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Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Община Търговище ще търси неустойка от

„Грийнфилд България“ ООД
Свилен НИКОЛОВ
През изминалата седмица Общинският съвет
в Търговище не прие отчета за направените инвестиции от „Грийнфилд
България“ ООД. Припомняме, че фирмата закупи
през 2008 г. общински
парцел от 90 дка., край
околовръстния път София-Варна. Там трябваше да бъде построен
първият търговски парк,
в Североизточна България. По договор, инвестициите в този грандиозен
проект щяха да достигнат 8 мил. лв., а през
декември 2013 г. той да
отвори врати, за първите
си клиенти.
На сесията присъстваха и двамата управители
на софийската фирма,
Валери Василев и Павел
Суджарски. Те заявиха,
че не са се отказали и желаят да инвестират точно
тук. Направиха и кратка
ретроспекция на трудностите и несполуките, в
търсене на наематели и
търговски вериги, които
да открият представител-

ства в Търговище. Говореха за икономическата
обстановка и финансовата криза в страната през
последните години, която е отказала много от
първоначално заявилите
фирми да участват в начинанието. Представиха
и идеен проект за дейта-център, който да бъде
реализиран на закупения от тях имот, съвсем
нова идея. Става дума за
високотехнологичен комплекс за съхранение на
данни. „Това е нещо съвсем нова за България, а
Търговище има потенциала, заради подходящото си местоположението,
тази идея да се реализира”, сподели Валери
Василев. Той обясни, че
компанията работи по
неговото реализиране и
преговаря с IBM и търговски банки, които биха
ползвали дейта-центъра.
Дали съветниците не
разбраха Василев или
бяха изненадани от 20те милиона инвестиции,
за които управителят говори да намери за Търго-

вище, но с последвалото
гласуване упълномощиха
кметът да започне действия, с които Общината да
потърси от „Грийнфилд
България“ неустойка, за
неизпълнение на договореното. А това са 20%
върху близо 8 млн. лв.
Управителят на „Грийнфилд България“ Валери
Василев бе категоричен
на излизане от общината, че неустойката по договора е твърде висока.
„Това е да платим още
веднъж цената на имота.
Инвестирали сме много и не сме се отказали,
искаме само още малко
време. Надяваме се на
разбиране и преговори,
от които и двете страни
да почерпят ползи”, заключи Василев
Дали решението е
правилно и как ще се
развият нещата, ще разберем в следващите месеци.

„Следвайте мечтите си!”

Така се обърна към децата
маестро Йордан Камджалов

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

Свилен НИКОЛОВ
Човек трябва да мечтае на сто процента, за
да постигне двадесет.
Трябва да си пожелаваме абсурдни, дори невъзможни неща, защото те
се случват. Пожелавам
ви да следвате мечтите
си, да не се отказвате,
защото човек е голям
колко са големи мечтите
му. С тези думи маестро
Йордан Камджалов се

В Търговище почетохме
Денят на Христо Ботев

Пред паметника на знаменосеца Никола Симов отдадохме почет на загиналите за Свободата на България
Борислав КУРДОВ
С венци, цветя и свеждане
на глави в знак на признателност, на 2 юни пред паметника
на знаменосеца Никола Симов - Куруто в Търговище бе
отбелязан Денят на Христо
Ботев. Признателни потомци

се събраха край монумента на родения в
Ески Джумая знаменосец на Ботевата чета.
Патриотични песни изсвириха Духовият оркестър, с диригент Красимира Коларова и
фанфарният оркестър към Първо основно
училище, което носи името на поета-революционер. Поетичен рецитал по стихотворения
на великия българин изнесоха възпитаници
на кръжока по художествено слово в училището, с ръководител Петър Асенов.
Поднесени бяха венци и цветя на признателност от името на областната управа,
общинската администрация, на ръководители на държавни ведомства, организации
и партии. Точно в 12 часа воят на сирените
даде началото за едноминутното мълчания
в знак на почит към подвига на героите на
България, отдали сили, идеи и живот за
свободата на бъдещите поколения.

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

1500 броя
„Търговищки
НОВИНИ”

Ако забеляза вече,
читателю, горе, в
главата на вестника
ни, има една внушителна цифра – 1 500!
Това е знак за броевете на „Търговищки
НОВИНИ”, които екипът ни издаде през
близо 17-те години
на
(на 3 стр.)

обърна към учениците на
II СОУ „Проф. Никола Маринов” на среща в училището на 2 юни.
От няколко години в
Деня на Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България, маестрото се среща с
възпитаници на школото
за да разкаже за себе си и
трудният път до върховете,
което е покорил. А те са не
един и два. И навсякъде, и
публика, и специалисти се
прекланят пред неговият
талант и отдаденост на
музиката.
Според маестрото-диригент в България няма
кой да подаде ръка на
младите и талантливи
хора. Кураж и помощ ти
трябват в началото, а не
след като дойде славата.
„Затова аз се обръщам
към всички, които желаят
невъзможното и са безкомпромисни към себе си,
за да го постигнат. Търся
хора маниаци, защото изкуството и науката не са
за удоволствие, само тогава се постигат върхови
постижения”, категоричен
е Камджалов. Затова диригентът е основал фондация, която да открива и
помага на талантливи, но
и готови да рискуват млади хора. Ако вие сте сред
тях, то ние ще ви помогнем, допълни той.
На срещата известният музикант представи
новата си книга „Звукови светове. Диригентът
Йордан
Камджалов”
Творбата представя талантливия българин чрез
разбирането му за единството между изкуство,
наука и философия. Триъгълният камък на нашето бъдеще, както твърди
маестрото. Книгата е издадена на немски език с
резюме на 7 езика. Автори са доц. д-р Спартак
Паскалевски и доц. д.ф.н.
Румяна Златанова.

