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КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
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:

“Да си върнем трите ключа!” „Ние сме

третият път”

В Търговище Николай Бареков
припомни за ключовете на апар- Заяви Георги Първатамента, вилата и колата, огра- нов в Търговище, къдебени през годините на прехода то със съмишленици
Свилен
откриха офис на АБВ
НИКОЛОВ
Б ъ л га р и я
(Алтернатива за бълбез цензура
гарско възраждане)
и коалиционните партньори от ВМРО и
ЗНС акостираха и в Търговище.
Бареков
придружен
от
съпартийците
си
Калина Крумова и Ангел Славчев,
дадоха брифинг
пред
медиите,
веднага след
срещата с бизнеса в
града. Въпросът, които работодателите са
поставели пред тях, е
бил за рекета и рушветчийството от всички
власти – държавни и
общински, с който бизнесът се сблъсква при
издаването на лицензионни режими. Питаха
също – можем ли да задържим младите хора в
България и Търговище
– логичен въпрос. А ние
имаме и най-много гласоподаватели сред младите, каза Бареков.
Той коментира и новия слоган на ПП ГЕРБ,
който гласи „Няма вре-

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

ме за губене“. „Аз го
превеждам така: „Няма
време за губене – пак
трябва да крадем“. Поредната груба грешка
на Борисов и неговите
ПР-и“. Той коментира и
дебата, който Меглена
Кунева инициира. „Забележете какви хора
е поканила на дебат –
Калфин и Станишев. Те
и тримата бяха министри от тройната коалиция. Какво, ще си говорят за наследството на
коалицията? Аз не съм
бил част от нея, така че
няма какво да правя на
този дебат“, бе категоричният
(на 7 стр.)

Борислав КУРДОВ
Лидерът на АБВ Георги Първанов, кметът на
Попово Людмил Веселинов и съмишленици
откриха във вторник,
1 април, в Търговище
офис на политическата
структура. Водосвет отслужи ставрофорен иконом Славчо Проданов.
В словото си той припомни на гостите притчата за бедните хора,
които изтъргвали остатъците от храна от счу-

Трима умряха в
жестока катастрофа

Младежи на 17,19 и 20 години от Зараево загинаха на
пътя между Попово и Гагово
Борислав КУРДОВ
Малко след 22 часа
в понеделник, 31 март,
20-годишен младеж от
село Зараево е управлявал лек автомобил
„BMW” с търговищка регистрация. На ляв завой
той е загубил контрол
над управлението на автомобила, вследствие на
което колата напуснала
платното за движение.
Блъснала се е в крайпътно дърво, в резултат
на което автомобилът се
разцепил на две, уточниха от Полицията.
Вследствие на удара
са починали водачът,
возещия се на предната седалка 17 годишен
младеж и 19-годишен
младеж, който бил на
задната седалка. Всички загинали са живеели в поповското село
Зараево.

В катастрофата е пострадал и друг 20 годишен младеж, който е
настанен в търговищката
болница за лечение и
наблюдение със сериозни травми, без опасност
за живота му. По случая
е образувано досъдебно
производство.
В неделя, 30 март, на
пътя до Кардам в друга
катастрофа почина 35
годишен мъж от Попово. Колата му се запали
след удар в дърво.
Вчера, 2 април, бе
обявен ден на траур в
община Попово. Решението за това бе взето от
кмета Людмил Веселинов и от председателя
на ОС Георги Георгиев.

пените чинии,
изхвърлени от
богатите. Свещеникът пожела на Първанов и неговите
съпартийци да
бъдат тези управляващи, които ще направят
така, че бедните да бъдат по-малко в страната
ни.
В свободен разговор
един от инициативната група, подкрепяща
идеите на АБВ в община Търговище– ветеринарният лекар Пламен
Грозданов,
припомни
на Първанов, че именно
той по време на конгрес
на БСП го е насърчил
да гласува за Сергей
Станишев. „Искам ви
прошка” лаконично отговори Първанов.
По-късно гостите дадоха пресконференция
пред представители на
местни и централни медии в града. (на 2 стр.)

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

Във Форт Бенинг /САЩ/

Световна титла и
купа за Антоанета
Известната
търговищка спортистка Антоанета Бонева постигна най-големия успех в
кариерата си по спортна стрелба. Тя завоюва
златен медал в състезанието за Световната
купа на 10 м. въздушен
пистолет във Форт Венинг /САЩ/.
Припомняме на нашите читатели, че Антоанета имаше сребро
от Белград 2010 г. и
три бронзови медала в на кариера. Това е и
досегашната си спорт- първото и отличие от
2011 г.
Българката
събра
203,6 точки и изпревари състезателката от
Индия Хеена Ситху, ков по-големите градове ято събра 200,8 т. Трета
или в чужбина.
се нареди сръбкинята
След него излиза и Зорана Арунович със
Йордан Иванов, който 180,9 т. Олимпийската
също е сред съкратени- шампионка от Пекин и
те и целия си трудов път Лондон Гуо Ванюн от
е извървял в завода: „От Китай остана едва на
22 години работя тук, но 4-то място.
сега съм решил да бяДругата наша съсгам зад граница. Чакам
тезателка
в спора за
да си взема обезщетеСветовната
купа Манието - някъде около
рия
Гроздева
завърши
9 хил. лв. са и смятам
10-та.
да замина. С тези пари
Вче в Търговище се
мога да отида където
поискам, но тук няма да завърнаха Антоанета и
остана.” – сподели ра- нейният треньор Хрисботникът.
(на 2 стр.) то Маринов.

Съкратени от Енерсис
напускат Търговище

Част от работниците
и служителите, за които дойде последният
работен ден в акумулаторния завод Енерсис,
смятат да напуснат Търговище, съобщава сайтът targo.org.
Съкратените споделят, че за тях няма бъдеще в града и предпочитат да потърсят
алтернатива за работа

Âèñîêè óñïåõè
íà íàøè ñïîðòèñòè
на 4 с т р.

Четвъртък, 3 април 2014 г.
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Времето през Април
Девет
кандидати Топло и с валежи

В края на март комисия,
назначена със заповед
на кмета на община Търговище Красимир Мирев,
отвори офертите на участниците в процедурата за
избор на изпълнител на
обект:"Благоустрояване на
кв. 192 по плана на града".
Девет са кандидатите, подали оферти. Крайният срок
за приключване работата на
комисията е 30 май т.г.
В кв. 192 в Търговище със
средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на
регионите" се цели качествено подобряване условията
на живот, на социална среда
в района.
Кв. 192 в Търговище е
строен в началото и средата на 80-те години на 20 в.,
заключен в пространството между ул. "Кюстенджа",
"Брегалница", "Трапезица" и
парк Боровец.

В началото на април от
север ще проникне студен
въздух - температурите ще
се понижат и ще има валежи, сочи месечната прогноза на НИМХ
Най-ниските температури през април ще са минус
2-3 градуса, а най-високите - между 25 и 30 градуса,
сочи месечната прогноза
на Националния институт
по метеорология и хидрология. Очаква се средната месечна температура и
месечната сума на валежите да са около нормите. Последните по-масови
пролетни слани ще бъдат в
края на второто и началото
на третото десетдневие от
месеца.
В началото на април от
север ще проникне студен
въздух - температурите ще
се понижат и ще има валежи. Впоследствие, обаче,
времето ще се подобри и
затопли.
Към средата на десетдневието атмосферата отново
ще е лабилна - ще има краткотрайни валежи.
Превалявания се очакват

(от 1 стр.) Относно страха
и репресиите спрямо поддръжници на идеите на АБВ
в региона, Първанов отговори: "Такива репресии, такъв
лов на вещици никога преди
не е имало. Управляващите преследват много повече хората, дали знак, че са
свързани с АБВ, отколкото
тези на ГЕРБ". По думите на
екс президента на страната,
управляващите се страхуват, че "ще се разбута тази
порочна конфигурация, която я има в момента и може
да се случи така, че нещата
да не зависят от тях". С това
той обясни и вълната от задкулисни действия. Той визира срещата между Бойко
Борисов и Лютфи Местан на
кафе, като според него това
е знак, че някъде вече се
мисли за преструктуриране
на политическото пространство. И още - според Първанов, се мисли за други
политически конфигурации,
които ще оставят левицата извън властта. "Не знам
дали на "Позитано" не го
разбират?" - попита лидерът
на АБВ.
Първанов разказа още,
че през последните седмици
от АБВ успешно са организирали много от структурите
в страната. „Удовлетворен
съм от силната убедителна
листа с кандидати за евродепутати, която формирахме в последните дни. Листа,
в която има доказани, авторитетни професионалисти.
Личности, които са разпознаваеми от пръв поглед
като Ивайло Калфин, като
ген. Михо Михов, Росица
Янакиева и в същото време
има много млади хора, като
Ивайло Русчев, Константин
Проданов, Нина Найденова
и много други. И аз лично
мисля, че ще се поздравим
с едно много добро представяне на изборите на 25 май,
които са само етап от развитието на формацията”.
Според кмета на Попо-

во Людмил Веселинов, от
цялата страна в Търговище
и в Разград най-трудно се
изграждат структурите на
АБВ. „Причината е именно
този страх от репресии. В
много от срещите ни както
с обикновени хора, така и с
бизнесмени, които ни подкрепят, те ни молят да останат зад завесата, да не се
афишира тяхната подкрепа.
Защото ДПС и БСП в тези
региони определят и бизнес
отношенията, и инвестициите, както и отношението на
хората към нашата инициатива. Обикалял съм в много
градове в страната – там такъв страх просто няма. Затова благодаря на младите
хора тук, които явно нямат
какво да губят – те заявиха
че ни подкрепят и ние ще
работим с тях”, каза г-н Веселинов
Според Георги Първанов,
атмосферата за развитие
на АБВ е позитивна. „Хората искат да има нещо трето.
Очевиден е стремежът на
БСП и на ГЕРБ да сведат
политиката в България до
неизбежния сблъсък единствено между двете партии.
А ние сме третия път. Ние
сме алтернативата и на двете формации. Дотолкова, доколкото има едно запушване, едно бетониране”, каза
лидерът на АБВ, визирайки
това че Цветан Цветанов
отново е председател на
предизборния щаб на ГЕРБ,
новия изборен кодекс, както
и формирането на централната избирателна комисия.
Това според него показва,
че трите управляващи в момента формации се стремят
да осигурят благоприятни
условия за манипулация на
изборния резултат. „Това не
го казвам от страх и не съм
човек, който се притеснява.
Имам предвид и високото
неинституционално
доверие, което има към мен и
към АБВ”, каза накрая Първанов.

