000 лв.

В
памет
на
Окръжният съд на първо място НИКОЛАЙ
МАНЕВ
С един отменен съдебен акт

Сред съдилищата във Варненския апелативен район
Борислав КУРДОВ
Със само един отменен съдебен акт Търговищкият окръжен съд
е на първо място сред
шестте съдилища, включени във Варненския
апелативен район. Това
съобщи пред представители на медии заместник-председателят
на
Варненския апелативен
съд. Той присъства на
отчета на Търговищкия
окръжен съд за дейността през 2014 година,
който направи председателят на институцията
Силвия Петрова.
Според Янков, „работата в Търговищкия
окръжен съд е добре организирана, няма просрочени съдебни актове,
докато на други места
това се допуска, макар и
да не е практика”.

В отчета си съдия
Петрова съобщи, че за
2014 г. в Търговищкия
окръжен са постъпили
общо 748 дела, което
е с 53 по-малко спрямо предходната година.
Свършените дела са
765, като от тях 717 са
свършени в тримесечен
срок. „Това е 94 на сто –
процент, който е добър
показател за бързина на
правораздаването”, заяви съдия Петрова.
Според вида дела, тук
са били (на 2 стр.)

Дарителството в
една бедна държава,
като нашата, е особено важен, чувствителен и широко обсъждан
морален акт. Най-вече,
когато то е и анонимно. Когато дарителят
/спомоществувателят/ не желае публично признание и слава,
а прави това от сърце
за обществена полза.
Благодарение на дарители /спонсори/ у нас
са били построени университети /СУ „Климент Охридски”/, болници
/като тази в Попово/, читалища и училища и
какво ли не още. Хубаво е, че дори в днешните
години на стагнация и нищета се намират хора
с чисти помисли, които отделят от своето,
от спечеленото с ум и усилия, за да подпомагат една или друга българска кауза. Хубаво е, че
се случва и в нашия беден край, където преуспелите, богатите се знаят поименно.
Повод за тези думи ми дава случилото се
наскоро - призив за набиране пари за ремонт
на покрива на църквата „Свето Успение Богородично” в Търговище. Църковното настоятелство подхвана дарителска акция, в която
се включиха не само миряните-вярващи, но и
стотици други граждани на Търговище. Организиран бе и концерт, на който бяха събрани
няколко хиляди лева. Хора идваха в църквата
и пускаха своята скромна лепта в кутията за
дарения.
И някак естествено, но и очаквано, се пробуди патриотичното съзнание на търговищенеца, получи се единение в мислите и желанията
да откликнат, за да се спаси един духовен паметник, който в някаква степен е и символ на
града ни. Това единение в името на родолюбива кауза, сигурен съм, ни направи (на 2 стр.)

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

Кукления театър в Търговище

Отличен с Икар
Съюзът на артистите
връчи традиционните
си награди за театрално майсторство на официална церемония в
народния театър "Иван
Вазов" в Международния ден на театъра – 27
март.
Творци от Държавния куклен театър в
Търговище бяха отличени за индивидуално
постижение в кукленото изкуство при раздаването на тазгодишните
награди „Икар”. За работата по постановката
„Принцесата и скъсаните обувки” статуетката
бе присъдена на сценографа Васил Рокоманов
и майстора на кукли
Силва Бъчварова. Драматизацията на пиесата
по Братя Грим е на режисьора Славчо Маленов. Представлението
на Търговищкия куклен
театър бе номинирано
наред с постановките:
"Пук" на театъра от Бургас, "Бременските му-

зиканти" на Кукления
театър от Видин и "Продаденият смях" на Столичен куклен театър.
Актьорът
Никола
Анастасов получи наградата "Икар" за изключителен творчески
принос към българския
театър. Наградата за
"Чест и достойнство"
бе връчена на актьора
Стефан Илиев, който
през дългогодишната
си практика на театрална сцена има изиграни
над 70 роли в театъра и
повече от 40 в киното. А
най-добрият спектакъл,
според журито, този
сезон е "Каквато ти ме
искаш" на Стефан Москов, игран в Народния
театър.

Търговищките рокери

Кърменето
повишава
С писмо до кмета на Общината мотористи и велосипе- èíåòåëåдисти апелират за почистване и асфалтиране на улици êòà

Откриха мотосезон ‘2015

Най-добрият ни мотосъстезател по спидуей
Николай Манев почина
на 58 години. Батко Николай, както го познаКатя ХРИСТОВА
ват приятелите, е роден
В последната недена 6 юни 1956 г. в Тър- ля на март и в Търгоговище.
(на 4 стр.) вище бе открит новият
мотосезон. Около 50
мотористи от мотоциклетните клубове „Светкавиците” и „The Night
Rders” се събраха, за да
огласят заедно улиците
на града с характерния
рев на машините си.
Към тях се присъединиха и няколко велосипедисти от велоклуб „Планински орел”.
За съжаление, откриването
(на 4 стр.)

на 7 с т р.

Четвъртък, 2 април 2015 г.
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Приемът в болниците –
срещу лични документи

От 1 април 2015 г. приемането в болничните лечебни заведения и изписването
на здравноосигурените лица
ще се регистрира в единна
Регистрационна система. За
целта при постъпване и напускане на лечебното заведение пациентите ще трябва
да представят на регистратурата или в приемния кабинет
свой български личен документ. Това съобщават от Районната здравноосигурителна каса в Търговище.
Регистрационната система ще обработи данните от
личния документ и ще регистрира хоспитализацията,
като едновременно ще изпрати информация за това в
Централното управление на
Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) и
ще провери дали документът
е валиден. Цялата процедура
отнема по-малко от една минута. Системата действа по
същия начин и при изписването на пациентите, уточняват от РЗОК.
Всички болнични лечебни
заведения на територията на
Търговищка област са оборудвани с необходимите технически средства, разполагат с обучени специалисти за
регистрация на процесите и
още от месец март в тестови
режим успешно реализират
процедурата.
Регистрационната система
ще позволи прозрачност и
повишен контрол върху целесъобразното използване на
средствата от здравноосигурителните вноски.

Инспекцията по труда апелира

Подайте декларации
за условията на труд!
Около 420 работодатели
са подали досега декларации и уведомления за условията на труд в техните
предприятия. Задължени да
ги подадат, според чл. 15 от
Закона за здравословни и
безопасни условия на труд,
са около 2 000 работодатели с наети лица на трудови и
служебни правоотношения.
Това съобщи директорът на
Инспекцията по труда в Търговище Галина Градинарова. Крайният срок за подаването им е 30 април 2015 г.
Данните от декларациите за
условията на труд помагат
на Инспекцията по труда да
оптимизира контролната си
дейност, като я насочи към
по-рискови производства и
предприятия.
От началото на 2015 г. не
се налага работодателите
да инсталират специален
софтуер на компютрите си,
за да попълнят декларациите или уведомленията си.
Благодарение на новата
информационна
система
на изпълнителната агенция
„Главна инспекция по труда”, изградена по проект.
А попълването вече става
през интернет портал, достъпен от сайта на агенцията
на адрес: https://public.gli.