След проливните дъждове

Априлово пак
беше
наводнено
Общински и областни властимащи спорят чия е вината и за
бъдещето на язовир "Росина"

Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова изслуша на място проблемите на хората от Априлово.
На заден план (с бялото яке) е кметът Сергей Стоянов, заради действията на когото няма жертви сред населението

Борислав КУРДОВ
На 31 май, събота,
малко преди 6 часа сутринта, вой на сирени
събужда жителите на
поповското село Априлово. След като цяла
нощ е дежурил до коритото на река Черни Лом,
кметът Сергей Стоянов
е задействал аларме-

ната система. Минути
по-късно приливна вълна от 1,50-2.00 метра
залива къщите в ниската част на населеното
място. Вода и тиня навлизат в 8 къщи, залети
са дворове, стопански
постройки и насаждения. Група от селото, водена от кмета, (на 4 стр.)

ПРОГРАМА

Светът е
футбол
от 12 юни до
13 юли 2014!
на 7 с т р.

Четвъртък, 5 юни 2014 г.
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Спасиха куче,
паднало във Врана

Във вторник, 3 юни 2014
г., служителите от дежурния
екип на група “Спасителна
дейност” в ОД на МВР в Търговище са реагирали на получен в 13,30 часа сигнал.
Той бил подаден от жена,
живееща в Търговище. Тя
била собственичка на куче.
Жената потърсила помощ
заради това че кучето й е
паднало в коритото на река
Врана в Търговище и сама
не може да му помогне.
Дошлите на място спасители успели да измъкнат кучето невредимо. При
първоначалния преглед се
видяло, че домашният любимец се е отървал без контузии.

Писмо до редакцията

Детски площадки и треволаци С временен управител

Това е ясно на всички. Ясно е също, че
за най-малките граждани на Търговище
слънчевите лъчи и чистият въздух навън
са от изключително значение. Като майка на едногодишно дете, имам наблюдения, че най-приятно за малчуганите е на
детските площадки. За радост, общинската администрация и местни фирми се
ангажират с поетапното изграждане на
нови и обновяване на съществуващите
вече кътове.
Дотук всичко е наред. Би трябвало
всички да са доволни от случващото се.
Има обаче една малка подробност с възможност за сериозни последствия. Става дума за тревните площи в и около
детските площадки. Тревата не се коси
редовно. Избуява, на места до височина
повече от един детски ръст. Това е сериозна предпоставка за развъждането на
насекоми като бълхи и кърлежи. А всички

знаем до какви неприятни последици водят техните ухапвания.
Та, в заключение, само ще попитам кой
трябва да се грижи за прилежния вид на
кътовете за детска игра?
Катя ХРИСТОВА
Търговище
Бел. ред. Към казаното до тук от нашата читателка, ще прибавим само няколко думи. За съжаление и тази година
Общината не намери начин и средства
да се пребори с треволаците по улици и
тротоари на областния град. Да не говорим за селата, където къщите на места
потънаха в буренаци. Дали става дума
за пари или просто за по добра организация, трябва да се пита в Общината. А
тя обикновено мълчи и подминава неудобните въпроси… Разбира се, най-лесното оправдание ще бъде с обилните
валежи.

Юридическа кантора

Бракувайте автомобила,
за да няма данък

Ако сте върнали регистрационния талон и сте получили документ за това от
КАТ, автомобилите би следвало да са свалени от отчет. Към 2005 г. е действал
следният текст: „При спиране, съответно при пускане
в движение, при кражба и
унищожаване на превозно
средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган,
удостоверяващ съответното
обстоятелство.” Т.е. компетентният орган е КАТ.
Впоследствие тези текстове отпадат и към момента не е достатъчно автомобилът да бъде спрян
от движение, за да се спре
начисляването на данък.
Сега действащата законова
редакция гласи: „За превозни средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца,
следващ месеца на прекратяване на регистрацията за
движение. За излезлите от
употреба моторни превозни
средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за
разкомплектоване, данък не
се дължи след прекратяване на регистрацията им за
движение и представяне на
удостоверение за предава-

Болницата в Попово

не за разкомплектоване.”
Данък не се плаща една
след прекратяване на регистрацията на моторното
превозно средство. Основанията за прекратяване на
регистрацията касаят основно разкомплектоването
и съхраняването на превозното средство в определено
за това място или частен
имот, изнасянето му от страната, при кражба, тотална
щета и др., без да обхваща
случаите на спиране от движение.
Можете да откажете плащане на данъци и на основание изтекла погасителна
давност. Те се погасяват
с изтичане на 5-годишен
срок, считано от 1 януари на
годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в
закона е предвиден по-кратък срок. С изтичането на
10-годишен давностен срок,
считано от 1 януари на годината, следващата година,
през която е следвало да
се плати публичното задължение, се погасяват всички
публични вземания независимо от спирането или
прекъсването на давността освен в случаите, когато
задължението е отсрочено
или разсрочено.

Болницата в Попово има
нов директор, съобщи ПР-ът
на общината в Попово Йорданка Георгиева. По време
на майското заседание на
Общинския съвет в града бе
решено д-р Янка Иванова
да заеме длъжността като
временно изпълняващ до
провеждането на конкурс
за назначаване на управител. До скоро д-р Иван Гущанов управляваше „МБАЛ
– Попово”, но след неговата
смърт му се наложи съветниците да назначат негов
временен управител.
В хода на заседанието,
което се проведе на 29
май, местните парламентаристи гласуваха разкриване на звено „Обществени
поръчки” към администрацията, в съответствие с
нормативните промени в
Закона за обществените
поръчки.
Съветниците
одобриха
две докладни записки за
промени в Подробния устройствен план на Попово
в кварталите 112 и 115. Те
касаят изграждането на

паркинги в близост до жилищни блокове.
В края на заседанието,
по предложение на постоянната комисия „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”, под
формата на еднократни помощи бе отпусната сумата
от 2550 лева на 12 социално-слаби и крайно нуждаещи се граждани от община
Попово. Такива помощи се
отпускат всеки месец на
хора, предварително подали молби за подпомагане.
Практика е съветниците
да осигурят финансовата
възможност за купуване
на медикаменти или медицинско обслужване на поповчани, които в момента
не могат да си го позволят.
От началото на годината
такава помощ е била дадена на 62 души. Общия размер на средствата е 8 030
лв.Практика на общината
е да залага поне 15 000
лева в бюджета си за такива цели, като съветниците в
ОС разглеждат молбите за
отпускането на помощите.