за изпълнител
на благоустрояването на кв.
192 в Търговище

и в края на десетдневието,
когато и температурите ще
паднат.
През повечето дни от второто десетдневие ще има
превалявания, а към средата му ще стане и по-студено. В началото на третото
десетдневие температурите
ще се повишат, но отново
ще има краткотрайни превалявания. Вероятност за
валежи ще има и в края на
месеца. Иначе април е типичен пролетен месец. Обикновено през него градусите
се повишават значително, а
броят на слънчевите дни се
увеличава.
Понякога при студени
нахлувания от север вали
сняг, а минималните температури се понижават под 0
градуса. Опасност от слани
съществува през целия месец.
При интензивни затопля-

ния се достигат летни температури - до 30-34 градуса.
През втората половина
на месеца зачестяват гръмотевичните бури
Обикновено
средната
месечна температура през
април за по-голямата част
от страната е между 11 и
13, по Черноморието и във
високите полета - между 9 и
11, а за планините - от минус 3 до 8 градуса.
Средната месечна сума
на валежите в равнините е
между 40 и 60 mm, в планинските райони - между 60
и 100 mm.
В началото на месеца
Слънцето изгрява в 7,9 ч. и
залязва в 19,53 ч. Продължителността на деня е 12
часа и 44 минути. В края на
месеца Слънцето изгрява
в 6,22 ч. и залязва в 20,26
ч. Продължителността на
деня е 14 часа и 3 минути.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Подготовка за
европейските избори

Ïîäãîòîâêà çà åâðîïåéñêèòå èçáîðè
105 ñà ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíà Òúðãîâèùå, óòâúðäåíè ñúñ çàïîâåä íà êìåòà
âúâ âðúçêà ñ ïðîèçâåæäàíåòî íà èçáîðè çà Åâðîïåéñêè ïàðëàìåíò íà 25 ìàé ò.ã. ñúîáùè ñàéòúò www.targovishte.bg.
Çà ñâåäåíèå íà èçáèðàòåëèòå, â ðóáðèêàòà „Èçáîðè çà Åâðîïåéñêè ïàðëàìåíò 2014 ã.” â ñàéòà íà îáùèíà Òúðãîâèùå,
ñà ïóáëèêóâàíè îáõâàòà íà ñåêöèèòå è ìåñòàòà, êúäåòî ùå
ñå èçâúðøâà ñàìîòî ãëàñóâàíå.
Â ñåëàòà Ãîëÿìî Íîâî, Ïîäãîðèöà è Ðóåö ñà îáðàçóâàíè
âòîðè ñåêöèè, à çà óëåñíåíèå íà õîðàòà â íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå å îïðåäåëåíà ïîäâèæíà ñåêöèÿ.
Ïðîìåíåíî å ìÿñòîòî çà ãëàñóâàíå íà ñåêöèÿ ¹24 – îò
ñãðàäàòà íà áèâøåòî Ñãðàäîñòðîèòåëíî ó÷èëèùå, òÿ å ïðåìåñòåíà â Äíåâíèÿ öåíòúð çà âúçðàñòíè õîðà ñðåùó Ïúðâî
ÑÎÓ „Ñâ. Ñåäìî÷èñëåíèöè” â Òúðãîâèùå.
Ìîëèì âñè÷êè èçáèðàòåëè äà ïðîâåðÿò ìåñòàòà çà ãëàñóâàíå, îáõâàòà è íîìåðàòà íà ñâîèòå ñåêöèè â îôèöèàëíèÿ
ñàéò íà îáùèíà Òúðãîâèùå.

Òúðãîâèùå

Бракониерски мрежи в
язовир Съединение

640 ìåòðà áðàêîíèåðñêè ìðåæè ñà áèëè èçâàäåíè îò âîäèòå íà ÿçîâèð „Ñúåäèíåíèå” ïðè ïðîâåðêà íà èíñïåêòîðèòå îò Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ðèáàðñòâî è àêâàêóëòóðè (ÈÀÐÀ) â Òúðãîâèùå. Óëîâåíàòà â òÿõ 17 êèëîãðàìà
ñðåáðèñòà êàðàêóäà å âúðíàòà âúâ âîäàòà.
Ñðåäíîùíàòà ïðîâåðêà â ëîçíèøêèÿ ðúêàâ íà âîäîåìà
å áèëà íàïðàâåíà ñúâìåñòíî ñúñ ñëóæèòåëè íà ïîëèöèÿòà,
êàçà íà÷àëíèêúò íà Èíñïåêöèÿòà â Òúðãîâèùå Ìèðîñëàâ
Ñðåáðîâ. Òîé äîïúëíè, ÷å ïðîâåðêèòå â îáëàñòòà ùå ïðîäúëæàò, à îò 15 àïðèë, êîãàòî â ñèëà âëèçà çàáðàíàòà çà ðèáîëîâ, òå ùå áúäàò è ïî-èíòåíçèâíè.

„Ние сме третият път”

ÍÎÈ

Съкратени от Енерсис
напускат Търговище
(от 1 стр.) Според директора на Бюрото по труда
Иван Топалов, толкова голямо съкращение Търговище
не помни. Имало е и други
масови
освобождавания,
каквито бяха в последните
години в завод „Хан Крум” и
завода на „Кока-кола”, но и
те не са имали такъв мащаб.
„Това са квалифицирани
кадри, с тясна специалност.
Може би част от тях ще успеят да се устроят на тези
свободни работни места,
които ние им предлагаме.
В Енерсис производството
е специфично, но ние ще
се опитаме да пренасочим
хората и да им предложим

алтернативни варианти” –
казва Топалов подчертава,
че в Бюрото е създадена
организация, с която за няколко дни всички останали
без работа ще бъдат регистрирани в Бюрото по труда.
Обяви за работа в други
предприятия висят на табло
пред администрацията на
завода. Не се знае, обаче
колко от съкратените ще се
възползват от тях.
Тези дни ръководството
на Енерсис е осигурило работа на петима от предвидените за освобождаване
служители. Те ще бъдат преназначени в подстанцията
към предприятието.

Надие МУХАРЕМОВА
С решение на Общински
съвет–Омуртаг беше отменена Наредбата за управление и разпореждане със
земите от общинския поземлен фонд и незастроените
общински парцели в регулационния план на населените места на територията на
община Омуртаг, приета с
решение №312/31.10.2005
г. изменена и допълнена с
решения №431/04.08.2006
г., № 326/16.02.2010 г., № 30/
03.02.2012 г. на Общински
съвет – Омуртаг. Тя в голямата си част не беше актуална и не отговаряше на съвременните изисквания на
нормативната база. Всичко
това наложи приемането на
две нови наредби:
1. Наредба за управление
и разпореждане със земи-

те от общинския поземлен
фонд и незастроените общински поземлени имоти
по плановете на населените
места на територията на община Омуртаг.
2. Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на
общински пасища и мери
на територията на община
Омуртаг.
Утвърдена беше и Тарифа
за базисни цени за отдаване под наем на общинския
поземлен фонд – видове
култури - ниви 25 лв./дка,
овощни градини 30,00 лв.,
ливади 7,00 лв., пасище
и мери 6,00 лв. Наема за
една година на незастроените поземлени имоти в
регулация се приравнява на
определения наем за ниви.
Актуализирането на тарифа-