Кооперацията в Светлен с

Годишно
отчетно събрание
Реализираха успешна стопанска година 2014-та
Руска ГЕОРГИЕВА
Стана традиция земеделската кооперация „Напредък” в село Светлен да
провежда годишното си отчетно събрание в края на
март. Тази кооперация от
нов тип спазва правилото
да отчита своята дейност
при започване на пролетния сезон и началото на
стопанската година.
Освен отчитането на
количествата на добитата продукция от културите, които се отглеждат в
земите на селото, дългогодишният
председател
Стефанка Петрова изнесе
в доклада си информация
и за продажните цени и
финансовата печалба. Посочи заслугата на Управителния съвет, Контролноревизионната комисия и
пряко заетите в производството технически специалисти.
Проблеми са създавали
климатичните промени и
старите земеделски машини, които трябва да се заменят с нови. Състоянието на есенниците е добро,
подготовката на площите
за пролетниците предстои.
С финансово-счетоводния отчет ни запозна дългогодишният главен счетоводител на Кооперацията
Мариела Славова, а с дейността на Контролно-ревизионната комисия – Пенка

Пенева.
Въпросите, които стоят
за решаване са: закупуване на нови машини, оползотворява на площите с
провалени посеви от прекомерни дъждовалежи и
включване в Европейските
програми за развитие на
животновъдството и земеделието.
Търговската дейност на
Кооперацията е също успешна – селската фурна за
хляб работи добре, на трите хранителни магазина
продавачите са сменени.
В началото на събранието беше почетена паметта
на починалите член-кооператори, от които двама
членове на ревизионната
комисия. На тяхно място
чрез тайно гласуване бяха
избрани други, съобразно
изискването да живеят в
селото и да имат определените декари земеделска
земя в Кооперацията.
Всички изказващи се
подчертаха, че въпреки
здравословния
проблем
на председателката, работата в Кооперацията се е
вършила както трябва, за
което са доказателство добрите крайни резултати.
Събранието
гласува
предложението на Управителния съвет за размера на
рентата през настоящата
стопанска година и даване
на Великденски добавки.

government.bg/GIT_Public/
EAdminService/ServiceIndex.
Изпращането може да
става директно по интернет
с електронен подпис. При
липса на електронен подпис,
декларацията или уведомлението се подава на място
в дирекцията „Инспекция по
труда“ по адресна регистрация на фирмата. Те трябва да
се представят на хартиен и
електронен носител. Указания как се попълват, изпращат или подават документите могат да се намерят в
секцията „Административно
обслужване“ и чрез инфобутона към електронната услуга на интернет портала.
Задължени да подават
декларация са всички лица,
които са започнали дейност
през 2014 г. Декларация
задължително се подава и

при промяна през 2014 г. на
обстоятелства, подлежащи
на деклариране. Например
при нов адрес на управление на предприятието, при
промяна на големината му,
на работните места, свързани с работа на открито, под
земята, във въздуха, на и
под водата или с видеодисплеи и др. Нова декларация
може да бъде подадена и
при промяна на което и да
е друго от декларираните
обстоятелства, свързани с
подобряване или изменение на условията на труд в
предприятието. Само уведомление подават лицата,
при които не са настъпили
промени в обстоятелствата,
подлежащи на деклариране
и имат успешно подадена
декларация или уведомление за предходната година.

Водата в Търговище
– годна за пиене

В продължение на четири месеца водата, която
жителите на Търговищко
получаваха по водопроводната мрежа, не ставаше
за пиене. От Регионалната
здравна инспекция /РЗИ/
и дружеството по „Водоснабдяване и канализация”
в Търговище извършваха
непрекъснати проби, за да
се следят показателите на
питейната вода, но при тях
се отчитаха силно завишени стойности на показателя мътност. На гражданите беше препоръчвано да
ползват само бутилирана
вода за питейните си нужди.
След последните изследвания, обаче, инспекторите
от РЗИ са установили, че
вече няма отклонения на
показателите на водата от
установените норми. Което
значи, че водата от чешмите
е годна и за пиене, съобщава директорът на Здравната
инспекция в Търговище д-р
Венка Стоянова. За последната седмица са изследвани 18 проби, от които 10 по
държавен здравен контрол

и осем по искане на физически и юридически лица.
При всички тях химичните
и микробиологичните показатели са в нормални граници.
Припомняме, че питейната вода, която ползват
жителите на общините
Търговище и Омуртаг, е
мътна още от месец декември миналата година. Тогава причина за повишената
мътност на водата бяха
продължителните валежи
от дъжд. Питейна вода Търговище ползва от в язовир
„Тича”, откъдето се снабдяват още Шумен и Велики
Преслав.

По проект

За дарителя и
дарителството

(от 1 стр.) по-добри хора и християни. А може би и поизглади пролуките и цепнатините, които политици и управници десетилетия дълбаха в снагата на обществото
ни, пък и на нашата търговищка общност…
Нещо повече, намери се добър и щедър човек, който сам
дари необходимите за ремонта 30 000 лв. При това пожела
да остане анонимен. Какво по-хубаво от това?! Парите
ще стигнат за неотложния ремонт, а останалите събрани от дарителската акция, ще бъдат използвани за
ремонт и съхраняване на стенописите в храма и неговия
екстериор, за запазване на иконописното му богатство
– като паметник на духовното начало, но и на културата.
Жестът на анонимния дарител е пример за продължение на една столетна българска традиция – ктитори да
дават от своето за съхраняване на духовното наследство /Боянската църква край София/, да утвърждават
във времето вярата и духовността на нацията ни. И щом
има такива хора и в днешното комерсиално време, ще има
и още добри дела „на ползу роду”. Уверен съм в това.

Окръжният съд - Теглила пари от банкона първо място ва карта на старица

Разкриха жена

(от 1 стр.) разгледани 163
първоинстанционни наказателни дела, като от тях 149
са свършени (от тях 142 в
тримесечния срок). Разгледаните на първа инстанция
граждански дела през миналата година са 87 - от тях
71 са свършени, 65 в тримесечен срок.
Съдия Петрова допълни,
че малко по-слаби са резултатите на съда по отношение на търговските дела.
Разгледани са 95 дела на
първа инстанция, като свършените са 85, а 69 в тримесечен срок. Причина за
по-ниските резултатите е
характерът на делата, а забавянето се дължи на необходимостта от назначаване
и изготвяне на експертизи.

30-годишна жена от София е изтеглила няколко
пъти пари от банкова карта, която е собственост на
70-годишна жена от село
Руец, Търговищко. Това
разкриха служители на ОД
на МВР – Търговище.
Сигналът за изтеглените
пари подала самата потърпевша. По случая е била
разпоредена проверка от
Окръжна прокуратура –
Търговище.
Транзакциите били направени на 19 и 20 март от
три различни банкомати в
Търговище, като изтеглени
са били общо 1100 лева.
Материалите по случая
ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Набират кандидати
за лични асистенти
Започна приемът на заявления от кандидат-потребителите на услугата
„личен асистент” по проект
„Нови възможности за грижа” в община Търговище.
Документите се приемат в
общинската администрация
до 9 април 2015 г. включително.
Към заявлението по образец и задължителното
приложение трябва да се
приложат още: документ
за самоличност (за справка) или удостоверение за
раждане ако потребителят
е дете; документ за самоличност на законния представител; експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие)
и др. В рамките на проекта
ще се извърши оценка на
потребностите на подалите
заявления лица с увреждания, въз основа на която
ще се формира индивидуален бюджет за ползване на
услугата и ще се извърши
подбор на най-нуждаещите
се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен
асистент” ще се извършват
в дома им от служители на
дирекция „Социално подпомагане”.
За лични асистенти по
проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна

възраст или лица, които не
са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по реда на чл. 68 от
Кодекса за социално осигуряване и са безработни
лица; наети, самонаети или
неактивни лица, които могат
да извършват допълнителен
почасов труд.
Общата стойност на проекта възлиза на почти 65
млн. лева чрез финансовата
подкрепа на Европейския
съюз и национално съфинансиране. Проектът се
изпълнява от Агенцията за
социално подпомагане, а
партньори са всичките 265
общини.
Основна цел на проекта
е превенция на зависимостта от институционален тип
грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и
тежко болни лица с ограничения или в невъзможност
за самообслужване, създаване на възможности за социално включване.
Целевите групи, към които е насочена услугата са:
хора с увреждания с ограничения или невъзможност
за самообслужване; хора
над 65 г. с ограничения или
в невъзможност за самообслужване; семейства на
деца с увреждания; самотно
живеещи тежко болни лица.