От април в Областта

300 безработни
по-малко

След градушките в Омуртажко

Комисия ще посети
и оцени щетите

Както вчера, така и днес
комисията от областната дирекция „Земеделие” – Търговище посети пострадалите
от градушката села в Омуртажко. Подадени са девет
заявления в дирекцията от
земеделските стопани за
пропаднали площи, съобщи
Елена Николова експерт в
институцията. Едното е от
село Първан, а останалите
осем са от село Плъстина.
В подадените заявления
са посочени щети предимно в трайните насаждания,
като пипер и домати, каза
още Николова. Както вече
писахме реколтата в няколко села от община Омуртаг
пострадаха от градушка с
големина на яйце, паднала
над района на 30-ти май.
От дирекция „Земеделие”
информираха също така,
че Комисията е издала три
констативни протокола по
заявлението на стомани от
общините Попово и Опака за оценка на щетите от
градушката. В тях се казва,
че посевите в посочените в
заявленията площи са пропаднали на сто процента.
Става дума за 3 хектара яго-

ди и 43 хектара слънчоглед,
съобщи Елена Николова.
Тези документи ще послужат на земеделските стопани пред Разплащателната
агенция за получаване на
държавната помощ. Също
така са издадени още седем
обикновени протокола, в които се констатира, че посевите
са частично засегнати.

Постъпилите на работа
регистрирани безработни
от област Търговище през
април са 764. Започналите работа безработни лица
без квалификация са 369, с
работническа професия са
267, а специалистите със
средно специално и висше
образование са 128. 418
са безработните, на които
трудовите посредници са
осигурили заетост на първичния пазар. Значително
се увеличава и броя на
неработещите с активно
посредничество на бюрата
по труда в схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”,
както и по насърчителни
мерси за заетост по ЗНЗ
– наетите безработни са
общо 247 лица.
Обявените през април
свободни работни места от
работодатели на територията на Областта са 460. 9
927 са безработните лица
в трите бюра по труда в област Търговище – Попово,
Омуртаг и Търговище.
На
база
официално

публикуваните данни от
Агенцията по заетостта
безработицата за страната безработицата за Областта е 20,2%. Най-ниска
е безработицата в община
Антоново – 57%, след нея
е община Опака с 36,5%,
в община Омуртаг безработните лица са 31,6%, в
община Попово са 18,3%,
а в община Търговище безработните са 13,2%.
От бюрото информират,
че по професионален признак регистрираните безработни лица без специалност
са 58%, с работнически професии са 30%, а специалистите са само 12%. Според
образованието от общия
брой регистрирани такива
лица с основно и по-ниско
образование са 54%, търсещите работа със средно
образование са 41%, а висшистите са 5%.
От статистиката става
ясно и, че най-голям е относителният дял на безработните лица над 50 години
– 49%, а най-нисък е на младежите до 29 години – 12%.

косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен
режим, тоест офшорни
фирми.
Според проекта собствениците на офшорни
фирми, които притежават
земя, трябва да я продадат в срок до 1 януари. В
случай, че не изпълнят
изискванията на закона,
те ще бъдат глобявани
със 100 лв. на декар. При
неизпълнение на закона
след изтичане на гратисния период санкцията става в троен размер, тоест
300 лв. на декар.

Измененията са предложени от групата на депутатите от Коалиция за
България.
Те предвиждат още да
се предоставя с предимство земеделската земя,
която е заявена по мярка
за агро-екологични плащания по селската програма. Мотивите са, че за
отпускане на помощта по
тази мярка е необходимо
земеделските стопани да
поемат петгодишен ангажимент за поддържане
на едни и същи площи в
добро екологично състояние

Глоби за офшорки с ниви у нас

Глоба до 300 лв. за всеки декар земя ще се налага на офшорни дружества,
които притежават ниви у
нас след 1 януари 2015 г.
Това предвижда изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които е
качен на сайта н а парламента. Според измененията, които бяха обнародвани на 14 май тази година,
земеделски земи не могат
да придобиват и да притежават право на собственост търговски дружества,
в които съдружниците или
акционерите са пряко или

Четвъртък, 5 юни 2014 г.

Трима велики певци 1500 броя
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50 години ЦДГ „Стойне
Борис Христов, Николай Гяуров и Никола Гюзелев „Търговищки Калайджийски” - Омуртаг
са световно известните наши оперни гласове
НОВИНИ”

Петър МАТЕВ
Известни са тримата тенори – Лучано Павароти, Хосе
Карерас и Пласидо Доминго.
Доминго пя в България през
пролетта. Но светът познава и
тримата велики български басисти – Борис Христов, Николай Гяуров и Никола Гюзелев.
За съжаление и тримата вече
не са живи. Но многобройните
звукозаписи и дискове ни запознават и сега с изпълненията им в България и чужбина.
Борис Христов е обявен от
ЮНЕСКО за личност на 2014
г. Роден е на 18 май преди 100
години в Пловдив. В утринта
във връзка с празник отекнали
оръдейни салюти. Бащата се
пошегувал, че те са в чест на
новородения син, който ще се
прослави. Така и станало след
десетилетия. Борис Христов е
първи солист на Миланската
школа, Римската опера, „Сан
Карло” в Неапол, Гранд опера
в Париж. Великолепни са постиженията му в световната
музикална съкровищница. Той
дари на родината си сграда в
Рим за Българска академия
за изкуство и култура. Записа в катедралата „Александър
Невски” български и руски църковни песнопения. И там после
беше опят по негово желание.
Обичаме му народните песни
още като певец в хор „Гусла”.
Една от тях „Булка върви из
гора зелена”, неговите приятели от хора изпяха на гроба му
след опелото. А „Многая лета”
стана постоянна част от всеки
ритуал. Борис Христов утвърди руския език и наложи имената на руските композитори
Мусоргски, Бородски и др. на
международната оперна сцена.
Традицията беше продължена от Николай Гяуров. Той
следва в Русия, учи се при
проф. Христо Бръмбаров. Дебютира като дон Базилио в