Програма за
рехабилитация

Îò 31-âè ìàðò çàïî÷íà èçïúëíåíèåòî íà ïðîãðàìàòà çà ïðîôèëàêòèêà è ðåõàáèëèòàöèÿ çà 2014 ã., ñúîáùèõà îò Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò. Ñðåäñòâàòà, ïðåäâèäåíè çà íåéíàòà ôèíàíñîâà ðåàëèçàöèÿ â Çàêîíà çà áþäæåòà íà ÄÎÎ çà 2014 ã., ñà â ðàçìåð
íà 15 362 329 ëâ.
Ïðàâî íà ïàðè÷íà ïîìîù çà ïðîôèëàêòèêà èìàò îñèãóðåíèòå
ëèöà çà îáùî çàáîëÿâàíå, ìàé÷èíñòâî è/èëè òðóäîâà çëîïîëóêà è
ïðîôåñèîíàëíà áîëåñò. Çà òÿõ òðÿáâà äà ñà âíåñåíè èëè äúëæèìè
îñèãóðèòåëíè âíîñêè çà ïåðèîä îò øåñò ïîñëåäîâàòåëíè êàëåíäàðíè ìåñåöà, ïðåäõîæäàùè ìåñåöà, ïðåç êîéòî ñå ïðîâåæäà ðåõàáèëèòàöèÿòà. Îñâåí òîâà çàáîëÿâàíåòî èì òðÿáâà äà å äèàãíîñòè÷íî
óòî÷íåíî, çà êîåòî êúì ñúîòâåòíèÿ ìîìåíò ëåêóâàùèÿò ëåêàð äà
å óñòàíîâèë íåîáõîäèìîñò îò ïðîâåæäàíå íà ðåõàáèëèòàöèÿ.
Ïðàâî äà ïîëçâàò ïðîãðàìàòà èìàò è ëèöàòà, ïîëó÷àâàùè ëè÷íà ïåíñèÿ çà èíâàëèäíîñò. Óñëîâèåòî çà òÿõ å äà íå ñà íàâúðøèëè
âúçðàñòòà çà ïðèäîáèâàíå ïðàâî íà ïåíñèÿ çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è
âúçðàñò, äà íå ñà îñèãóðåíè è ñðîêúò íà èíâàëèäíîñòòà â åêñïåðòíîòî ðåøåíèå äà íå å èçòåêúë, ñúîáùàâàò îò ÍÎÈ.
Çà óëåñíåíèå íà ãðàæäàíèòå îò íÿêîëêî ãîäèíè â ÍÎÈ - Òúðãîâèùå èìà îôèñ íà òóðèñòè÷åñêàòà àãåíöèÿ, êúäåòî ñå ïðàâè ñïðàâêà
çà õîòåëèòå è ñúîòâåòíèòå ïðîöåäóðè è óñëóãè, êîèòî ñå ïðåäëàãàò ïî ïðîãðàìàòà, è ñå çàÿâÿâà æåëàíàòà äàòà çà ïî÷èâêà.

В помощ и подкрепа на селските стопани
та се налага в съображение
със Заповед на министъра
на Земеделието и храните, в коята са определени
началните тръжни цени за
отглеждане на едногодишни полски култури за област
Търговище – 25 лв/дка, за
ползване на ливади – 7 лв./
дка, за ползване на мери и
пасища – 6 лв/дка.
Тъй като договорите за мерите и пасищата трябва да се
сключат преди подаване на
заявленията за подпомагане
на земеделските стопани,
Общински съвет – Омуртаг,
взе решение, с което дава
съгласие за предоставяне
на всички общински мери и
пасища за общо ползване
на животновъди и техните
сдружения, които отглеждат
пасищни животни и на лица,
които са приели задълже-

ние да ги поддържат в добро екологично състояние.
Това решение е съгласно
Закона за подпомагане на
земеделските производители, земеделските стопани,
които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на
земеделските парцели, могат
да кандидатстват за единно
плащане на площ. Общинският съвет ежегодно приема
решение за предоставяне
и актуализиране на ползването на мерите и пасищата.
Процедурата по отдаване на
затревени площи /мери, пасища, естествени ливади и
ниско продуктивни затревени площи/, за паша на селскостопанските животни ще
се извършва, чрез публично
оповестен търг от общинска
администрация.

Четвъртък, 3 април 2014 г.
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Училище за родители
78
на
сто
от
ИИлистрелките
следват
Америка
Последствия от
за щурата идея на Франклин преди 200 години българите
тормоза
в
училище
не спортуват

Божидар НИКОЛОВ
Мисълта ми се върти около лятното часово време
и смяната на стрелките на
часовниците ни. Е, ние си
следваме
американците
вече двеста години и възхваляваме техния начин на
живот /като изключим пищовите на кръста на всеки
втори и масовите убийства/,
но по-богати и по-американци така и не станахме. Та
тази американска идея, която като епидемия тегне над
Европа, та и ние барабар с
другите я въведохме, едва
ли ни е проблемът.
Но пък докторите, у нас
и в чужбина, твърдят, че в
същата тази Америка след
преместването на стрелките в бързата помощ нараствали обажданията с 12 на
сто, а самоубийствата със 66
на сто. Десет пъти скачал и
броят на катастрофите. Там
инфарктите са се увеличавали с 75 на сто, а у нас с 50
на сто. И всичко това с презумцията да пестим енергия.
А в крайна сметка въпросът
е, кое е по-важното – човешкият живот или мегаватите. Всъщност и идеята за
пестене на енергия си е, комай, измишльотина, защото
дали ще легнеш час по-рано или по-късно през лятото – все ще ти е горещо и
задушно, ако не си включил
климатика. Но нали трагедията на съвременния свят в
голяма степен се дължи на
подражателството, та и това
със стрелките. В Европа ги
местели – ще ги местим и
ние, без някои разумно и
обосновано – икономически
социално и психологически,
да измери ползите и вредите от това.

От къде идва тази налудничава идея ли? Както
споменах в началото – от
задокеанските ни приятели.
Всъщност неин идеен творец е бил небезизвестният Бенджамин Франклин.
Спомняте си го нали? –
особено
по-възрастните,
защото навремето имаше
картинки в учебниците как
Франклин „лови ток” от гръмотевиците с хвърчило. Та
този Франклин през 1784 г.,
бъдейки посланик на Америка във Франция, стигнал
до гениалния промисъл, да
се местят стрелките на часовника с един час /напред
– напролет и назад през есента/, за да се пестят … свещи. И 200 години по-късно –
все още по франклиновски

Един достоен българин

Националната телезизия представи героя от
Търговище Момчил Трендев в „Малки истории“

Момчил Трендев, който пръв се притече на
помощ на пътниците от
затъналия автобус във
Варна миналото лято,
бе представен на 26
март по националната
телевизия в рубриката
„Малки истории“.
„Не смятам, че съм
герой“, казва пред камерата на БНТ мадежът
от Търговище, който при

Чаят предпазва
сърцето от инсулт
Три чаши зелен или
черен чай значително
намаляват риска от инсулт. И колкото повече от
тази напитка пиете, толкова по-голям е шансът
да предотвратите сърдечните проблеми, твърдят
американски кардиолози
от Университета на Калифорния в Сан Диегo.
Учените са обобщили
данните от девет изследвания, включващи почти
200 хиляди души и описващи повече от 4 хиляди
случая на инсулт.
“При редовната употреба на три чаши зелен
или черен чай вероятността от инсулт се намалява с 21%”, изчисли-

местим назад-напред стрелките, вече оправдавайки го
с икономии на електрическа
енергия. Никой не е отчел
какъв е бил ефектът от това
мероприятие преди 200 години, нищо смислено по въпроса не е казала науката
и до днес. Изказват се предимно лекари, катаджии и
социални работници, загрижени за ефекта от движението на стрелките с човешка
намеса, за здравето ни.
Питам се, дали няма социална структура или неправителствена такава, която да подеме инициатива, да
78% от българите не
докаже и да убеди, че мероприятието е безсмислено. спортуват изобщо. Показва
Та да оставим слънцето да проучване на Евробаромеопределя кога да е светло и тър.
Така се нареждаме на
кога тъмно навън.
първо място по водене на
застоял живот в Европейския съюз. Според резултатите на проучването „Спорт
и физическа активност” 59%
от гражданите на ЕС рядко
или никога не правят упражнения, а 41% от тях правят
това поне веднъж седмично.
Най-много спортуват в Швеция – 70% от анкетираните.
В челната петица са още
Дания, Финландия, Холандия и Люксембург, където
процентите на спортуващи
са между 55 и 70%.
В края на класацията наред с България са наредени
Малта – 75%, Португалия –
64%, Румъния – 60% и Италия – 60%. Анкетирани са
близо 28 000 души от различни групи от населението.

ли са лекарите, според
които “получените резултати са много обнадеждаващи, тъй като предотвратяването на инсулта
е доста сложно, а и пациентът като правило получава твърде късно медицинска помощ”.
Употребата на чай е
лесен и безопасен начин за предпазване на
сърцето от заболяване,
смятат учените и отдават целебната сила на
популярната напитка на
действието на антиоксиданта епигалокатехин
галат
(epigallocatechin
gallate или съкратено
EGCG) и на аминокиселината теанин.

инцидента
в края на
месец юли
миналата година
първи се е
хвърлил да
вади пътниците от
затъналия
до прозорците
във
вода автобус.
Попаднал случайно
на мястото на инцидента, разказва той. Пътувал за „Златни пясъци”,
където бил спасител
на басейн. Маршрутът
му минавал точно през
мястото на инцидента.
Момчил изважда един
по един пътниците през
прозорците на автобуса
и с плуване ги пренася
до сушата. „Радвам се,
че всичко приключи
благополучно“, добява още номинираният
за „Достоен българин”
младеж от Търговище.
Момчил е на 26 години. За проявената храброст той беше награден с грамота и плакет
от областния управител
на Варна.