Четвъртък, 2 април 2015 г.
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В
памет
на
приятеля
Късното
лягане
–
Практични здравословни съвети днешен проблем
Това ви интересува

На световноизвестния д-р Фредерик Салдман – лекар,
кардиолог, експерт по здравословно хранене и диетолог

- Как да пазим тялото
от най-тежките болести на
нашето съвремие, като алцхаймер и рак?
- За съжаление, специално за тези болести лечение няма, но ние можем
да положим усилия, за да
предпазим и избегнем развитието им. В моята книга
препоръчвам всеки да извършва физическа актив-

ност по 30 минути, но абсолютно всеки ден. Само
с толкова упражнения или
ходене ще намалим риска
от рак и сърдечни проблеми с 40%. Важно е да лекуваме причините, преди да
лекуваме самите болести.
Добрата храна и спорта могат да ни предпазят, както
и да ни поддържат млади
и жизнени. Най-важното е
да се чувстваме щастливи.
Но за всичко трябва постоянство. Когато мой пациент ми каже, че спортува
два пъти в седмицата, аз го
питам дали и зъбите си мие
толкова рядко. Грижата за
здравето трябва да е ежедневна.
- Какви грешки допускаме все по-често в навиците си за хранене и в
мисленето си?
- С всяка изминала година ядем все повече захар
и сол, а те ни разболяват.

Пролетно тържество
на „Втората младост”
Радослав ЧЕРКЕЗОВ
Пенсионерски клуб „Стефан Караджа” в Търговище
организира Пролетно тържество на „Втората младост” в ресторант „Терра
Европа”. Бяха поканени
пенсионерите от всички
градски клубове, както и
тези в Алваново и Въбел. В
програмата бяха представени мелодични изпълнения
от ВИС „Божур” с художествен ръководител Събина Георгиева. Ретро-ревю с участието на дами от няколко
клуба създаде емоционално
пролетно настроение, което
се допълни с хора, танга и
модерни танци. Надиграването нямаше състезателен
характер и това допринесе
на дансинга да излязат много танцуващи двойки.

Освен че солта е вредна за
сърцето, тя ни кара да ядем
все повече и повече. Нека
спрем да отлагаме за утре
това, което трябва да започнем още днес. Нека приведем в действие всички правила за добро здраве и нека
се стремим те да се превърнат в наше ежедневие.
Лечебният глад, който
все повече набира известност, има редица положителни ефекти. Ако прекарваме между 12-16 часа само
на вода, ще намалим с 20%
риска да заболеем от рак,
ревматизъм и астма. Освен
това такъв вид изчистване
повишава тонуса и човек се
чувства много по-жизнен и
енергичен.
- Сексът също е физическа активност, каква е ролята му за здравето ни?
- Сексът е много важен
както за жените, така и за
мъжете. Доказа ли сме, че
ако човек
прави секс
12 пъти в
месеца, то
той увеличава живота си. При
дамите
с
редовен полов живот
се наблюдава много
по-малък
процент
заболели
от рак на
гърдата.
Затова монахините
например страдат много
повече от тази болест. За
мъжете сексът е важен не
само защото отделя хормона на щастието, но и предпазва от проблеми с простатата.
- За какво да внимаваме в ежедневието си, за
да сме по-здрави?
- Когато сте в ресторант
или у дома, дръжте ножа
си близо, защото изгорелите части по храната трябва
да се отстраняват. Ако консумирате 3 см прегоряла
коричка от пица, това се
равнява на 200 изпушени
цигари. Винаги измивайте
плодовете преди консумация, а ако има потъмнели участъци, ги изрежете,
защото са канцерогенни.
Също така ако слагате резен лимон в чая, винаги махайте кората. От топлината
пестицидите започват да се
множат.

Направи впечатление, че
всички присъстващи бяха
официално и оригинално
облечени, а самата обстановка – широк салон, голям
дансинг и дисководещ с
приятно подбрани български изпълнители. Тези условности допринесоха всеки
пенсионер, макар с побелели коси, да забрави възрастта си и да се повесели от
душа и сърце.
Съжаляваме само, че
нито кметът на Търговище
Красимир Мирев, нито секретарят на Общината Валери Симеонов, които бяха
официално поканени с персонални покани, не уважиха
тържеството ни и се лишиха
от емоционално преживяМ о ване сред достойни хора от мент
от
„Втората младост”.
изпълне-

ние на ВИС
„Божур”
(вляво).
*Младите предприемачи
от Първо
СОУ решават задачите, поставени
им от експерта по
банкиране
Христинка Ганчева
(вдясно)

Проблем на съвременните
хора е не ранното ставане,
а по-скоро късното лягане.
Това е заради развитието на
технологиите и масовото навлизане в ежедневието ни на
телевизията и компютрите.
Това заявява специалистът
по психо-физиология проф.
Божидар Димитров. "Получава се така, че хората вече
спят с 1 час по-малко, отколкото преди 100 години. Това
е доказано с изследване от
световен мащаб. Не е толкова фатално, ако човек става
рано. Лошото е, че масово
си лягаме късно", подчертава
той. Проф. Димитров отбелязва, че повечето от младежите
стоят до полунощ. "Доказано
е, че излъчването на екрана
от телевизора, на монитора,
дава синя светлина, която
потиска мелатонина. Това се
равнява на изпиването на две
кафета. Затова се препоръчва след 9 часа в спалнята да
няма телевизор", добавя той.
Въпреки това, проф. Димитров смята, че българинът
няма да се научи да си ляга
по-рано. "Моето мнение е, че
българинът по никакъв начин
няма да започне сега да ляга
1 час по-рано, след като се
смени времето. Дори може
да се получи така, че сънят
му да се съкрати с два часа",
казва експертът по психофизиология. Негативите са:
нарушена концентрация, повишаване на дремливостта.
Проф. Димитров предупреждава особено да се внимава
при работа с машини и шофирането.

Литературната общност в Търговище загуби един
уважаван и обичан творец – Кирил Смилков, който почина след кратко боледуване. От кончината на приятеля,
съмишленика, човека с богата творческа биография изминаха девет дни. Ще мине време – ще станат 90…, 9
месеца и т.н. Времето ще отмива и спомена, и мъката.
Но ще помним Киро за неговата непресъхваща творческа
енергия, за демократичния му дух и дела - за по-доброто
бъдеще на Търговище, на България. Ще препрочитаме неговите разкази, повести, фейлетони, афоризми. Понякога
ще тъгуваме, че ни липсва, друг път ще дочуваме неговия
искрен, напорист и жизнен смях. Така искаме да го помним.
Почивай в мир, Киро!

Простете, че забелязах

Кирил СМИЛКОВ
Който яде мазни, солени и с други вредности храни, почти
е ясно какви болести ще получи. А ако яде чисти, подбрани,
полезни неща, не е ясно кога още здрав ще получи смърт.
***
Колкото и да ни намаляват интересите с течение на времето, винаги запазваме достатъчно енергия за маниите си.
***
Мъчително храносмилане има и този, който прекомерно
се е хранил с илюзии.
***
Намерите ли в яденето си косъм, не се двоумете, той е
дошъл от най-глупавата глава наоколо.
***
От всяка напивка имаш придобивка…От бирата ти става и
В училището по-обилна урината, а и на шкембето сланината. С виното си
стимулираш на носа румеността, а даже ти се привижда, че
в Крепча
ти става гигантска потентността. А от ракията, без никакво
съмнение, ти се запазва и дори ти расте глупостта.
***
Съвременните диетолози-модернисти препоръчват, за да
сме здрави и щастливи, да се откажем само от това, което ни
е вкусно и любимо за ядене.
***
Съзнателното поддържане на полупразен стомах е изпиУчители и ученици от седем държави се събраха в тание за твоята воля, но те предпазва от бърза амортизация
основно училище ,,Васил на вътрешните органи и опорно-двигателния ти апарат.

Чуждестранна
визита

Левски” в опаченското село
Крепча, за да обменят опит
и култура в продължение на
една седмица.
Визитата се проведе по
проект „Коменски”, който
цели развиването на многостранни партньорства. Седмицата премина под надслов „Развий своя талант,
свирейки на музикален инструмент”. С много дейности
и забавления бе изпълнена
седмицата за участниците.
Гостите от Чехия, Полша,
Румъния, Турция,Испания и
Литва останаха впечатлени
от българските традиции и
обичаи,исторически и културни
забележителности
и топлотата и гостоприемството на домакините.