„Севилския бръснар”. През
1955 г. получава голямата награда на Международния конкурс по пеене в Париж. Той се
представя великолепно в „Набуко” на Верди, „Борис Годунов”
и „Княз Игор”, „Дон Карлос”. В
„Реквием” на Верди пее под диригентската палка на Херберт
фон Караян. На юбилейния концерт за 50-годишнината му гостуваха Мирела Френи, Пиеро
Кандиели и Хосе Карерас.
На 2 юни се навършват 10
години от смъртта на Гяуров,
а по-късно ще се отбележат
85 години от рождението му.
На него беше посветен филма
„Аз не живея един живот” на
режисьора Никола Корабов.
През 1984 г. в концертно изпълнение на „Атила” от Верди
той пя под диригентството на
сина си.
Никола Гюзелев почина
наскоро. Поклонението беше
в Софийската опера, откъдето през 1961 г. той започна кариерата си като певец
в „Турандот” на Пучини. Той
радваше почитателите си в
„Борис Годунов”, „Атила”. Получи първа награда и златен
медал на Втория международен конкурс за млади оперни певци в София през 1963
г. Гюзелев беше красив мъж
с чудесно излъчване. Беше
завършил
Художествената

академия, но пееше в Студентския академичен хор и
като солист. Учи при проф. Хр.
Бръмбаров. Записа участие в
„Кармен”, „Алеко” на Рахманинов и опери на Моцарт и
Римски Корсаков.
Тримата певци израснаха в
България и завладяха световните сцени. Те принадлежат на
Родината, която прославиха.
Заобиколени бяха с уважение
и обич, които спечелиха завинаги.

Рисунки на наши деца
в карта на Европа

Възпитаниците на Първо СОУ „Свети Седмочисленици” се включиха в „Деца рисуват Европа”

Творбите на възпитаниците
на Първо СОУ „Свети Седмочисленици” – Търговище ще
бъдат част от детската карта
на Европа. Рисунките на четирите деца са били избрани
след участие в инициативата
„Деца рисуват Европа”, съобщиха от ученото заведение.
В инициативата са участвали деца и младежи до 18-годишна възраст от страничленки на Европейския съюз.
В творбите си младите таланти са имали възможността да
изобразят картини от своя
град, кътчета от страната си и
да включат в рисунката обект

Петя сбъдна мечтата си

Благодарение на всички вас търговищкото дарование ще представи България в Санкт Петербург
Международният фестивал на руския език обяви своите финалисти,
които ще се конкурират в последната
част на конкурса. Петя Петрова от Музикална школа „New voices” е избрана
да представи България през ноември в
Санкт Петербург.
- „Не бих могла да опиша колко
съм щастлива! Искам да благодаря
на всеки един, който хареса клипа ми
в Youtube, защото освен мнението на
журито, се зачитаха и харесванията на
клипа. Благодарна съм на семейството
ми, на преподавателката ми – Десислава Станкова, на Музикалната школа и
на всички приятели за подкрепата. Без
вас нямаше да успея. За мен ще бъде
отговорност, чест и удоволствие да
представя България, а мястото, където
ще пея е Санкт Петербург. И в най-смелите си сънища не съм си представяла
да пея там. Ще дам всичко от себе си !“,
сподели Петя Петрова.

(от 1 стр.) съществуването на вестника. Солидна
цифра, зад която стоят
хиляди часове на журналистически труд. Дни,
изпълнени с желание и
стремеж да бъдем близо
до теб, читателю, с истините за живота ни, с
добрите и лошите неща,
със сполуките и неудачите в общото ни битие –
в Търговище и общината,
в Търговищка област.
Дано сме ти били полезни с потока от информация и новини, които два пъти в седмицата
ти поднасяме. Дано сме
спечелили доверието ти,
че се трудим, за да бъдеш вярно информиран.
Божидар
НИКОЛОВ,
главен
редактор

характерен за региона.
750 творби на млади таланти от 16 страни на Европейския съюз участваха в инициативата. Отличените деца от
Търговище са Елина Димитрова, Станислава Стоянова, Мухамед Исмаилов и Елеонора
Димитрова.
Те са рисували изглед от
Търговище: мома и момък в
традиционните
български
носии, природен изглед на
България и мома бере рози в
Казанлъшката долина. Техните ръководители са Емилия
Александрова и Марийка Трифонова.

С детски празничен концерт по повод 50 години
от основаването си и Първи юни – Международният ден на детето, ЦДГ № 2
Омуртаг, отпразнува два
празника днес. В богатата
и наситена на емоции програма, която беше изнесена на пл.”Летец-космонавт
Александър Александров”
участие взеха деца и техни
ръководители от всички
детски заведения в община
Омуртаг. Сред официалните гости на празника бяха
заместник-кметът на община Омуртаг Радка Рашева,
Рембие Ереджебова секретар на Общината, експерти
от общинска администрация, бивши и настоящи директори и учители на детското заведение, родители.
Илияна Димитрова, която е директор на ЦДГ №2
Омуртаг получи поздравителен адрес и картина от
името на кмета на община
Омуртаг Неждет Шабан. Те
бяха поднесени от заместник-кмета Рашева.
„Приемете моите найсърдечни
поздравления
за 50 годишния юбилей на
Целодневна детска градина № 2 Омуртаг. Бъдете
все така всеотдайни и горди представители на пре-

дучилищното възпитание в
нашата община”, се казва
в поздравителния адрес на
кмета.
Поздравления и подаръци бяха поднесени и от
всички директори на детски
градини в община Омуртаг,
както и от Независимия учителски синдикат Омуртаг.
ЦДГ №2 е основана през
лятото на 1964 година с
една група. През 1965 г. започва да работи, като целодневна детска градина. На
първи юни 1969 г. е именувана с името на най-малкото
дете от шестте ястребинчета – Стойне Калайджийски.
Ръководители на детското
заведение са били Руска
Миленкова,, Иванка Пеева,
Стоянка Иванова. От септември 1986 година до днес
директор е Илияна Димитрова. От нея разбрахме, че
към момента забавачницата
се посещава от 116 деца
разпределени в пет групи
по възрастов принцип, за
тях се грижи висококвалифициран екип от 12 педагози, медицински специалист
и помощен персонал.
Накрая на празника всички групи, които участваха в
концерта получиха празнични торти осигурени от домакините.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