Вашето дете е в ново училище или започва гимназиална степен на образование, където е поставено в коренно
различна ситуация. Приятелите му от предходното училище не са с него, а някои от новите му съученици са поагресивни.
Ако тийнейджърът е по-тих и необщителен, или не се
вписва в средата на арогантните “лидери” в класа, може
да попадне под реална заплаха от психически и дори физически тормоз. Учителите невинаги забелязват това поведение на насилие на един ученик или група деца над
трето лице, а ако все пак разберат за това, те са склонни
да го подминат с думите: “Това е просто детска игра”.
За какво да внимават родителите? Ако детето се оплаква от внезапни и безпричинни болки в стомаха, гадене
или главоболие, това може да са признаци, че е обект на
насилие в училище.
Учени от Университета в Падуа, Италия предупреждават, че психоматичните симптоми може да са знак, който
да подсказва на родители и учители за наличие на тормоз. Повечето деца, обаче, не са склонни да говорят открито за това.
Изследователите са събрали информация за над 200
000 деца в тийнейджърска възраст от 14 държави. Проучването показало, че ученици, които са обект на тормоз,
са два пъти по-склонни да развият необясними физически
симптоми в сравнение с останалите. Оплакванията найчесто са световъртеж, затруднено дишане, болки в корема, стомашни болки, внезапно главоболие или гадене.
Ако това се случва често, с периодични повторения,
без конкретна причина при здраво дете, имайте предвид,
че тийнейджърът ви може да е под заплаха. Нерядко психоматичните симптоми изчезват, ако детето бъде освободено от училище в конкретния ден.
Психолозите съветват родителите да бъдат внимателни дори към дребните признаци на тормоз, които са предупредителен знак и за учителите. Ако детето се храни
само в училищния стол, ако се страхува от обаждания по
мобилния телефон или от получаване на SMS, вземете
мерки, говорете с учителите му и с него внимателно, но
без да го стресирате допълнително. Ако това не разреши
проблема, консултирайте се и с детски психолог.
Училищният тормоз не бива да се игнорира, тъй като
вредните последици от него може да продължат дълго
време след това, дори в по-зряла възраст.
Крехката детска душевност, пречупена или унизена в
ранните години, може да превърне възрастния в човек с
по-лабилна психика. Изследователите в проучването заключават, че деца, тормозени в училище, са шест пъти
по-предразположени към развитие на някои сериозни
заболявания в по-късна възраст, по-склонни са да пушат
или да развият психично разстройство.

За ползата от бананите
Бананите съдържат в себе
си три вида натурални захари захароза, фруктоза и глюкоза,
комбинирани с фибри. Банана
дава моментален, траен и съществен приток на енергия. Изследванията показват, че само
два банана ни дават достатъчно
енергия за интензивна, 90-минутна тренировка. Нищо чудно,
че бананът е номер едно плод
за водещи атлети в света. Но
енергията, която ни дава този
плод, не е единственото, което
ни поддържа в добра форма.
Той може също да помогне за
преодоляване или предотвратяване на значителен брой заболявания и състояния, което
го прави задължителна добавка
към нашата дневна диета.
ДЕПРЕСИЯ Според последните проучвания на Британската асоциация за ментално
здраве, сред хората страдащи
от депресии, голяма част се
чувстват много по-добре след
изяждането на един банан.
Причината за това е съдържанието на триптофан, вид протеин, който тялото ни преобразу-

ва в серотонин, още познат като
“хормонът на щастието”, който
ни релаксира, подобрява настроението и цялостно ни прави
по-щастливи.
ПРЕДМЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ Забравете за лекарствата, мили дами - изяжте
един банан. Количествата на
витамин B6, както и желязото,
регулират кръвната захар, което влияе и върху настроенията
на жената по време на този период.
АНЕМИЯ Богати на желязо,
бананите могат да стимулират
производството на хемоглобин и
да помогнат в случай на анемия.
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ Този уникален тропически плод има изключително
високи стойности на калий, а
заедно с това ниски стойности
на соли, което го прави идеален за регулиране на кръвното
налягане. Това е и една от причините Американската здравна организация да позволи на
производителите на банани
да обявят официално плода за
средство за намаляване риска

от високо кръвно налягане и
инсулт.
МОЗЪЧНА
АКТИВНОСТ
Двеста ученика от английското
училище в Туикенам са били
подпомогнати в учебната дейност чрез хапване на банани за
закуска и обяд. Проучването е
показало, че плодовете богати
на калий засилват концентрацията, като правят зениците попъргави.
ЗАПЕК Богати на фибри, бананите помагат да се разреши
проблемът със запека без използването на разхлабителни
средства
УХАПВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ И КОМАРИ Преди да се насочите към нещо друго, хапнете
един банан и натъркайте ухапаното място с вътрешната страна
на кората. Много хора намират
това за ефикасно, като отоците
и раздразнението силно намаляват.
НЕРВНА СИСТЕМА Бананите са с високо съдържание на
B витамини, което с подпомага
успокояването и регулирането
на нервната система.

Четвъртък, 3 април 2014 г.
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Отлично представяне на СК „Торнадо” във Варна

Три първи, три втори и едно трето място

Христо СТОЙНЕВ
Във Варна се проведе първият етап от Държавното
първенство
по спортна гимнастика
за
Детско-юношеска
възраст - зона „Север”.
СК”Торнадо”-Търговище
се представи в три възрастови групи: момчета
младша с три отбора,
момчета старша и юноши младша. Участваха
гимнастици на 8 клуба
от Варна, Русе, Велико
Търново и Търговище.
При момчета младша и
старша възраст, клубът
се представи отлично с
възпитаниците на Обединен детски комплекс.
Първият отбор при
момчетата младша в
състав: Станислав Ки-

Силен международен турнир

рилов, Алекс Петров,
Пламен
Каралийски,
Галин Върбанов, Красимир Димитров и шестгодишният Миркаан Даян
Стефанов се класира на
второ място след домакините – „Черноморски
юнак” Варна. Вторият ни
отбор /Димитър Иванов,
Зейхат Седатов, Александър Тодоров, Мелих
Мустафов, Джан Орхан
и Йоан Йорданов/ стана
седми. А третият отбор /
Елкай Мустафов, Злати
Златков и петгодишните Константин Куцаров
и Радостин Янев/ са на
девето място. В индивидуалното класиране
в многобоя Станислав
Кирилов е втори, а Галин Върбанов - шести.

Отличното представяне продължи и в погорната възраст - момчета старша, където СК
”Торнадо” е на първо
място отборно, а в индивидуалното в многобоя
Христо Цачев е втори,
Петър Косев –шести, а
Стоян Стоянов - седми.
Принос за доброто класиране имат и Илиян
Манев и Жислав Жечев.
И отборът на юношите
младша /Пламен Шейтанов, Исмет Исметов, Васил Василев, Християн
Христов, Алекс Иванов
и Светозар Димитров/ са
на първо място отборно,
като Пламен Шейтанов
е първи, Исмет Исметов
трети, Васил Василев шести, а Християн Хри-

стов осми.
Снежана Стоянова,
Борислав Илиев и Вилислав Филипов са изключително доволни от
представянето на възпитаниците си и благодарят на съдията на клуба
Николай Димитров за
обективното съдийство.
По същото време в
град Линц /Австрия/,
Данаил Шейтанов с
гимнастиците
Светослав Ангелов и Георги
Иванов
участваха в
престижен Международен турнир по спортна
гимнастика с националния отбор на България.
За тяхното представяне
там ще ви информираме
в следващ брой на „Търговищки НОВИНИ”

оналния отбор за юноши, Николай Стоянов
– председател на СКБ
„Берое”, Явор Янакиев
– световен шампион по
борба класически стил,
който е и тренирал в
този клуб, Тодор Грудев
– дългогодишен международен съдия, носител
на „Златна свирка”, Мариян Недков – европейски шампион, както и
национален треньор за
кадети в двата стила.
СК „Олимпиец” с
треньор Стойчо Ненов и Стефан Стойков
участва в турнира с 6
състезатели, а Светослав Петров се бори от
името на националния
отбор с треньор Кирил
Вътев.
В категория 46 г.
шампионът от ДП Мустафа Мустафов стигна
до финала, където отстъпи само с 1 точка от
Митко Стойков /Бълга-

рия/ и зае второ място.
Не по-малко драматично премина и схватката на Светослав
Петров /58кг./ На почивката той водеше с 1:0
след предупреждение
за пасивност срещу В.
Георгиев /Б-я/. Във втората част нашият състезател бе предупреден и
срещата завърши с победа на Георгиев след
съдийското
решение.
Явно този ден късметът не бе на страната
на търговищките борци,
защото трето сребро
спечели Толга Салиев /
категория 85 кг./, който
отст ъпи
с резултат 0:1
на представителя на
домакините.
С бронз оки-

чи гърдите си Алтан
Исмаилов /категория 76
кг./, който допусна една
единствена загуба от
Богомил Бонев /Б-я/ с
резултат 2:0.
На крачка от медала бе Нилла Ахмедов /
категория 42 кг./, който
в спора за бронза отстъпи пред бореца от
ЦСКА.
Другите двама търговищки представители
Тугай Алиев /категория
50 кг./ и Сертан Хюсейнов /категория 63/
не можаха да намерят
място в челната десятка.