I СОУ „Св. Седмочисленици”

„Предприемачите не се
раждат, те се създават”
Предприемачите от III
„а” клас на Първо СОУ „Св.
Седмочисленици” в Търговище, с ръководител Стела Вълчева, се включиха
в представителната изява
„Можеш да разчиташ на
банката”, по повод закриване на програмата „Нашият
град” по проект „УСПЕХ”.
Гости бяха техните родители, а консултант-доброволец бе Христинка Ганчева- експерт по банкиране
в банков клон в града.
Тя разказа на учениците, че банката служи
не само да съхранява
парите на клиентите,
но тя може да отпуска
кредити, както на граждани, така и на фирми.
В банката също можем
да обменим валута, да
съхраним ценни предмети.
Учениците се запознаха с понятията депозит – внасянето на пари
в банката, което се осъществява чрез вносната бележка и кредит –

отпускане на пари с лихва.
Попълвайки сами вносната
бележка третокласниците
„захраниха” своята „банкова сметка” с различни суми.
Г–жа Ганчева обясни, че
банковите служители помагат на клиентите да откриват свои банкови сметки и
да управляват парите си. За
улеснение на клиентите са
банкоматите, от които може
да се теглят пари по всяко
време на денонощието с дебитни или кредитни карти.
За улеснение на клиентите служи ПОС-терминала,
от който могат да се теглят
суми с дебитни и кредитни
карти за заплащане на услуги в магазини, ресторанти
и учреждения.
В края на часа третокласниците получиха своите
Сертификати за постижение. Обучението по предприемачество дава на
учениците практически знания и умения, гарантира им
финансова грамотност, развива у тях инициативност и
предприемачески дух.
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В памет на НИКОЛАЙ МАНЕВ
(от 1 стр.)
Започва
със спидуей в школата
„Аврам Топалов” през
1971 г. и неговата кариера може да се сравни
само с бомбена експлозия.
Още през 1977 и
1978 г. участва на финали на европейско първенство за младежи,с
което той дава заявка
да е един от най- добрите състезатели в света.
Участник на полуфинал
на световно първенство
за двойки през 1982 и
1983 г. През 1986 година в австрийския град
Нойщад Николай Манев е вече на Континентален финал.
По това време, когато
САЩ, Швеция, СССР,
Чехословакия,
ГФР,
Англия и Полша са във
вихъра си, в Дания има
1500 официално регистрирани състезатели
според един американски журналист, Мото
GP е далеч от популярността си, а спидуей
събира стотици хиляди
по стадионите, успехът
на Николай Манев е от
огромна значимост.
Този успех го отрежда сред най-значимите
български
мотоциклетни състезатели за
всички времена. Многократен победител в турнирите „Авто-мото свят”
и „Народна младеж”,
многократен победител
в десетки републикански и европейски турнири, Николай Манев
е основен двигател на
българският национален отбор, довел го до
най-големите му постижения. Заслужил майстор на спорта в найпълния смисъл, който
може да има тази титла.
Бел. ред.: Прочетохме това в един от интернет сайтовете и
напълно се присъединяваме към хубавите думи
казани в памет на Николай. Явно ги е казал човек, който добре го познава – и като личност,
и като мотоциклетен
състезател. От свое
име, тъй като познавам
от десетилетия Николай Манев, ще добавя,
че той беше славата и
гордостта на Търговище от 70-те години на
миналия век, та до наши
дни. Отгледа и възпита наследник – Милен
Манев, който прибавя
към славата на баща си
своя почерк, свои успехи, свои награди и престиж зад границите на
България като състезател.
А за Николай, ще добавя още, че дълбоко
съжалявам за ранната
му кончина. Той беше
един скромен, обикновен
гражданин на Търговище, който не парадираше със своето богато
и славно минало, но пък
хората го помнеха и
ще го помнят тъкмо за
това.
Той и моторният

шум от едно незабравимо време отлетяха
в небитието. При нас
остава паметта, споменът за добър човек.

Тези думи са заслужени
след един осмислен и добре извървян житейски
път. Сбогом, Николай!
Божидар НИКОЛОВ

(от 1 стр.) на сезона
съвпадна с погребението на з.м.с. Николай
Манев. Затова първата
спирка на търговищките мотористи бе гробищния парк в града,
където почетоха паметта на най-добрият
спидуей състезател на
България, който е поставил и основите на
мотоциклетния спорт в
Търговище. След това
в храм „Света Троица” в
кв. „Въбел” бе отслужен
водосвет и бе извършено освещаване на моторите за здраве на мотористите и безаварийно
каране.
След демонстративната обиколка на нашенските рокери по
улиците на града, те се
събраха отново, за да
обмислят и подготвят
писмо, в което да се
обърнат към кмета на
Търговище Красимир
Мирев и общинското
ръководство. Чрез него
членовете на клубовете призовават „да се
почистят от фракция и
пясък пътищата, да се
ремонтират зейналите
дупки, за да закрием
вело и мото сезона наесен всички живи и здрави”.
Председателят
на
мотоклуб
„Светкавиците” Пламен Цаков
отбеляза, че организираните мотористи и
велосипедисти в Тър-

говище са ангажирани
граждани, които защитават интересите найвече на младите хора
в града. „Ние от търговищките мотоклубове,
в подкрепа на каузата
„Пази моториста! Животът е безценен!”, се
обръщаме към Вас с
молба за обезопасяване на пътищата в нашия
град. Ние, мотористите, не караме само по
магистралите /не, че те
са безопасни, равни,
без дупки и бабуни/, а
караме и по нормални
пътища. Да, вижда се,
че се работи по някои
от тях. Но след зимата
са зейнали кратери, а
и „водният цикъл” спомага до голяма степен
пътищата в града да са
в ужасно състояние, засипани с фракция и пясък”, се чете в писмото,
адресирано до кмета на
Общината. Мотористите отбелязват още, че
ако за четириколесните МПС непочистените
улици и дупките по пътищата са проблем, то
за велосипедистите и
мотоциклетистите понякога са фатални.
Накрая на сбирката
търговищките рокери си
пожелаха безаварийно
каране в сезон ‘2015.
Най-голямото ни желание е в края на сезона
да бъдем живи и здрави, каза в заключение
Пламен Цаков.

Откриха
мотосезон ‘2015

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище
и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 09.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Васил Левски,
Пробуда, Алваново и Манастирци, общ.Търговище.
На 08.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Давидово,
Ралица, Голямо Соколово, Бистра и Съединение, общ. Търговище.
На 07.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Лиляк, Александрово, Пресян, Горна Кабда, Цветница, Китино, Братово, Пайдушко, Божурка и Пролаз, общ. Търговище.
На 06.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, кв. Бряг
и селата – Макариополско, Буйново, Твърдинци, Пресяк, Мировец и Буховци, общ. Търговище.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 27.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище вилна зона "Драката", абонатите, захранвани от
ТП "Дончо Пеев", ТП "Мильо попа", МТП "Ненко",
МТП "Димитър Цветков".
На 24.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ.
Търговище: Ловец, Острец, Осен и Надарево.
На 23.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ.
Търговище: Руец, Баячево, Певец, Дългач, Овчарово, БКТП "Избата" - с. Овчарово, с. Кралево, кариера Кралево, вилна зона, захранвана от
МТП "Серсема", гр.Търговище.
На 22.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Разбойна, и селата в общ. Търговище: Стража, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец, Вардун.
На 21.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. "Запад I" и "Запад II", жилищни блокове с номера - 1, от 25 до 28 и от 30 до 41.
На 20.04.2015 г., от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Запад - блокове с номера от 48 до 54 и МТТ
"Скорпион" - автосервиз "Пежо".
На 20.04.2015 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Запад - блокове с номера 42, 43, 45, от 55 до
58 и 60.
На 17.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
вилните зони, захранвани от ТП "Момина чешма", ТП "Ягода", ТП "Г. Петков", МТП "Синя вода-ВиК", ПС "Въбел", ТП "Автосервиз", комплекс
"Руски цар", ТП "Първи долап", бензиностанции
"Петрол" и "Лукойл", МТП "Хлебни изделия",
абонати, захранвани от ВС "Парка", ТП "Профилакториум" и БКТП "ЕМУ", комплексите "Белия
кон" и "Рай", всички комуникации, захранвани
от връх "Коджакус", хижи "Младост" и "Соколите" и кариери "ПИМ".
На 16.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, улиците: "Трапезица" (от "Палаузов" до
"Боровец"), "Боровец", "Росица", "Славянска",
"Кюстенджа" (от Строителния техникум до кръстовището на ул. "Еп.Софроний"), "Антим I-ви"
(от "Първи май" до "Кюстенджа"), "Камчия",
"Аксаков", "Белгун", "Преслав", "Първи май" (от
"Паисий" до "Палаузов"), "Пан агюрище", "Бъкстон", "Герлово" и кварталите: "Зорите", "Изток"
и "№71" и абонатите, захранвани от БКТП "Войнишка градина" и вилна зона, захранвана от
МТП "Д.Михайлов" (м-ст "Серсема").
На 15.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
улиците: "Цар Освободител" №30 - 36, "Митрополит Андрей" от светофарите до Читалището,
"Бенковска", "Кубрат", "П. Р. Славейков", "Стефан Куцаров" и "Троян".
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
съобщава, че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДНО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
производство, както и офис помещение.
Възползвайте се от ниските наемни
цени на Бизнес инкубатора !
За допълнителна информация
тел. 0601/62622, 0899942063.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 03.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр.Търговище кв.Запад 3, жилищни блокове с номера: 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 72 .
На 03.04.2015 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище
- улиците Страцин от №15 до №34, Мальовица от
№20 до №39, Сива от №21 до №37, Вихрен от №8
до №14, Цар Симеон от №38 до №44, Опълченска
от №60 до №81, Митрополит Андрей №138, Кракра, Китка и Патриарх Ефтимий.
На 02.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище
- ул.Опълченска от ляво и дясно, кв.Малчо Малчев, ул.Вит, Александър Стамболийски от пресечката на ул.Вит до бул.Трайко Китанчев – номера
32, 34, 36 и 38, жилищните блокове на кв.Запад I с
номера 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 23 и 24 .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м.
за търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51
Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
в Търговище - 55 кв.м.; ул. „Шейново” 5;
ет. 3. Цена: 50 000 лв. Без посредник
Тел.: 0897 817 018
ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Вароша”,
ет. 4 /последен/; ново строителство. 210 лв. наем/
Тел.: 0889 70 55 46 и
месечно
0893 20 27 61 – Тодорова