На основание Заповед № РД 11-762/03.06.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, чл.19, ал.1 от
Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Българската агенция по безопасност на храните
О Б Я В Я В А:
Откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следните недвижими имоти,
както следва:
• Сграда с идентификатор 53535.501.1620.7 със застроена площ от 54 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1620, находящ се в гр. Омуртаг, ул. “Г. С. Раковски” № 18, актуван с АЧДС №
4442/10.11.2011 г.;
• Обособена част от Селскостопанска сграда – североизточно крило с идентификатор 73626.506.83.4, със
застроена площ от 40 кв.м., от поземлен имот с идентификатор 73626.506.83, находящ се в гр. Търговище,
бул. “29-ти януари” № 2, актуван с АЧДС № 4433/29.09.2011 г;
1. Срок за отдаване под наем – 5 години.
2. Предназначение – в съответствие с дейността, за която имотът е предоставен за управление.
3. Вид на търга – с тайно наддаване.
4. Първоначална тръжна цена в размер, съответно на:
• За Сграда с идентификатор 53535.501.1620.7 със застроена площ от 54 кв. м. от поземлен имот
с идентификатор 53535.501.1620, находящ се в гр. Омуртаг, ул. “Г. С. Раковски” № 18, актуван с АЧДС №
4442/10.11.2011 г. – 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС;
• За Обособена част от Селскостопанска сграда – североизточно крило с идентификатор 73626.506.83.4,
със застроена площ от 40 кв.м., от поземлен имот с идентификатор 73626.506.83, находящ се в гр. Търговище,
бул. “29-ти януари” № 2, актуван с АЧДС № 4433/29.09.2011 г. – 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС;
5. Тръжна документация се закупува в срок до 30 дни от публикуване на обявата за провеждане на
търга, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа на касата на БАБХ на адрес: гр. София, бул. “Пенчо
Славейков” № 15А, като на 30-тия ден срока изтича в 12.00 часа. Цена на документацията – 10,00 лв. (десет
лева) без ДДС.
6. Определям депозит за участие в търга, както следва:
• За Сграда с идентификатор 53535.501.1620.7 със застроена площ от 54 кв. м. от поземлен имот
с идентификатор 53535.501.1620, находящ се в гр. Омуртаг, ул. “Г. С. Раковски” № 18, актуван с АЧДС №
4442/10.11.2011 г. в размер на 11,00 лв. (единадесет лева) ;
• За Обособена част от Селскостопанска сграда – североизточно крило с идентификатор 73626.506.83.4,
със застроена площ от 40 кв.м., от поземлен имот с идентификатор 73626.506.83, находящ се в гр. Търговище,
бул. “29-ти януари” № 2, актуван с АЧДС № 4433/29.09.2011 г., в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева);
7. Заявления за участие в търга се подават в 30-дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на търга, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа в деловодството на БАБХ на адрес: гр. София,
бул. “Пенчо Славейков” № 15А.
8. Отварянето и разглеждането на оферти ще се извърши на следващия работен ден, след изтичане
на срока за подаване на документи за участие в търга от 10.00 ч. в сградата на БАБХ на бул. “Пенчо Славейков” №15А.
9. Оглед може да се извършва в работно време всеки ден.
10. Кандидатите могат да участват за един или всички обекти.
11. Необходимите документи и други условия за участие са посочени в документацията на търга.
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Априлово пак беше наводнено

(от 1 стр.) успяват с
трактор да евакуират
възрастните и децата при техни роднини.
Стопаните на залетите
къщи останали да пазят
домовете си.
Специалистите смятат, че наводнението се
е случило заради обилните валежи – дъждът
не е спирал повече от
36 часа. Всички хора в
селото обаче са убедени, че водата е дошла
от язовир „Росина”. Съоръжението е отдадено
на частна концесия и е

зарибено. Хората тук са
убедени, че именно заради рибата концесионерите не са изпускали
вода от язовира навреме и сега се е наложило
да се отвори преливника и да дойде голямата
вода.
Казусът още повече
се заплита от това, че
собствеността на язовира е неясна. Попитахме
и двете общини Търговище и Попово, но от
там до редакционното
приключване на броя
не можаха да ни отговорят.
Положението в Априлово си остава тежко,
защото наводненията
тук, за съжаление, са

често явление. Помним
голямото наводнение
през 2005 година, когато се наложи четири
къщи да бъдат съборени, тъй като водата ги
направи
необитаеми.
Другото голямо наводнение бе през 2008 година.
В неделя, 1 юни, вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова промени
своята програма, за да
може да посети наводненото село Априлово.
Ден след като прилив-

ната вълна заля осем
къщи, дворове, стопански постройки и насаждения, хората тук се
бяха поуспокоили. Все
още чакаха екипите на
Гражданска защита, които с техника да започнат да отводняват залетите участъци и домове,
както и дворовете, където все още имаше до 50
сантиметра вода.
При пристигането си
в Априлово вицепрезидентът Попова чу на
място какви са пораженията по домовете и
насажденията. Хората
страдаха най-вече за
повреденото обзавеждане, за унищожените в
лехите пред дворовете
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домати, картофи, краставици и др. На някои
водата бе отнесла струпани дърва, скътани за
следващата зима. Хората се опитваха да изчистят и многото тиня, която се бе настанила по
стаите. Пред вицепрезидента всички жители
на селото потвърдиха,
че са убедени, че причина за наводнението е
ненавременното изпускане на води от язовир
„Росина”, който е отдаден на частна концесия.
По време на кратка-