Четири медала за „Олимпиец”

Общинската
зала
„Иван Вазов” в Стара
Загора събра през почивните дни 208 състезатели в двата стила
– свободен и класически, които участваха в
международния турнир
„Динко Петров”.
В проявата посветена на изтъкнатия борец, освен клубовете
от България, Националният отбор във възраст
кадети, се включиха и
представители на САЩ,
Украйна,
Македония,
Словакия, Косово и Турция.
Състезанието бе открито от кмета на Общината Живко Тодоров.
Официални гости на
борбите бяха Станчо
Колев – заслужил майстор на спорта, спортист на столетието на
Стара Загора, Рахмат
Сокра – световен шампион и треньор на наци-

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 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: селата Васил Левски, Пробуда, Алваново и Манастирци, община Търговище. На 29.04.2014 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.Въбел, абонатите, захранвани от трафопостове 2, 3, Балкантурист и Юртлук.
На 29.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Давидово, общ.Търговище.
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище, фотоволтаична централа „ИЗОА 2000”.
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

Ученически
игри `2014

Завършиха областните първенства

Завършиха областните първенства по
шахмат, бадминтон, баскетбол, тенис на
маса, футбол. волейбол и лека атлетика
– етап от ученическите игри 2014 г. В отделните спортове се получиха следните
резултати:
Класиране от областните първенства в област Търговище - Ученически игри 2014 година
ШАХМАТ
V-VII клас
1-во място – ОУ „В. Левски” с. Крепча
8.0 т.
2-ро място – ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Попово
2.0 т.
3-то място – I ОУ „Христо Ботев” – Търговище 2.0 т.
VIII – X клас
1-во място – ПГСС „Н. Пушкаров” – Попово
9.5 т.
2-ро място – I СОУ „Св. Седмочисленици”- Търговище 7.5 т.
3-то място – ОУ „В. Левски” – с. Крепча
5.0 т.
4-то място – СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Антоново
2.0 т.
БАДМИНТОН
V-VII клас
момичета
1-во място – СОУ за ДУС „Св. Иван
Рилски” – Търговише
момчета
1-во място – СОУ за ДУС „Св. Иван
Рилски” – Търговище
VIII-X клас
девойки
1-во място – СОУ за ДУС „Св. Иван
Рилски” – Търговище
2-ро място – ПГСС „Н. Пушкаров” – Попово
юноши
1-во място – СОУ за ДУС „Св. Иван
Рилски” – Търговище
2-ро място – ПГСС „Н. Пушкаров” – Попово
БАСКЕТБОЛ
V-VII клас
момичета
1-во место – I ОУ „Христо Ботев” – Търговище
2-ро място – ОУ „П. Берон” – с. Плъстина
момчета
1-во място – I ОУ „Христо Ботев” – Търговище
2-ро място – ОУ „П. Берон” – с. Плъстина
VIII – X клас
девойки
1-во място – II СОУ „Проф. Никола Маринов – Търговище
юноши
1-во място – I СОУ „Св. Седмочисленици” – Търговище
XI-XII клас
девойки
1-во място – II СОУ „Проф. Никола Маринов” – Търговище
юноши
1-во място – II СОУ „Проф. Никола Маринов” – Търговище
ТЕНИС НА МАСА
V-VII клас
момичета
1-во място – I ОУ „Христо Ботев”- Търговище
момчета
I-во място – ОУ „Климент Охридски” –
Попово
VIII-X клас
девойки
1-во място – I СОУ „Св. Седмочисленици” – Търговище
2-ро място – ПГСС „Н. Пушкаров” – Попово
юноши
1-во място – I СОУ „Св. Седмочисленици” – Търговище
2-ро място – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Антоново
3-то място – ПГСС „Н. Пушкаров” – Попово
ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО
ФУТБОЛ

V-VII клас
1. СОУ „В. Левски” – Опака – ОУ „Н. Вапцаров” – с. Трескавец 3:0
2. ОУ „Д-р П. Берон” с. Плъстина – ОУ
„Н. Вапцаров” – Попово 1:3
3. I ОУ „Хр. Ботев” – Търговище – СОУ
„В. Левски” – Опака 5:0
Финал 26.03.2014 г.
I ОУ „Христо Ботев” – Търговище – ОУ
„Н. Вапцаров” – Попово 2:0
VIII – X клас 19.03.2014 г.
1. СОУ „В. Левски” – Опака – ПГТЛП
Омуртаг 7:1
2. ПТГ „Цар Симеон Велики” Търговище
– ПГСС „Н. Пушкаров” Попово
2:1
Финал 26.03.2014 г.
ПТГ „Цар Симеон Велики” Търговище –
СОУ „В. Левски” Опака
3:0
XI-XII клас 18.03.2014 г.
1. Гимназия „Симеон Велики” Омуртаг –
СОУ „В. Левски” Опака
3:0
2. ПГТХВТ „Ал. Константинов” Антоново
– Гимназия „Хр. Ботев” Попово 4:1
3. СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Антоново – Гимназия „Симеон Велчев” Омуртаг
2:0
Финал 26.03.2014 г.
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Антоново – ПГТХВТ Търговище 0:2
ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО
ВОЛЕЙБОЛ
XI-XII клас 25.03.2014 г.
юноши
1. II СОУ „Проф. Н. Маринов” Търговище
2. Гимназия „Христо Ботев” Попово
3. Гимназия „Симеон Велики” Омуртаг
девойки
1. Гимназия „Христо Ботев” Попово
2. ПГИИ „Джон Атанасов” Търговище
3. Гимназия „Симеон Велчев” Омуртаг
4. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Антоново
VIII-X клас
юноши
1. ПГСС „Никола Пушкаров” Попово
2. Гимназия „Симеон Велчев” Омуртаг
3. II СОУ „Проф. Н. Маринов” Търговище
девойки
1. Гимназия „Симеон Велчев” Омуртаг
2. I СОУ „Св. Седмочисленици” Търговище
3. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” Антоново
V-VII клас
момичета
1. II ОУ „Н. Й. Вапцаров” Попово
2. ОУ „Христо Ботев” с. Макариополско
3. Прогимназия „Академик Даки Йорданов” Омуртаг
3. СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Антоново
момчета
1. II ОУ „Н. Й. Вапцаров” Попово
2. ОУ „Христо Ботев” с. Макариополско
3. Прогимназия „Академик Даки Йорданов” Омуртаг
ЛЕКА АТЕЛТИКА
V-VII клас 27.03.2014 г.
момичета
1-во място – ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Врани кон
момчета
1-во място – ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Врани кон
VIII-X клас
девойки
1-во място – ПГСС „Никола Пушкаров”
Попово
2-ро място – Гимназия „Симеон Велчев”
Омуртаг
3-то място – ПГХБП „Ал. Константинов”
Търговище
юноши
1-во място – ПГСС „Никола Пушкаров”
Попово
2-ро място – Гимназия „Симеон Велчев”
Омуртаг
Победителите в отделните спортове и възрасти ще представят областта на Зоновите първенства.
Организатор на областните първенства
от ученическите игри 2013/2014 г. в областен клуб „Спорт в училище” – Търговище с
председател Кольо Калев.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 11.04.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
кв.Бряг, с. Макариопол, с. Буховци, с. Буйново, с. Твърдинци, с. Мировец и с. Пресяк - община
Търговище.
На 14.04.2014 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,
промишлена зона - фирми „Морела”, „Агродимекс”(силози) и Бетонов възел „Автомагистрали
Черно море”.
На 22.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
кв.Запад 3 - блокове с номера 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, както и на всички промишлени абонати захранвани от извод Запад-1 .
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

Четвъртък, 3 април 2014 г.
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ИМОТ
в София, Варна или друг град в България?
Обърнете се към Агенция „ВИКТОРИЯ”!

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

(1-2)

Продавам БМВ 525, комби, сив
металик, турбо TDI, 2001 година, с
всички екстри, обслужен.
Цена: По договаряне.
тел: 0886/ 55 05 34

Търся
ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ИНВАЛИД
тел: 0601/ 6 77 16

Продавам Ягуар Stype,
1999 г. Цена: По договаряне
тел: 0886/ 55 05 34
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

ПРОДАВАМ
МАЗДА 323 TD 1.9,
90 КОНЯ, 1999 ГОДИНА, С
ЕКСТРИ: КЛИМАТИК, ABS,
SPS, ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЕЛ. СТЪКЛА И
ОГЛЕДАЛА, 4 АЕРБЕГА
ТЕЛ: 0889/ 85 99 90

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам 7 дка НИВИ и 5
дка ЛИВАДИ в с. Малогвода, кладенец в село
радец, общ. Антоново
Васил Левски.
тел: 0898/ 268 216
И стопански постройки с
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124
(1-5)

Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

(1-4)

АПАРТАМЕНТ - 4 стаим
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на 96 кв. м. в Широк ценул."Цар Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В мнотър в Търговище.
тел: 0889/ 92 02 59
го добро състояние! Цена: 4 500.00лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУСТАЙНА
КЪЩА с дворно място
и овошни насъждения
в с. Голямо Ново /до
жп гарата/
тел: 06064/ 2268 след
20 ч. и 0877/ 379 850
Продавам АПАРТАМЕНТ
на ул. "Антим първи"
29, тухлен, 67 кв. м.
Продавам и ГАРАЖ с нотариален акт зад магазина
на CBA на ул. "Трапезица"
тел: 0886/ 986 111

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

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

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

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525

(3-10)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Давам под наем

Продавам или
АПАРТАМЕНТ Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око" в кв. "Борово око"
 0887 369 592  0887 369 592
(1-4)

и още много оферти...

Продавам ОБЗАВЕДЕН
АПАРТАМЕНТ, 40 кв. м. с маза
на ул. "Здравец" 1, цена: 30 000 лв.
тел: 0888/ 53 21 22 от 16 до 19 часа.

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Туристическа агенция
Производство и монтаж
„ЕКОТУР ЙН – Варна” предна AL и PVC дограма,
лага организирани екскурзии
с автобус, Егейска
щори, комарници,
Турция и почивка в Марна изгодни цени. Пълна марис, Гърция, Румъния и
други.
цветова гама.
тел. в Търговище:
тел: 0899/ 04 60 75
0897/ 88 70 26

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

(1-4)

130 кв.м.