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ в Търговище – 4-стаен; 80 кв.м. след основен
ремонт, обзаведен, газ, климатик и гараж;
намира се на ул. „Христо Ботев” 31вх.А, ап. 2
Подходящ за живеене или офис
Тел.: 0887 53 61 56

Траурна агенция „Ивет” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с компютърна грамотност. Тел.: 0899 81 69 67

Ôèðìà â Òúðãîâèùå òúðñè äà íàçíà÷è ãîòâà÷êà ñ
îïèò. Òåë.: 0894 776 111

Четвъртък, 2 април 2015 г.
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71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
35 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзаведен, с гараж (+15 000 лв.)
79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.) 102 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), завършен 99 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4,
обзаведен, с таванска
72 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000

и още много оферти...

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам ГАРАЖ
в центъра – бетон със
собствен електромер и с
нотариален акт
Ниска цена
Тел.: 0876 24 25 91
Продавам АПАРТАМЕНТ – 66 кв.м., в
Търговище, ул. „Васил Левски” 40. С частична ПВЦ дограма и естествен паркет;
ет.2-жилищен. Тел.: 0897 87 57 30

Продавам МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ –
99.79 кв.м.; изба 5.82 кв.м.; таван 8.18
кв.м. Представлява две спални, дневна и
кухня в гр. Търговище, ул. „Тр. Китанчев”
21, ет.3, ап. 8, с асансьор, локално парно
и възможност за газификация. Свободен.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.
Цена – 75 000 лв. Тел.: 0888 611 688

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ – 81 кв.м.
/кухня и три стаи, две тераси, маза
и таванско помещение в района на
Кооперативния пазар; югозападно
изложение; ет. 9 – непоследен
Тел.: 0898 467 009

F-

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”
тел. 0601/6 41 41,
0885/960 157

ÊÓÏÓÂÀ

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна
гарсониера с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3,
гарсониера, с подобрения
40 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7, гарсониера
39 900
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.),
двустаен тухла, с таванска
45 000
50 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), двустаен
ново строителство
53 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3, двустаен тухла 43 500
54 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
48 000
70 кв.м. Център, ет. 4, двустаен тухла 55 000
89 кв.м. Широк център, ет.4, трист. тухла 60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), тристаен
ново стр-во, завършен вид
95 000
Широк център, ет. 1 (жил.),
лукс, четиристаен
52 000 EUR
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
112 кв.м. Център, ет. 3, теракот, PVC
90 000
Широк център, ет. 2 от къща, 117 кв.м. ЗП
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
27 500
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
46 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, ново стр-во
43 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. Ид. център, ет. 3 (жил.), лукс
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

ïëàùàíå
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

УЛ. В. ЛЕВСКИ 34 (до ГУМ)
тел. 0601/6 44 11,
0898/517 396

гр. Търговище



ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/65777, 0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Транспортна фирма
ТЪРСИ СПЕШНО
ШОФЬОРИ ЗА БЕЛГИЯ
Задължителен турски
език. С цял комплект
документи
Заплата 1 600 евро/месечно, трудов договор и
осигуровки
Тел.: 0895 69 28 86

Продавам
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Борово око"
Тел. 0887 36 95 92

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

Продавам ГАРСОНИЕРА в Търговище
/43 кв.м./ - в близост има детска
ясла, градина, училище и болница,
един от големите хипермаркети
След основен ремонт; ет. 2, среден;
южно изложение
Тел.: 0878 42 82 79 и 0895 42 76 81

Продавам ГАРАЖ в блок 25 в кв. „Запад”,
с водоснабдяване Тел.: 0888 56 44 08
Продавам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – 9 дка; 4-та
категория в с. Певец Тел.: 0878 96 36 00
Продавам ВИЛА С ЛОЗЕ в местността
„Драката” /0.6 кв.м., от които 0.3 кв.м.
лозе/ - с кладенец, ток, вода и документи
Цена по споразумение. Тел.: 0899 05 95 41

Продавам АПАРТАМЕНТ /57 кв.м./ в бл. 32, кв.
Запад 2 Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
Давам под наем ГАРСОНИЕРА
в Идеалния център на Търго- Давам под наем кафе и рибен магазин на
вище. Тел.: 0887 36 95 92
„Момина чешма” – оборудвани; и апар-

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам
КАФЕ–АПЕРАТИВ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

тамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам АПАРТАМЕНТ
/80 кв.м./ - ул. „Никола Симов” 2 в Търговище; 3 стаен, с подобрения, 5-ти етаж; с мазе
Цена: 58 000 лв. Тел.: 0897 27 17 37

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Фирма „Прометей” ООД търси
Продавам 500 кв.м. ШЛОСЕР с техническо образование за работа
Продавам
дворно място със
с металообработващи машини
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
Молба и автобиография изпращайте на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
имейл-адрес: kamini_prometei@abv.bg
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
За контакти: 0888 439 667
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400
Давам
Лукерия ООД Търговище
Тел.: 089 87 43 166
стая
търси да назначи
Продавам
под
наем
МАЙСТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Продавам две СЕКЦИИ
на улица
с двукрилен ГАРДЕ- КОКОШКИ – НОСАЧКИ
НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
– 3 лв. за брой „Царевец” 14 в с опит в производството на
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
с ракла, трикрилен
птицеферма с. Тел.:Търговище
0601 580 29 рахат локум минимум 10 г.
гардероб и УЧЕНИЧЕВасил Левски
семейство и владеене на турски език
СКО БЮРО
Тел.: 0601/6-46 64
Василеви
Тел.: 0878 350 117
Тел.: 0886 06 48 87

2 април 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Игрите на глада
21.00 ч. - приключенски