та разходка из Априлово, в присъствието
на Маргарита Попова,
кметът на Попово Людмил Веселинов и зам.областният управител
на Търговище Румен
Такоров спориха ожесточено - кой е виновен
за наводнението. Докато Веселинов стоеше
на мнението, че язовирът е с най-голяма вина
и трябва да се премахне, то Такоров твърдеше, че ако язовирът не
го е имало, е щяло да
се стигне до още по-голямо бедствие, защото
бил буфер пред голямата вода. Г-жа Попова търпеливо изслуша
спорещите и накрая
даде своите съвети.
„Трябва всички да седнем на една маса и да
помислим кое е найдобро за хората. Трябва да им се обясни.
Не може селото да се
наводнява всеки път,
когато вали... Хората
трябва да са сигурни.
Дори и един човешки
живот да бъде в риск
- пет пари не струват
никаква политика и никакви концесии. Трябва да разяснявате на
хората, коя е първата
причина, коя е втората
и какво се прави", каза
вицепрезидентът Попова.
Маргарита
Попова отбеляза и адекватната реакция на кмета
на селото за
овладяване
на ситуацията
и посочи, че
грижа на местните власти е
да обясняват
на
жителите

какви политики се предЯнков със собствения под напора на водата гат до нивите си и който
приемат, за да не ос- си джип заведе журна- единствен мост, по кой- се ползва и от земеделтават хората с грешни листите до срутилия се то повечето жители сти- ската техника, и от животните към
убеждения
мерите за
по
отнопаша. Спошение на
ред Янков
причините
и днешното
за проблепосещение
мите им.
ще
остаДруга
не без погледна точследици, а
ка изрази
следващиарендатоте поройни
рът
Диян
дъждове
Янков. Той
отново ще
твърди,
съборят моче наводста, който
нението е
хората ще
причиниизградят
ло
щети
саморъчно.
на
около
1300
дка
от неговите
земи. Янков обвини
държавните служители, че не
си вършат
работата и
заради тяхната некомпетентност
се стига до
подобни
инциденти.
Той каза,
че политиците и държавните
служители
идвали по
такива места само да
си правят
пиар и не
обръщали
внимание
на реалните проблеми и причините за тях.
„Има паднал
мост
и никой не
попита има
ли щети?!”
–
учуден
пита земеделецът и
се обърна
към Такоров: „Идвате само да
се снимате
по медиите
и след вас
нищо не се
променя.
До следващия дъжд”.
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ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÍÎÂ 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!

„Агродимекс" ООД
-Търговище,
организира обществено
обсъждане на ОУП за имот
№73626.510.386 по плана на
гр. Търговище, във връзка с
чл. 127/1/ от ЗУТ.
Обсъждането ще се проведе на 5 юни 2014г. от 14.30
часа в офиса на фирмата,
гр.Търговище, индустриална
зона, Зърнобаза.
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БМП „Близнаци” ООД търси
ОБЩИ РАБОТНИЦИ  0888/ 941 735
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

Продавам КЪЩА В СЕЛО
БАЯЧЕВО, общ. Търговище,
с дворно място 1,5 дка и
стопански постройки.
Цена по споразумение.
Тел. 0887 501 572
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи работници

(2-4)

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 7-годишно
дете в Несебър. Осигурени са препитаване и храна. Заплата: 800 лв.
 0895/ 544 006 от 18 до 20 ч.

(3-4)

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
лв. като крайна цена за купувача
тел: 0887/ 93 99 30

Продавам
Давам под наем
Бус „ФОРД ТРАНЗИТ” ОФИС в Идеален
1990 г. – двойна гума,
център в
с малка винетка.
Търговище
Цена 1800 лева.
 0899 85 79 90 тел: 0887/ 36 95 92

Склад за търговия на
едро в град Китен
Набира общи работници, шофьори,
офис персонал
Осигурена квартира.
Заплата 700-1000 лева
 0878 67 17 67

ЕКО-БУЛ ООД
с Гъбене, област Габрово
модернизирани ферми
търсим да назначим:
ДОЯЧИ, ГЛЕДАЧИ
И ТРАКТОРИСТИ.
Осигурена квартира.
Много добро заплащане.
 0899 702 795 и 0885 399 898

Тракия Глас България ЕАД

Изисквания: - • Средно техническо образование
• 3 години професионален опит в производството на автомобилно стъкло
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: suzunali@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи: 12.06.2014 г.

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА вила в
местността „Кованлъка”. Отремонтирана,
обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен изглед. С ток и вода
ДВОРНО МЯСТО от 1 дка с лозе и овощни
дръвчета. Леснодостъпно място с нотариален акт. На изгодна цена. Тел.: 0897 44 17 69
(0)

(0)

(0)

(0)

Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

Завод за автомобилно стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК, ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ

ДАВАМ ДВУСТАЙНА КВАРТИРА под наем в раПродавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 42 кв.
йона на „Солигена”, разширена, частично обзам. на ул. „Стефан Куцаров” 2 /срещу Ставедена. Наем: 150 лв.  0896/ 30 30 69
рия бряст/, ет. 2. Южен, ново строителство,
ДАВАМ ПОД НАЕМ МА- Давам под наем
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНА завършен до ключ. И МАГАЗИН находящ се
в партера на блока. тел: 0896/ 652 116
СТОКИ – 70 кв.м.; с щанд
КЪЩА с голям

двор близо до
Изчислителния
център
 0899 20 80 12

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Изисквания: - 1. Средно техническо или химическо
образование; 2. Отговорно отношение и прецизност
към работата ; 3. Лоялност; 4. Умения за работа в екип
Кандидатите могат да представят автобиография на адрес: Тракия Глас България ЕАД – Завод за плоско стъкло, Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона,
Отдел Човешки ресурси или на e-mail smehmedova@sisecam.com. Фирмата осигурява безплатен транспорт до градовете Търговище, Шумен, Разград, Попово и Омуртаг.

за закуски и място за
паркиране.
Намира се между Пътното и Огледалото
Тел.: 0899 20 80 12

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(0)
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Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

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

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.