Фирма „Данили 888”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР
на тежкотоварен автомобил за
извършване на превози на територията на България и Турция. Пътуванията до Турция са най-много
до 3 дни. Изискванията са да има
категория C + E, за предпочитане
със стаж от 2 години.
тел: 0899/ 82 88 88

Д-р Пламен
Кожухаров

Продавам
МОТО БЛОК: италиански
бензинов двигател 8,5
конски сили в комплект: с
трактор, с ремарке, фреза,
плук и култиватор

0885/ 849 800
 0876/ 06 01 34 и 0895/ 89 73 73

Евроглас 82 ЕООД
предлага монтаж на AI,
PVC и дървена дограма
и строително монтажни
дейности.
Офис в Търговище, производствен цех с.
Баячево. Мениджър Мустафа Мустафов

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино, Еревиш - общ.Антоново. Както и абонатите:Мобилни оператори в селата Кьосевци, Божица, Рибарско селище
Ястребино, НДК Ястребино, Помп.станции: Изворово, Божица, Еревиш, Ястребино - първи и втори подем .
На 22.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Коноп, Моравка, Трескавец, Любичево, Разделци, Добротица - общ.Антоново, както и селата Конак,Долец
и Берковски - общ.Попово. както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Берковски, Помпени станции: Любичево, Моравка, Долец и Добротица .
На 23.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Велево, Таймище, Милино, Крушолак, Великовци, Старчище, Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода
- общ.Антоново. Както и абонатите:Фотоволтаична централа с.Велево, Мобилни оператори в селата Велево, Чеканци, помпена станция Кънино .
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка, Богомолско - общ.Антоново.
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна .
На 25.04.2014 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения, селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна,
Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Девино,Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа
с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
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

предлага прегледи и операции в
болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
всяка сряда с предварително записване.
 0898/ 72 48 11
и 0894/ 44 36 19

(1-4)

125 кв.м.

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

(1-4)

120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.
124 кв.м.

Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

(1-9)

97 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
103 кв.м.
103 кв.м.
104 кв.м.
104 кв.м.
106 кв.м.
106 кв.м.
115 кв.м.
119 кв.м.
120 кв.м.

ЧЕТИРИСТАЙНИ
В района на Бряста, ет.4
69 000
МЦ “Солигена”, ет. 3, ремонт 95 000
кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
В района на Бряста, ет.9
56 000
Идеален център, ет.1, парно 64 000
ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
Широк център, ет.3, изолация 65 000
Бряста, ет.5, газифициран
60 000
Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 75 000
Борово око, ет.1 (жил.), лукс.
ремонтиран, обзаведен
170 000
Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
Идеален център, ет.3
68 000
Пазара, ет.3, гараж, двор
90 000
МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Фирма търси да назначи
СПЕШНО тир шофьор – отлично
заплащане. Тръгването е веднага,
да владее турски език и да е със
стаж в чужбина 1 година.
тел: 0892/ 46 86 65

(1-1)

ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, ново стр-во 62 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
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
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Заменям
ОФИС в топ-център на Търговище за тухлен апартамент
Тел. 0878 66 48 59

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157



ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

ÎÒÑÚÏÊÈ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

3 април 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Джурасик парк
22.00 ч. - приключенски

3 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Ваканцията на Лили
- тв филм
14:20 На прицел разследващо предаване
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Доктор Живаго - 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
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър: Когато Господ
беше българин
21:35 Студио Футбол
22:05 Футбол: Олимпик
Лион - Ювентус, четвъртфинална среща
от турнира на Лига
Европа пряко

16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
18:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Пазителят на Мемфис
- сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Праведен- сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момчета сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Праведен- сериал
20:00 Щитът- сериал
21:00 Италианска Серия А
обзорно предаване
21:30 Лига Европа - студио
22:00 Лига Европа
23:45 Лига Европа студио

08:00 Аниманиаци
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Русалка – комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара- сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Столичани в повече- сериал
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Да защитиш живота си комедия
22:00 Ало ало- сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
10:00 Катерачът - екшън
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
bTV Lady
17:30 Безсмъртен - сериал
07:30 Бон Апети
18:30 Смело напред - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Времето лети - сериал
20:00 Военни престъпления 10:30 Призракът на Елена сериал
сериал
11:30 Американска наследница 21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Джурасик парк - прик- сериал
люченски
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 00:30 Снайперисти - сериал
bTV Cinema
14:00 Часът на мама- токшоу
09:00 Трета смяна - сериал
Kino Nova
10:00 Розали и Айлс: Криминал- 15:00 Духът на здравето
06:20 Здравей, България
16:00 Призракът на Елена ни досиета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:00 Флика - драма
11:30 До последен дъх 13:00 Розали и Айлс: Криминал- 17:00 Любов и предателство сериен
сериал
ни досиета - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00
Цветовете
на
любовта
14:00 Никита - сериал
13:30 Мелодията на сърцето
сериал
15:00 Фамилията - сериал
- сериен
16:00 Какавидите 2 - приклю- 22:00 Пепел от рози - сериал
15:00 Черешката на тортата
00:00 Любов и предателство ченски
- тв шоу
bTV
сериал
18:00 Синове на анархията 16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
Nova TV
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Трета смяна - сериал
17:30 Господари на ефира
06:20 Здравей, България
11:30 Бон Апети
20:00
Градска
полиция
сериал
- шоу
09:30 На кафе - НТВ
12:00 bTV Новините
21:00 Бягай, дебелако, бегай! - 11:30 До последен дъх - сериен 18:00 Сделка или не – тв. игра
12:30 Шоуто на Слави
комедия
19:00 Новините на Нова
13:00 Новините на Нова
13:30 Изборът на Лара 23:00 Гордост и слава - трилър 13:30 Мелодията на сърцето - 20:00 Големите надежди - шоу
сериал
22:30 Господари на ефира
сериен
bTV Comedy
14:30 Цветовете на любовта
- шоу
15:00 Черешката на тортата - тв
07:00 Какво ще кажат хората
- сериал
23:00 Новините на Нова
шоу
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал

ПЕТЪК

bTV Cinema - Белите немогат да скачат
21.00 ч. - комедия

4 април
БНТ 1

23:30 bTV Новините
00:00 Престъпления от класа сериал

12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара bTV Action
сериал
08:30 Пазителят на Мемфис 14:30 Слънчева Филаделфия
сериал
- сериал
09:30 Кости- сериал
15:00 Напълно непознати 11:30 Праведен - сериал
сериал
12:30 Най-добрият нинджа 16:00 Ало ало - сериал
риалити
17:00 Шоуто на Слави
13:00 Добрите момчета 18:00 Какво ще кажат хоратасериал
сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха - предаване 19:00 Без пукната пара- сериал
за екстремни спортове 19:30 Офисът - сериал
20:00 Един не чул, друг не видял
16:00 Кости- сериал
- комедия
17:00 Агенти под прикритие 22:00 Ало ало- сериал
сериал
23:00 Напълно непознати 18:00 Пазителят на Мемфис сериал
сериал
19:00 Праведен- сериал
bTV Lady
20:00 Щитът- сериал
09:30 Времето лети - сериал
21:00 Алкатраз- сериал
10:30 Призракът на Елена 22:00 Кобра- екшън
сериал
00:00 Алкатраз - сериал
11:30 Американска наследница
- сериал
bTV Cinema
12:30 Бон Апети
08:00 Никита- сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Трета смяна - сериал
14:00 Дом и градина - идеи и
10:00 Фамилията - сериал
решения
11:00 Бягай, дебелако, бегай! 15:00 Топ дестинации комедия
лайфстайл
13:00 Розали и Айлс: Криминал15:30 Градска природа ни досиета - сериал
лайфстайл
14:00 Никита - сериал
16:00 Записки по един скандал 16:00 Призракът на Елена bTV
сериал
- трилър
06:30 Тази сутрин
17:00 Любов и предателство 18:00 Синове на анархията 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Трета смяна - сериал
12:00 bTV Новините
сериал
20:00 Градска полиция - сериал
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Белите не могат да скачат 22:00 Пепел от рози - сериал
13:30 Изборът на Лара 00:00 Любов и предателство - комедия
сериал
сериал
14:30 Цветовете на любовта 23:30 Мадеа и програмата за
защита на свидетели Nova TV
- сериал
драма
06:20 Здравей, България
15:30 Пепел от рози - сериал
09:30 На кафе - НТВ
bTV Comedy
16:30 Кухнята на Звездев
07:00 Какво ще кажат хората - 11:30 До последен дъх - сериен
17:00 bTV Новините
13:00 Новините на Нова
сериал
17:30 Времето лети - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 08:00 Аниманиаци
18:30 Лице в лице
сериен
09:00 Столичани в повече 19:00 bTV Новините
15:00 Черешката на тортата - тв
сериал
20:00 Север Юг - сериал
шоу
10:00 Да защитиш живота си
21:30 Комиците - шоу
16:00 Новините на Нова
- филм
22:30 Шоуто на Слави
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 История.bg
15:15 Робин Худ - анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Цикъл Концертмайсторите: Испанска
симфония
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие - 4 тв
филм

16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът НТВ
21:00 Стани богат - световна
ТВ игра
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
10:00 Джурасик парк - приключенски
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 Смело напред - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Сърдити старчета комедия
00:10 Снайперисти - сериал

Kino Nova

07:30 Тайна - драма
10:00 Фирмата - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
11:55 Костюмари - сериал
12:50 Фирмата - сериал
13:50 Ласи - приключенски
15:45 Неизживян живот драма
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Белият зъб 2: Митът за
белия вълк - приключенски
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