2 април
БНТ 1

- сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 20:30 Помощник – управителят
- комедия
21:00 Игрите на глада: Възпла09:00 Експериментът - сериал
22:30 Новите съседи - сериал
меняване - приклю10:00 Кралете на бягството 00:00 Невидими улики - сериал
ченски
сериал
00:00 От местопрестъплениеbTV Lady
11:00 Стрелата - сериал
то: Маями - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
12:00 Революция - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
Diema TV
13:00 Тренировъчен ден 11:00 Незабравима - сериал
07:45 Среднощен ездач екшън
12:00 Къде е Маги? - сериал
сериал
15:30 Пета предавка - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
09:00 Ченге от миналото 16:00 Кралете на бягството 14:00 Малки сладки лъжкини сериал
сериал
сериал
10:00 Атака срещу Еър Форс
17:00 Експериментът - сериал
Едно - екшън
18:00 Под наблюдение - сериал 15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Венеция - документален 12:00 Питайте Джим - сериал
19:00 Революция - сериал
17:30 Мармалад - шоу
12:30 Хамелеонът - сериал
20:00 Стрелата - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Закони на войната 22:00 Срещу мрака - екшън
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
00:00 Кралете на бягството сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
сериал
bTV Cinema
23:00 Огледален свят - сериал 16:30 Ченге от миналото 08:00 Никита - сериал
сериал
Nova TV
09:15 Вътрешна сигурност 17:30 Хамелеонът - сериал
06:20 Здравей, България
сериал
18:30 Господари на ефира 10:15 Ефектът на пеперудата - 09:30 На кафе - НТВ
шоу
11:30 Бон Апети
драма
19:00 Снайперисти - сериал
12:00 Новините на Нова
13:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Закони на войната 12:30 Огнено сърце - сериен
15:00 Вътрешна сигурност сериал
13:30 Моята карма - сериен
сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
16:15 Троянска война - комедия 14:30 Прости ми - сериен
22:00 От Париж с любов 16:00 Новините на Нова
18:00 Никита - сериал
екшън
16:30 Малката булка - сериен
20:00 Никита: Отмъщението 18:00 Сделка или не – тв. игра 23:55 Хавай 5-0 - сериал
сериал
19:00 Новините на Нова
Diema Famly
21:00 Точен прицел - екшън
20:00 Съдби на кръстопът –
07:00 Доктор Куин Лечителка23:00 Коприна - драма
bTV
реалити
та - сериен
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
21:00 Кошмари в кухнята - НТВ 09:30 Сезони на любовта 09:30 Преди обед - токшоу
07:00 Модерно семейство 22:00 Господари на ефира - шоу
сериен
12:00 bTV Новините
сериал
22:30 Мистични истории - НТВ 11:30 Клонинг - сериен
12:30 Шоуто на Слави
08:00 Шоуто на шантавите
23:30 Новините на Нова
12:30 До последен дъх 13:30 Тайните на времето рисунки- анимационен
сериен
Kino Nova
сериал
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Бон апети
15:30 Светлината на моя
10:00 Жената чудо - анимация 08:00 Убийства в Мидсъмър 14:00 Триумф на любовта сериен
живот - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд сериен
09:50 Осмо чувство - сериал
17:00 bTV Новините
сериал
16:00 Ритъмът на мечтите 17:30 Лице в лице
13:00 Домашен арест - ситком 10:50 Клюкарката - сериал
сериен
11:50 Ястребът и гълъбицата 18:00 Бинго милиони - ло14:00 Майк и Моли - сериал
17:00 Дила - сериен
сериал
тария
14:30 Модерно семейство 18:00 Клонинг - сериен
12:50 Момичето на отбора 18:05 Опасни улици - сериал
сериал
19:00 Моята карма - сериен
драма
19:00 bTV Новините
15:30 Новите съседи - сериал
15:10 Игрите на глада - приклю- 20:00 Малката булка - сериен
20:00 Завръщане - сериал
17:00 Комиците - шоу
21:30 Ритъмът на мечтите ченски
21:30 MasterChef - шоу
18:00 Домашен арест - ситком
сериен
18:00 Осмо чувство - сериал
22:30 Шоуто на Слави
19:00 Майк и Моли - сериал
22:30 Дила - сериен
23:30 bTV Новините
19:30 Всички обичат Реймънд 19:00 Клюкарката - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:50 Пари за вашия бизнес
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Днес и утре
13:50 Жребий за европейско
първенство по футбол юноши до 17 години
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:00 Тайна афера - игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Хрътката - тв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

bTV Action

ПЕТЪК

Kino Nova - Усещане за жина
21.00 ч. - драма

3 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Днес и утре
14:30 Бурен свят - тв филм
15:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Музиката на Америка
17:30 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Сбогом, Бафана - игрален филм
00:00 По света и у нас

сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Извън играта - криминален
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Кралете на бягството сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Френска Лига 1: Монако Сент Етиен
23:30 Страшилището на Малибу
- комедия

00:30 Невидими улики - сериал

bTV Lady

Nova Sport

17:00 Футбол: Мидълзбро
08:30 Ангели пазители - сериал
- Уигън Атлетик, мач
10:00 Огледален свят - сериал
от Чемпиъншип,
11:00 Незабравима - сериал
директно
12:00 Къде е Маги - сериал
19:15 Футбол: Ипсуич Таун
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
- АФК Борнемут,
14:00 Малки сладки лъжкини мач от Чемпиъншип,
сериал
директно
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:45 Футбол: Дарби Каунти
16:00 България търси талант - Уотфорд, мач от Чемкастинги
пиъншип, директно
19:00 Али Макбийл - сериал
Diema TV
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
09:00 Ченге от миналото 21:00 Малки сладки лъжкини сериал
сериал
10:00 От Париж с любов 22:00 Къде е Маги - сериал
bTV Cinema
екшън
23:00 Огледален свят - сериал 12:00 Питайте Джим - сериал
08:00 Никита - сериал
09:15 Вътрешна сигурност Nova TV
12:30 Хамелеонът - сериал
сериал
06:20 Здравей, България
13:30 Снайперисти - сериал
10:15 Коприна - драма
09:30 На кафе
14:30 Закони на войната 12:45 Трета смяна - сериал
сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
14:45 Вътрешна сигурност 15:30 Среднощен ездач 12:00 Новините на Нова
сериал
сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
16:00 Точен прицел - екшън
16:30 Ченге от миналото 13:30 Моята карма - сериен
18:00 Никита - сериал
сериал
14:30 Прости ми - сериен
20:00 Никита: Отмъщението 17:30 Хамелеонът - сериал
16:00 Новините на Нова
сериал
18:30 Господари на ефира
16:30 Малката булка - сериен
bTV
21:00 Добре дошли в джунглата 18:00 Сделка или не – тв. игра
- шоу
06:30 Тази сутрин
- комедия
19:00 Снайперисти - сериал
19:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед - токшоу
23:00 Аз съм Сам - драма
20:00 Закони на войната 20:00 Съдби на кръстопът 12:00 bTV Новините
сериал
реалити
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Хавай 5-0 - сериал
08:00 Шоуто на шантавите ри- 21:00 Туристът - екшън
13:30 Тайните на времето 23:00 Господари на ефира - шоу 22:00 Сицилианецът - екшън
сунки - анимационен
сериал
23:30 Новините на Нова
09:00 Комиците - шоу
Diema Famly
15:30 Светлината на моя
10:00
Помощник
управителят
09:30 Щастливи заедно Kino Nova
живот - сериал
- комедия
сериен
08:00 Убийства в Мидсъмър 17:00 bTV Новините
12:00 Всички обичат Реймънд 11:30 Клонинг - сериен
сериен
17:30 Лице в лице
сериал
12:30 До последен дъх 10:00 Осмо чувство - сериал
18:00 Бинго милиони - ло13:00 Домашен арест - ситком 11:00 Клюкарката - сериал
сериен
тария
12:00 Ястребът и гълъбицата - 13:30 Бон апети
18:05 Опасни улици - сериал 14:00 Майк и Моли - сериал
14:30 Модерно семейство 14:00 Триумф на любовта сериал
19:00 bTV Новините
сериал
сериен
13:00 Шерлок Холмс: Знакът на
20:00 Завръщане - сериал
16:00 Ритъмът на мечтите четиримата - мистери
21:30 Столичани в повече - 15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Столичани в повече сериен
15:00 Игрите на глада - приклюсериал
сериал
17:00 Дила - сериен
ченски
22:30 Шоуто на Слави
18:00 Домашен арест - ситком 18:00 Осмо чувство - сериал
18:00 Клонинг - сериен
23:30 bTV Новините
19:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Моята карма - сериен
19:00 Клюкарката - сериал
bTV Action
19:30 Всички обичат Реймънд 20:00 От местопрестъплението: 20:00 Малката булка - сериен
08:00 Под наблюдение - сериал
Маями - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите сериал
20:30 Коледата невъзможна 21:00 Усещане за жена - драма
сериен
09:00 Експериментът - сериал
комедия
00:20 От местопрестъплението: 22:30 Дила - сериен
10:00 Кралете на бягството - 22:30 Новите съседи - сериал
Маями - сериал
23:30 До последен дъх -сериен