ТЕЛ: 0899/ 871 991
Тракия Глас България ЕАД

(1-4)

Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Давам под наем
ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, полуобзаведен, в
кв. "Запад", бл. 6, ет. 2, южно
изложение. Тел. 0892 454 618

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ТЪРСЯ ПРОДАВАЧКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
ЗА СЕЗОННА РАБОТА
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
В ПРИМОРСКО - ДО
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
40 ГОДИШНИ. ДОБРО
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
ЗАПЛАЩАНЕ
Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА
над бившата „Валентина”, 44 кв.м.
Тел. 0897 084 305 и 0897 966 954

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

ПРОДАВАМ

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

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
компас" е безплатна
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216

"Äåëîâè êîìïàñ"

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ
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ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(0)

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

ÍÀÅÌÈ
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и още много оферти...
Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ТЪРГОВЕ

(0)

55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5, подобр.
55 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
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 (жил.), нов
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
47 500
77 кв.м. Идеален център, ет.4, с таванска стая
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, завършен 69 000
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, добро състояние 40 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7
32 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
38 000
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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

РЕКЛАМИ

(0)

ÐÀÁÎÒÀ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.), боксониера 27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1,
панелна гарсонирера
29 000
48 кв.м. МЦ “Солигена”, ет.5, гарсониера 37 000
52 кв.м. Борово око, ет.1, двуст. тухла 43 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
37 кв.м. Борово око, ет. 2 (жил.), нова 26 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 42 000
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозна, панел 33 000
40 кв.м. В района на Дом “Майка и дете”,
ет. 5, преустроена, обзав.
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
43 кв.м. Борово око, ет. 5, след ремонт 43 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
50 кв.м. Ул. Дунав, ет. 1, отремонтиран 46 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Широк център, ет.3, нов
48 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 1
46 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
49 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(0)
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Джон Тъкър трябва да умре

5 юни
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
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Църква за вълци - тв
филм
14:15 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - 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
20:55 Шерлок Холмс - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Една любовна история
- сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Опасни улици - сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Точен изстрел - екшън
15:00 Опасни улици - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Предсказание за края на
света - фантастика

bTV Cinema

07:00 Досиетата Х - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Да служиш и да пазиш
(част 1) - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Да служиш и пазиш (част
2) - драма
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Големият заговор комедия
23:00 Най-дългият годеж -драма

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Вярвай в чудеса - детски
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
14:00 Приятели - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Приятели - сериал

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

13:50 Година на кучето -комедия
15:50 Ченгето от Бевърли Хилс
3 - комедия
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Двойно убийство трилър
bTV Lady
08:00 Женско царство - сериал 23:10 От местопрестъплението
- сериал
09:30 Призракът на Елена Diema TV
сериал
11:30 Американска наследница 10:00 Марадона - спортен
12:00 На гости на третата
- сериал
планета - сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:30 Гарванът - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 13:30 Безследно изчезнали сериал
токшоу
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:00 Духът на здравето
15:30 Херкулес - сериал
16:00 Призракът на Елена 16:30 Среднощен ездач сериал
сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница 17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
- сериал
планета - сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Безследно изчезнали сериал
сериал
22:00 Любов извън закона 20:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
21:00 Смъртоносна битка Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
22:00 Електра - екшън
09:30 На кафе - НТВ
23:55 Смъртоносна битка 11:30 До последен дъх - сериен
сериал
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
15:00 Мелодията на сърцето 13:00 Федерални свидетели сериен
сериал
16:00 Новините на Нова
14:00 Лекар в планината 16:20 Часът на Милен Цветков
сериал
17:30 Господари на ефира - ш
15:00 Семейство за ремонт 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
15:30 Новини
20:00 Денсинг старс - тв шоу,
16:00 Момичето с червения
финал
шал - сериал
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ 17:00 Дневен ред - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу 18:30 НОВИНИ
23:30 Новините на Нова
19:30 Черната роза - сериал
Kino Nova
20:30 Следващият, моля - тв
07:40 Истината за любовта игра
комедия
21:30 Скрити доказателства 10:00 Разобличаване - сериал
сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 22:30 Новини
12:00 Емпайър рекърдс 23:00 Военни престъпления
комедия
Лос Анджелис - сериал

Diema TV - Златното дете
22.00 ч. - приключенски

6 юни
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 Саладин - анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Лудвиг ван Бетовен:
Миса Солемнис /1
част/ - концерт
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Връчване Наградите на
Българската филмова
академия за 2014 г.
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Шерлок Холмс - филм
23:40 По света и у нас
23:45 Зелена светлина
23:50 Да - игрален филм

18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Джон Тъкър трябва да
умре - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Предсказание за края на
света - фантастика
15:00 Опасни улици - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Под дулото на пистолета
- екшън

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Да служиш и да пазиш
част 2 - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х- сериал
16:00 Големият заговор - комедия
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Кабелджията - драма
23:00 Денят на бедствието екшън

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн- анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Джон Тъкър трябва да
умре - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
14:00 Приятели - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
bTV Action
17:00 Шоуто на Слави
08:00 Опасни улици - сериал 18:00 Приятели - сериал
09:00 Агенти под прикритие 18:30 Теорията за големия взрив
- сериал
- сериал

19:30 Домашен арест - ситком
20:30 CJ7 - драма
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

15:50 Двойно убийство трилър
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
bTV Lady
08:00 Женско царство - сериал 21:00 Ударът - драма
23:50 От местопрестъплението
09:30 Призракът на Елена - сериал
сериал
12:30 Бон Апети
Diema TV
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 09:00 Среднощен ездач 14:00 Дом и градина - идеи и
сериал
решения
10:00 Електра - екшън
15:00 Топ дестинации 12:00 На гости на третата
лайфстайл
планета - сериал
15:30 Градска природа 12:30 Гарванът - сериал
лайфстайл
13:30 Безследно изчезнали 16:00 Призракът на Елена сериал
сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
18:00 Самозванка - сериал
15:30 Херкулес - сериал
19:00 Американска наследница 16:30 Екип Алфа - сериал
- сериал
17:30 Гарванът - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Любов извън закона 19:00 Безследно изчезнали сериал
сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
Nova TV
21:00 Смъртоносна битка 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен 22:00 Златното дете - екшън
23:50 Смъртоносна битка 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Малката булка - сериен
15:00 Мелодията на сърцето TV 7
сериен
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена - шоу
16:20 Часът на Милен Цветков 11:30 Кичозна къща - риалити
17:30 Господари на ефира - шоу 12:00 Уютно
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
21:00 Пазителите на съкровище- 14:00 Лекар в планината то - приключенски
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:00 Семейство за ремонт 23:30 Новините на Нова
сериал
15:30 Новини
Kino Nova
16:00 Момичето с червения
07:40 Гаджето на майка ми шал - сериал
комедия
10:00 Разобличаване - сериал 17:00 Дневен ред - шоу
11:00 Будни цяла нощ - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 Черната роза - сериал
12:00 Година на кучето 20:30 Оригиналът
комедия
22:00 Татенце - сериал
13:55 Ловът на мишката 22:30 Новини
комедия