СЪБОТА

Kino Nova - Неприлично предложение
21.00 ч. - драма

5 април
БНТ 1

сериал
19:10 Студио Carlsberg
18:00 Ало Ало- сериал
Premium Football,
директно
08:30 Менталист: Крадецът на 20:00 Доктор Дулитъл 3 - комедия
19:30 Футбол: Челси - Стоук
мисли- сериал
Сити - мач от англий09:30 Менталист: Крадецът на 22:00 Най-ужасната седмицасериал
ската Висша Лига,
мисли- сериал
23:00 Първична сила - турнир на
директно
11:30 Кобра- екшън
Световната федерация по кеч 21:30 Студио Бокс - директно
13:30 Разбулени тайни на
22:00 Международна
магията - документална
bTV Lady
Боксова Гала Вечер поредица
08:00 Желязната дама - сериал
директно
14:30 Италианска Серия А
12:00 Духът на здравето
обзорно предаване
13:00 България търси талант Kino Nova
15:00 Смъртоносна битка фанриалити
08:00 Детски анимационен
тастика - екшън
15:00 Американска наследница
блок
17:00 Дивата муха - предаване
- сериал
08:50 Ласи - приключенски
за екстремни спортове 20:00 Цветовете на любовта - 10:45 Неизживян живот 18:00 Италианска Серия А
сериал
драма
обзорно предаване
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:00 Горили в мъглата 19:00 Италианска Серия А
00:00 България търси талант драма
21:00 Италианска Серия А
риалити
15:45 Белият зъб 2 студио
приключенски
Nova TV
21:30 Италианска Серия А
18:00 Д-р Хаус - сериал
07:00 Събуди се... - НТВ
23:30 Италианска Серия А
09:00 На светло с Люба Кулезич 20:00 От местопрестъплениестудио
11:00 Съдебен спор
то: Маями - сериал
00:00 Корени убийци- екшън
12:00 Септември - минисериал 21:00 Неприлично предложе13:00 Новините на Нова
bTV Cinema
ние - романтика
13:30 Студио VIP - НТВ
08:00 Скаут по неволя - ко23:25 От местопрестъпление14:00 Шрек - анимационен
медия
то: Маями - сериал
10:00 Какавидите 2 - приклю- 16:00 Дикoff - НТВ
TV 7
19:00 Новините на Нова
ченски
08:00 Терминал 7: Съдът
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
12:00 Името - комедия
влиза
14:15 Белите не могат да скачат 20:00 Шпионски игри – екшън 09:00 Факторът Кошлуков
22:30 Ничия земя - НТВ
- комедия
bTV
11:00 Терминал 7: Жените
23:30 Горещо - таблоид
16:15 Фамилията - сериал
07:00 Духът на здравето
говорят
17:30
Мадеа
и
програмата
за
08:00 Тази събота
Diema TV
12:30 Новини
защита
на
свидетели
11:00 Cool…T - лайфстайл
07:25 Кобра 11 - сериал
12:40 Терминал 7: Жените
драма
12:00 bTV Новините
10:45 Сърдити старчета -комедия
говорят
20:00 Лилехамер - сериал
12:30 Нищо лично - скрита
12:55 По следите на Ханибал - 14:00 Терминал 7: Ангел парк
21:00 Златна възможност камера
документална поредица 14:30 Пряка демокрация
комедия
13:00 Бърз или мъртъв 13:30 Специален агент - сериал 15:30 Студио футбол
23:00 Лилехамер - сериал
екшън
14:30 Сапьорски отряд: Афга16:15 А група: Локомотив
15:00 Младост 5 - комедийно 00:00 Капан за сънища- екшън
нистан - документална
Пд - Лудогорец, мач
предаване
поредица
bTV Comedy
от българския футбо16:00 120 минути
15:30 Спасителни хеликоптери 08:00 Алф- сериал
лен шампионат
18:00 Наистина любов документална поредица 18:10 Студио футбол
10:00 Един не чул, друг не видял
романтично предаване
16:50 Студио Чемпиъншип,
- комедия
18:30 НОВИНИ
19:00 bTV Новините
директно
12:00 Най- ужасната седмица19:30 Червената вдовица 19:30 bTV Репортерите
17:00 Футбол: Борнмът - Куинс
сериал
сериал
20:00 Предай нататък - шоу 13:00 Шоуто на Слави
Парк Рейнджърс 20:30 Мъж на ръба - крими22:00 Умирай трудно мач от Чемпиъншип,
14:00 Алф - сериал
нален
екшън
директно
16:00 Числено превъзходство 22:30 Поверително от Н.Л. 00:30 Последният крал на
18:55 Студио Чемпиъншип,
сериал
таблоид
Шотландия - трилър
директно
17:00 Столичани в повече 23:30 Новини
07:40 Обзор Лига Европа
08:25 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- предаване за фолклор
14:15 Малки истории
15:15 Вечният музикант документален
15:45 Сага за Форсайтови - тв
филм
17:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
18:00 В търсене на Списаревски - документален
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Синоптичката - игрален
филм
23:20 По света и у нас
23:35 Европейско първенство
по борба за мъже и
жени
23:50 Измамата с колието игрален филм

bTV Action

НЕДЕЛЯ

bTV Cinema - Абсолютна власт
00.00 ч. - екшън

6 април
БНТ 1
08:40 Бърколино
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 - ток шоу
15:35 Приятели за вечеря игрален филм
17:00 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Рейгън документален
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 - тв
филм
21:50 Нощни птици Вечерно ток шоу
22:50 По света и у нас
23:05 Джаз фестивал Банско
2013 г.

16:00 Италианска Серия А
18:00 Корени убийци- екшън
20:00 Дивата муха предаване за
екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
22:00 Италианска Серия А
23:35 Италианска Серия А студио
00:00 Сърцето на мрака- драма

Kino Nova

22:15 В като Вендета – екшън

07:00 Кой е по-по-най
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Терминал 7: Пуснете
водата
11:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
15:30 Жега
16:00 Карбовски: Предаването
18:00 Фронтова линия
18:45 НОВИНИ
19:20 Студио футбол
19:30 А група: Левски Черно море /Варна/,
мач от българския
футболен шампионат
21:30 Оригиналът с Иван Гарелов и Елена Йончева
23:00 Новини
23:10 Леминг - драма

08:10 Детски анимационен
блок
09:00 Уроци по целуване комедия
Nova TV
11:00 Горили в мъглата 07:00 Събуди се... - НТВ
драма
09:00 На светло с Люба Кулезич 13:45 Луди от любов - ро11:00 Съдебен спор - НТВ
мантика
12:00 Ястребът и гълъбицата - 15:35 Неприлично предложесериен
bTV Cinema
ние - романтика
09:00 Записки по един скандал 13:00 Новините на Нова
18:00 Д-р Хаус - сериал
13:30 Студио VIP - НТВ
- трилър
20:00 От местопрестъпление14:00 Смахнатият професор –
11:00 Абсолютна власт то: Маями - сериал
комедия
екшън
21:00 Когато падне мрак 16:00 Всяка неделя
13:15 Златна възможност екшън
19:00 Новините на Нова
комедия
19:30 Разследване
15:15 Най-дългият годеж 20:00 Колумбиана – екшън
драма
18:00 Нощ в музея - комедия
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Кралски откуп - комедия
местопрестъпление22:50 От местопрестъпление
23:00 Лилехамер - сериал
то: Маями - сериал
00:00 Абсолютна власт - екшън
23:50 Д-р Хаус - сериал

bTV Comedy

07:00 Аниманиаци
08:00 Алф- сериал
06:30 Кухнята на Звездев
10:00 Доктор Дулитъл 3 07:00 Духът на здравето
комедия
08:00 Тази неделя
12:00 Най-ужасната седмица11:00 Търси се… - токшоу
сериал
12:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 12:30 НепознатиТЕ
сериал
13:00 В открито море - ко14:00 Алф - сериал
медия
15:00 Алф - сериал
15:00 bTV Документите
16:00 Числено превъзходство16:00 Нека говорят - токшоу
сериал
19:00 bTV Новините - цен17:00 Шоуто на Слави
трална емисия
18:00 Ало ало- сериал
19:30 bTV Репортерите
20:00 Денис Белята - комедия
20:00 Концерт на Шоуто
22:00 Най-ужасната седмицана Слави: Гергана и
сериал
приятели
23:00 Разбиване - турнир на
22:00 bTV Документите
Световната федерация
23:00 Опасни връзки - драма
по кеч

bTV

20:00 Цветовете на любовта сериал
20:30 Цветовете на любовта сериал
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал

Diema TV

10:35 Отмъщението на Стик екшън
12:50 По следите на Ханибал документална поредица
13:30 Национална лотария
14:00 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
поредица
15:00 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
15:30 Футбол: Евертън - Арсенал - мач от английската Висша Лига,
директно
17:25 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
18:00 Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул- мач
bTV Action
от английската Висша
bTV Lady
08:30 Менталист: Крадецът на 08:00 Желязната дама - сериал
Лига, директно
мисли- сериал
12:00 Наистина любов - роман- 19:55 Студио Carlsberg Premium
11:30 Смъртоносна битка Football, директно
тично предаване
екшън
20:30 Младият Херкулес - прик13:00 Предай нататък - шоу
13:30 Италианска Серия А
люченски
15:00 Дом и градина - идеи и
15:30 Италианска Серия А22:25 Нероденият - трилър
решения
обзорно предаване
16:00 Д-р Зоуи Харт - сериал 00:15 Фрактура - рок музика

TV 7

Четвъртък, 3 април 2014 г.