СЪБОТА

Diema TV - Пътят на Карлито
22.00 ч. - екшън

4 април
БНТ 1
09:05 Саладин - анимационен
09:35 Приказка за цар Салтан
- игрален филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Третата власт отвътре
12:40 Бразди
13:10 Иде нашенската музика
14:20 Малки истории
15:20 Пролетни мелодии игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Скандали на древния
свят: Египет
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Винаги в същия ден игрален филм
23:30 По света и у нас
23:45 Джаз фестивал Банско
2014

18:00 Пета предавка - сериал
19:00 Stihl - световно първенство
за дървосекачи
19:30 Италианска Серия А: Фиорентина - Сампдория
22:00 Италианска Серия А:
Ювентус - Емполи
00:00 Нинджа убиец - драма

bTV Cinema

07:00 Аз съм Сам - драма
09:45 Любовна афера - драма
12:00 Питър Пан - приключенски
14:15 Добре дошли в джунглата
- комедия
16:30 Капан за убийци комедия
18:30 Розов Кадилак - екшън
21:00 Шивачът от Панама драма
23:15 Имало едно време в
Мексико - екшън

bTV

08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест ситком
13:00 Морски трепачи комедия
15:00 Мармалад - шоу
16:30 Предай нататък - шоу
18:30 Бинго милиони – тв.
лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Ченгето на мола комедия
22:00 Комиците - шоу
23:00 Вълкът от Уолстрийт драма

bTV Action

08:30 Ренегат - сериал
11:30 Страшилището на
Малибу - комедия
13:30 Италианска Серия А:
Рома - Наполи
15:30 Италианска Серия А:
Обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Палермо - Милан

bTV Comedy

08:00 Франклин и Баш - сериал
09:00 Кое е това момиче сериал
10:00 Коледата невъзможна комедия
12:00 Столичани в повече сериал
13:00 Франклин и Баш - сериал
14:00 Старчета разбойници сериал
14:30 Новите съседи - сериал
17:00 До смърт - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Любовен рикошет комедия
22:30 Кое е това момиче сериал
23:30 Старчета разбойници сериал

bTV Lady

08:00 Светлина в тунела сериал
09:00 Изпитание на любовта сериал
12:00 Изборът на Лара - сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

туризъм
13:30 Специален агент сериал
14:30 Тайните на бойните изкуства - документален
15:30 Стивън Сегал: Човекът
на закона - сериал
16:30 Безследно изчезнали
- сериал
Nova TV
17:30 Запознай се със Спар07:30 Събуди се... - НТВ
танците - комедия
10:00 На светло с Люба Кулезич
19:30 Футбол: Челси - Стоук
11:00 Съдебен спор - НТВ
Сити - мач от англий12:00 Новините на Нова
ската Висша Лига,
12:30 Темата на Нова
директно
12:50 Сърцеразбивач - комедия
21:30 Студио Carlsberg
15:00 Комбина - НТВ
Premium Football,
18:00 Ничия земя - НТВ
директно
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 22:00 Пътят на Карлито: Издигането - екшън
20:00 Шпионин по неволя комедия
Diema Famly
08:30 Голямата лъжа - сериен
12:20 Розамунде Пилхер:
Имението Нанчероу романтичен
14:15 Знаци на съдбата 21:50 Студена светлина романтичен
трилър
16:00 Индия: Любовна исто23:50 Снежанка в черната гора рия - сериен
приключенски
18:00 Сезони на любовта сериен
Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок 20:00 Звезди над Арктика романтичен
10:10 Херкулес и Зина: Битката
21:55 Знаци на съдбата за планината Олимп романтичен
анимационен
11:50 Момичето на отбора TV 7
драма
07:35 Пингвините от Мадагас14:15 Усещане за жена - драма
кар - анимация
17:30 Всяко зло за добро 09:00 Игрален филм
комедия
11:30 Гарванътп - сериал
20:00 От местопрестъплението: 12:30 Новини
Маями - сериал
13:00 Лекар в планината 21:00 Адвокатът с Линкълна сериал
трилър
14:50 Крокодил убиец - прик23:20 От местопрестъплението:
люченски
Маями - сериал
16:30 41 велики случки от
Топ Гиър
Diema TV
17:30 Пряка демокрация
07:45 Среднощен ездач 18:30 Новини
сериал
19:30 Любов и танци - драма
10:00 Смъртоносна битка 21:15 Новини
сериал
11:00 Синът на Рамбоу - екшън 21:30 Линията 2 - драма
13:00 Без багаж - предаване за 23:15 Белият слон - трилър

Nova TV - С пълна газ
20.00 ч. - трилър

5 април
07:30 Милион и две усмивки
08:55 От Цветница до Великден
09:25 Празнично богослужение по случай Вход
Господен в Йерусалим
/Цветница/
11:20 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:55 Великденско послание
и Благословия Урбиет
Орби на папа Франциск
13:25 Страх да обичаш - тв
филм
14:20 Писма до утре: Крайъгълните камъни по
пътя, филм за Борис
Карадимчев
15:20 Изпити по никое време игрален филм
16:35 Непозната земя
17:05 Фристайл Детонатор
17:35 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Когато Рим управлява
ше Египет - документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - сериал
21:35 Вчера - филм
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици - токшоу

15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 MasterChef - шоу
19:00 Топ модели - модно
предаване
20:00 Папараци - шоу
21:00 Паднала от небето сериал
22:00 Тиха буря - сериал

bTV Action

09:30 Ренегат - сериал
11:30 Дълга среща, кратко сбогуване - криминален
13:30 Без предел - драма
15:45 Извън играта - трилър
17:30 Stihl - световно първенство
за дървосекачи
18:00 Пета предавка - автомобилно шоу
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Последен изход - сериал
21:00 Пета предавка - автомобилно шоу
22:00 Трите Хикса 2: Следващо
ниво - екшън

сериал
12:00 Изборът на Лара - сериал
15:00 България търси талант кастинги
18:00 Топ модели - лайфстайл
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Хоуп Спрингс - сериал
22:00 Тиха буря- сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

Nova TV

07:30Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Бетовен 5 - комедия
14:15 Бизнесът на влюбването bTV Cinema
комедия
08:15 Ейс Вентура: Зоодетектив
16:00 Дикoff- НТВ
- комедия
19:00 Новините на Нова
10:00 Мафиоти - комедия
19:30 Темата на Нова
12:00 Ако само - драма
20:00 С пълна газ - трилър
14:00 Шивачът от Панама 22:30 Обществени врагове драма
драма
16:30 Ефектът на пеперудата драма
Kino Nova
19:00 Градска жега - екшън
08:00 Детски анимационен блок
21:00 Усмивката на Мона Лиза 10:30 Без батерии - комедия
- драма
12:45 Всяко зло за добро 23:30 Отровната Айви - драма
комедия
15:10 Адвокатът с Линкълна bTV Comedy
трилър
08:00 Франклин и Баш - сериал
17:30 Забранено за момчета 09:00 Кое е това момиче комедия
сериал
10:00 Любовен рикошет -комедия 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
bTV
12:00 Столичани в повече 21:00 Парламентьорът - екшън
08:00 Тази неделя
сериал
11:00 Търси се… - токшоу
13:00 Франклин и Баш - сериал 23:50 От местопрестъплението:
Маями - сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Старчета разбойници сериал
12:30 Домашен арест - ситком
Diema TV
13:00 Куче футболист: Евро 14:30 Новите съседи - сериал
10:00 Смъртоносна битка 17:30 До смърт - сериал
купата - комедия
сериал
19:30 Всички обичат Реймънд 11:00 Запознай се със Спартан15:00 Индия - последните
- сериал
тигри - документален
ците - комедия
20:30 Полицейска академия 6 - 13:00 Готини татковци - сериал
16:00 Истински истории комедия
реалити
13:30 Национална лотария
22:30 Кое е това момиче 17:00 120 минути
14:00 В търсене на съвърше
сериал
19:00 bTV Новините
ния улов - документален
23:30 Старчета разбойници 19:30 bTV Репортерите
14:30 Тайните на бойните изкусериал
20:00 България търси талант ства - документален
кастинги
15:30 Стивън Сегал: Човекът на
bTV Lady
22:00 Папараци - шоу
закона - сериал
08:00 Светлина в тунела 23:00 Животът на Дейвид Гейл
16:30 Студио А ПФГ, директно
сериал
- трилър
09:00 Изпитание на любовта - 17:00 Футбол: Ботев - Литекс,