„Гората за децата” “Да

В „Седмицата на гората”
от 1 до 6 април, РИОСВШумен организира кампания „Гората за децата”, която ще продължи до 5 юни,
когато е Международният
ден за опазване на околната среда.
Учениците от Шуменска
и Търговищка област могат
да се включат в инициативата предавайки хартия за
рециклиране, а за тези предали над 50 кг до края на
месец април, наградата ще
е живо дръвче
Учениците могат да докажат предаденото количество с представяне на

кантарни бележки до 3
юни. Първите трима, предали най-голямо количество хартия в периода от 1
април до 3 юни включително, ще получат предметни
награди.
Победителите ще бъдат
обявени на 5 юни, като наградата за победителя ще
бъде фотоапарат.
В кампанията могат да
се включат ученици и деца
– индивидуално, ученици
от един клас или деца от
една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.
„ТН”

страница 7

си върнем трите ключа!”

(от 1 стр.) отговор на бившия журналист.
След това започна и
срещата с гражданите на
Търговище, в препълнената зала на Драматичния
театър. Тук присъстващите
пяха заедно с Деси Добрева „Мила родино”
По късно бяха представени партиите, с които България без цензура ще се яви
на предстоящия евровот
– ВМРО, Гергьовден, ЗНС.
„Това е равнопоставена коалиция. Ще има личности
от всички региони на България в листите ни“, поясни
Бареков. И продължи, че
според социолозите, четири
партии ще вкарат евродепутати. Две сме за предсрочни избори, две са да остане
сегашното управление. „Ако
ние на 25 май имаме вашите гласовете, на 26-ти нашите депутати в Народното събрание, които не са членове
на България без цензура,
но ни подкрепят, ще напускат българския парламент.
От вас зависи дали да има
промяна или ще заложите
на старите играчи”, посочи
Бареков.
„На тези, които казват, че
България без цензура е на
Бареков, ще кажа, че това е
вашата партия – на майките
и децата, на младите хора,
които днес са препълнили

тази зала, на унижените
и оскърбени от прехода,
на тези които държавата
дължи достойни старини – пенсионерите. Тези
избори са последната
възможност да направим България страната,
в която искаме да живеем. Хората със своя
глас ще решат дали да
подкрепят нашата програма за управление
и социална политика.
Ние ще работим за трите ключа, които ви бяха
отнети, а младите дори
не знаят какво означава това – това са ключовете за автомобила,
апартамента и вилата,
които имахте, а БСП,
ДПС и ГЕРБ ви взеха.
Пари за тази политика
има, но първо трябва
да се гласува законът
„Чисти ръце” и парите
ограбени от политиците да се върнат на хо- Деси Добрева приканва заларата”. "Това трябва да та да запеят "Мила родино"
е началото" - бе категоричен Бареков.
Водят се и преговори с нас ключи лидерът на България
На предстоящите евро- кого да подкрепим. Обеща- без цензура.
В залата беше и Нешка
пейски избори нашите депу- ваме ви, че вие ще решите
тати ще са хората, които ще това, а после ще поискаме и Робева, а публиката я апопределят кой да управлява солидарна Европа за нас, а лодира на крака. След това
Европа в следващите годи- не Европа на две писти – за всички имаха възможност
ни. Силите са изравнени и бедни и богати. На 25 май да изгледат спектакъла
вашите гласове могат да на- вие можете да промените "Площадът", на който голяклонят везните за десните вашият и живота на децата мата Нешка е художествен
или за левите идеи в Съюза. ви, гласувайки за нас, за- ръководител.

Прочетохме
за вас от в.
"Животът
днес"

Четвъртък, 3 април 2014 г.

ШАРЕН СВЯТ
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
Жена родила син.
Бащата на бебето
пише на майка си:
- Мила мамо, жена
ми роди момче. Нямаше кърма и го даде на
негърка да го кърми, и
то взе че почерня....
Майката отговорила:
- Мили сине, и аз
нямах кърма и ти вземах мляко от крава, но
виждам,че чак сега са
ти поникнали рога?
***
Шофьор на камион
сменя гума в студена
зимна нощ и си мисли,
псувайки:
- Хубаво ми казваше ми мама - учи, сине,
учи, та да станеш гинеколог - и парите ти
в джоба и ръцете ти
на топло...
***
Две приятелки си
говорят:
- Мъжът ми почина
пед дни след сватбата!
- Е, поне не се е мъчил много...
***
- Ти спа ли със жена
ми?
- К'во значи спа ли?
- Тъй се казва от
тактичност.
Секс
прави ли с нея?
- Ако отговоря
тактично, не
съм
спал. Просто ей така
си дремнах 3 пъти...

Очаквана ваканция

Деца от Клуб
„Батик” получиха

Награди от индонезийския посланик

Отличените участници в конкурса „Индонезия: Природа и култура” от клуб „Батик”,
с ръководител Славка
Георгиева,
получиха
своите награди лично
от посланика на Индонезия - Н.Пр. Бунян
Саптомо. Церемонията
по награждаването се
състоя по време на откриването на кабинет
по индонезийски език
в Центъра по източни
езици и култура към
Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
в столицата. 36 творби
на децата от клуб „Батик” към Младежки домТърговище и рисунки на
школата от Бургас бяха

подредени в изложба
пред и вътре в новосъздадения индонезийски
кът.
„Това, което правим в
цяла България е да промотираме отношенията
в областта на културата
и икономиката. Кабинетът по индонезийски
е основна част от това
взаимодействие, защото мисля, че чрез сътрудничеството в езика
и културата, можем да
развиваме икономически отношения между
двете страни” – каза
в разговор с присъстващите
Н.Пр. Бунян
Саптомо. – „Затова се
надявам и вярвам, че в
бъдеще ще имаме по-

голямо присъствие в
България. Имаме планове да създадем клас
по индонезийски език и
култура в училище във
Велико Търново и ще
подкрепяме
школите
по батик в Търговище и
Бургас.”
По късно посланикът
прие представителите
на Клуб „Батик” и Младежки дом-Търговище
в посолството, където
поздрави лично всяко
от децата. Покани ги да
разгледат изложените
картини, маски и костюми, за да се докоснат
още веднъж до индонезийските изкуство и
култура. В присъствието на своята съпруга

и на културното аташе
на индонезийското посолство Дина Мартина,
посланикът даде висока оценка на всички
участници в конкурса
от Търговище и връчи на
ръководителя на клуба
Славка Георгиева лично подписани сертификати за всяко едно от
децата. Отправи специални благодарности и
обеща, че ще присъства на честването на
20-годишнината на клуба, което ще се състои
в Търговище в средата
на май.
Конкурсът „Индонезия: Природа и култура”
бе обявен в началото на
тази година за клубове
и кръжоци, рисуващи в техника батик.
От
търговищкия
клуб се включиха
18 деца и младежи
на възраст от 5 до
15 години. Те изпратиха 36 творби,
изпълнени в характерната индонезийска техника, представящи красотата
на танците и природата, различни
божества и занаяти, характерни за
далечната страна.
уведомява своите клиенти, че Клуб „Батик” спечели седем от общо
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- осем награди.
мираната питейна вода по електронен път ватаВъвгрупавъзрастодо 12
(Е pay), както и да получават електронни години на първо
място бе класифактури (e Faktura)
ран Октай Ахмед,
награда
Подробности на сайта на „В и К” Търговище втора
получи Росица Иванова, а

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

трета – Димитър Димитров. Поощрителна
награда бе присъдена
на Тони Мирославова. В
по-голямата възрастова
група – от 13 до 16 години първото място е за
Мирослава Каменова и
творбата й, представяща индонезийка, рисуваща батик по класическа технология. Илиана
Аначкова спечели две
отличия със своите
творби – втора награда
и поощрителна награда. Трета награда бе
присъдена на школата
по батик в Бургас.

„Тази техника е много
оригинална, тя винаги
дава нещо неочаквано
и любопитно за автора”
– сподели председателят на журито, оценявало творбите Цветан
Стоянов – доцент и
преподавател по рисуване в Художествената
академия в София. Той
добави още: „Техниката
батик е много трудна,
искат се специфични
умения, но постиженията на децата от Търговище са от много висок
ранг за мен. Избрахме
8 творби да бъдат на-

градени – 7 от Търговище и една от Бургас, но
всички ваши деца, които са участвали в тази
инициатива заслужават
награда и поощрение,
защото са се справили
по блестящ начин. Това,
че са се докоснали до
тази техника и до културата на Индонезия
ще ги обогати и ще им
помогне да реализират
и занапред своите проекти и мечти. Аз съм
човек, който работи с
деца и студенти и искам
да кажа, че всяко нещо
направено с техните
ръце, видяно с техните
очи, преживяно лично
от тях, е безценно и

неповторимо. Децата
от клуб „Батик” са много добри като творци, с
много голям потенциал,
пожелавам им да работят още много години и
защо не в бъдеще да се
посветят на изобразителното изкуство. Ние
имаме нужда от такива свежи попълнения,
които да търсят нови
артистични пътища за
своето развитие. Поздравявам специално
ръководителката
на
децата Славка Георгиева, която им е дала
възможност да се докоснат до тази източна
техника и до културата
на Индонезия.”

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

38 кв.м., тухлена, старо
стоителство,
в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