мач от А ПФГ, директно
19:30 8 Прости правила сериал
20:00 Машината на времето
- екшън
22:00 Нападението на динозаврите – екшън
23:45 Готини татковци сериал

Diema Famly

08:30 Голямата лъжа - сериен
12:20 Розамунде Пилхер:
Имението Нанчероу романтичен
14:10 Знаци на съдбата романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
20:00 Сватбени неволи - романтичен
21:50 Знаци на съдбата романтичен

Nova Sport

15:30 Футбол: Бърнли - Тотнъм Хотспър, мач от
английската Висша
Лига, директно

TV 7

08:30 В като Виктория сериал
09:00 Оригиналът
11:30 Гарванът - сериал
12:30 Новини
13:00 Лекар в планината сериал
14:00 Лекар в планината сериал
14:50 В търсена на истината
- сериал
15:45 Живот на скорост, предаване за автомобили
и моторни спортове
16:15 Смъртоносна истина трилър
18:00 Жега
18:30 Новини
19:30 Дървото на живота сериал
22:10 Новини
22:20 Гепи и бегай - комедия
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Децата, които са сукали
от майкте си
имат по-голям
шанс за ефективно обучение
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ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО



ТОП ВИЦ
Мъж се прибира от работа
по-рано, влиза в апартамента и чува от спалнята гласа на жена си и на шефа си.
Тихомълком се измъква обратно и си мърмори:
- Уф, сега ще трябва и да
му обяснявам какво правя
тук в работно време!
***
Бъдещи младоженци обсъждат съвместния си живот.
- Обещай ми, скъпи, че ще
се откажеш от пиенето.
- Да, скъпа.
- И от пушенето.
- Да, скъпа.
- И от скитането с приятели по кръчми и барове.
- Това ли е всичко?
- От какво още мислиш да
се откажеш?
- От сватбата.
***
Вечер, дъжд. Английски
джентълмен седи пред камината, протегнал крака към
огъня. Вратата се отваря
и покрай него минава, без да
продума нито думичка, втори английски джентълмен,
който влиза в спалнята на
съпругата. След половин час
другият излиза от спалнята и разсеяно казва:
- Сър, жена ви днес беше необичайно хладна към мен.
Първият джентълмен продължава да гледа към огъня и
също разсеяно отговаря:
- Ами тя и докато беше
жива не се отличаваше с кой
знае какъв темперамент...

25 забрани в етикета за хранене от цял свят
8. Когато ви сервират
супа във Великобритания,
етикетът е чинията и лъжицата при загребване да се
наклоняват навън, а не навътре към тялото.
9. Никога не облизвайте
остатъци от храна по ножа
в Русия. Пълна грубиянщина!
10. Спагетите не се режат по време на хранене в
Китай. Дължината им символизира дълъг живот, а
разделянето им с нож ...съкращаване на живота.
11. В Индонезия, по време на хранене, винаги се
старайте да държите и двете си ръце на масата.
12. Отказвайте вежливо
всяка първа покана за обяд
в Италия. Ако
бъде повторена,
веднага я приемете.
13. В Ямайка
вярват, че ако
съвсем
малки
деца ядат пилешко или кокоше
месо, няма да се
научат да говорят. Затова, не се
престаравайте с
любезното поведение и не предуведомява своите клиенти, че лагайте на неямайски
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу връстни
дечица да опитат
мираната питейна вода по електронен път от сервирано ви
(Е pay), както и да получават електронни ястие с пиле.
14. В Нигерия
фактури (e Faktura)
пък не се дават
Подробности на сайта на „В и К” Търговище яйца на малки
деца, за да не се

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

ТЪРГОВЕ

ДЪЖД
НЕДЕЛЯ

Мотосезонът в Търговище бе открит
с демонстративна обиколка в града

4. В Италия не си позволявайте да искате допълнително пармезан. Главният
готвач гледа на това като на
тежка обида.
5. В Танзания, гледайте да се явите най-малко с
20-минутно закъснение, ако
сте поканени на гости. В
противен случай ще наскърбите стопаните.
6. В Русия празните бутилки от водка трябва задължително да се поставят
на пода и да стоят само там.
Връщането им на масата се
смята за лоша поличба.
7. В Япония не се подава и сипва храна на друг с
клечките за лична употреба. Смята се за неуважително.
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Един дребен жест, който
за вас е напълно в реда на
нещата, може да ви постави
в неловка ситуация, когато
сте на маса с чужденци или
просто обядвате по време
на пътуване в друга държава. Представяме ви 25
странни, но и забавни табута на трапезата от цял свят,
с които си струва да сте наясно.
1. В Китай се смята за
обидно клечките за ядене
да се насочват към някой от
сътрапезниците.
2. В Корея не започвайте
да се храните, докато на масата не се настани най-възрастният човек.
3. В Чили никога нищо не
яжте с ръце! Дори и пица.

ОБЯВИ

превърнат във врани.
15. Във Франция забравете темпото, когато сте на
маса. Бързото поглъщане
на храна се смята за простащина.
16. В Япония никога не
оставяйте клечките за храна забодени вертикално в
храната. Това е обида за
собственика на ресторанта.
17. В Индия, Афганистан
и в целия мюсюлмански
свят посягайте към храната с дясната, а не с лявата
ръка. Тя се смята за нечиста.
18. Във Франция също
така не е прието да се оставя храна в
чинията и
да се иска
кутия за
остатъците. Това
означава,
че блюдото не ви е
харесало.
19.
В
Германия,
с пръсти
е приемливо да се
яде единствено
хляб.
20. В Каза-хстан ще ви
почерпят с чай, но чашата
ще е пълна до половина. Не
искайте да ви доливат, защото пълна чаша означава,
че стопанинът би искал да
си тръгнете.
21. В Азербайджан гледайте да не разсипвате сол


по масата, защото местните
вярват, че е на кавга.
22. А в Египет дори не посягайте към солницата. Готвачът ще се засегне.
23. Във Франция сметката никога не се поделя между няколко души. Или един
плаща всичко, или въобще
не плаща. Останалото се
смята за признак на селяния.
24. В Естония, изтървете
ли хляб на земята, първо
трябва да го целунете и после да го хвърлите.
25. Когато пиете нещо в
Южна Корея, винаги извръщайте глава встрани.

Влюбена двойка
провежда

38 сватби
за 83 дни
по цял свят

Когато миналата година
30-годишният Чита Прат
предложил брак на своята приятелка Риан Уудярд,
двамата така и не могли да
се спрат на една конкретна идея за тяхната сватба,
пише BuzzFeed.
Затова накрая те решили нещо нестандартно - да
обиколят света и да проведат множество церемонии
на най-различни места. Те
успели да си осигурят самолетни билети до 11 страни само за 3000 долара на
човек (общо) и започнали
тримесечното си пътуване в
Колумбия.
След това продължили
към Испания, Ирландия,
Египет, Мароко, Кения и
Тайланд, а в момента се
намират в Индия. Идеята е
за 83 дни да успеят да проведат 38 брачни церемонии
на всички континенти без
Антарктика, тъй като пътуването до там ще излезе
доста скъпо.
"Всеки ден научаваме
все повече и повече един за
друг, това пътувани ни сближи изключително", казват
щастливите младоженци.
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