СЪБОТА

Diema TV - Димящи аса 2
22.25 ч. - екшън

7 юни
БНТ 1

17:00 Белязан да умре - екшън 20:00 Цветовете на любовта 19:30 Текила и Бонети 19:00 Кости - сериал
сериал
сериал
22:00 Войник - екшън
22:00 Хоторн - сериал
20:30 Смахнатият професор 00:00 Екскалибур - приклю00:00 Тайните сватби на известкомедия
ченски
ните - лайфстайл
22:25 Димящи аса 2 - екшън
00:10 Горещи моменти bTV Cinema
Nova TV
еротика
09:30 Спийд Рейсър - комедия 07:00 Събуди се... - НТВ
12:15 Проблясък - драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
TV 7
14:45 Дяволът носи Прада 12:00 Пътят на розата - сериен 07:00 Кой е по-по-най
комедия
13:00 Новините на Нова
08:00 Терминал 7: Съдът
17:00 Кабелджията - комедия 13:30 Студио VIP - НТВ
влиза
19:00 Денят на бедствието 14:10 Флинтстон 2: Да живее
09:00 Факторът Кошлуков
екшън
Рок Вегас – комедия
11:00 Терминал 7: Жените
21:00 Умирай умно – комедия
16:00 Дикoff - НТВ
говорят
00:45 Бягство към победата 19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
екшън
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 12:40 Терминал 7: Жените
20:00 Дневниците на принцесаговорят
bTV Comedy
та - драма
14:00 Терминал 7: Ангел парк
07:00 Пинки и Брейн - анима22:20 Роки 2 - екшън
14:30 Пряка демокрация
ционен
00:40 Горещо - таблоид
15:30 Оцеляващият човек
08:00 Кухня - сериал
- документална поредица
10:00 CJ7 - драма
Kino Nova
12:00 Мразя моята тийн дъщеря 08:05 Детски анимационен блок 16:30 Супер буря - драма
18:30 НОВИНИ
- сериал
09:05 Ловът на мишката 19:30 Студио волейбол
12:30 Там ли си, Челси? - сериал
комедия
20:00 Световна лига по
13:00 Шоуто на Слави
11:05 Актове, предизвикващи
волейбол за мъже:
14:00 Кухня - сериал
смъртта - трилър
bTV
България - Сърбия,
16:00 Числено превъзходство - 13:00 Всички искат да бъдат
07:00 Духът на здравето
1-ва среща
сериал
италианци - комедия
08:00 Тази събота
22:00 Студио волейбол
17:00 Домашен арест - ситком 15:15 Ударът - драма
11:00 Cool…T - лайфстайл
18:00 По средата - сериал
18:05 Една вечер в бар Маккул 22:30 Поверително от Н.Л. 12:00 bTV Новините
таблоид
18:30 По средата - сериал
- комедия
12:30 Нищо лично - скрита
19:30 Франклин и Баш - сериал 20:00 От местопрестъплението 23:30 Новини
камера
23:40 Господари на нощта 20:30 Маймунски работи - сериал
13:00 Кой е Хари Кръмб? трилър
комедия
21:00 Фалстарт - комедия
комедия
22:30 Мразя моята тийн дъщеря 22:55 От местопрестъплението
AXN
15:00 Любов в облаците - сериал
- сериал
09:40 Сю Томас - окото на
драма
23:00 Там ли си, Челси? - сериал
ФБР - сериал
17:00 120 минути
Diema TV
23:30 Първична сила - турнир на 07:45 Среднощен ездач 10:35 Убийство по сценарий
19:00 bTV Новините
Световната федерация
- сериал
19:30 bTV Репортерите
сериал
по кеч
20:00 Предай нататък - шоу
12:25 Реална фантазия 10:00 Питайте Джим - сериал
22:00 Десперадо - екшън
екшън
11:00 Златното дете - екшън
bTV Lady
00:20 Индийски експрес 13:00 Стивън Сегал: Човекът на 14:15 Елементарно, Уотсън! 08:00 Жената в огледалото приключенски
сериал
закона - сериал
сериал
15:55 Шерлок Холмс - сериал
bTV Action
13:30 Ченге във времето 12:00 Духът на здравето
17:35 Военна прокуратура 08:30 Ренегат- сериал
сериал
13:00 Тайните сватби на известсериал
11:30 Фантастичната чет14:30 Смъртоносен боец - докуните - лайфстайл
19:25 Морски детективи ворка и Сребърният
ментална поредица
14:00 Детето отказва да се
сериал
сърфист - екшън
15:30 Най-опасните пътища в
храни - документална
21:05 Закон и ред - сериал
13:30 Разбулени тайни на
света - документална
поредица
22:00 Пътуване за милиони магията - документал- 15:00 Американска наследница
поредица
приключенски
на поредица
16:30 Безсмъртен - сериал
- сериал
23:30 Красавицата и звярът 14:30 Най-добрият нинджа - 19:00 Призракът на Елена 17:30 Ченгето и бандита II сериал
риалити
комедия
сериал
08:25 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:55 Животът и други неща
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- фолклор
14:00 Малки истории
14:45 Сага за Форсайтови - тв
филм
16:00 Децата на Балканите
17:00 Вяра и общество
18:00 Умно село
19:00 135 години Българска
народна банка - юбилеен концерт
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Стоичков - документален
23:20 По света и у нас
23:35 Концерт на група Метаформоза

НЕДЕЛЯ

Diema TV - Тарас Булба
20.30 ч. - драма

8 юни
БНТ 1
07:50 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
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
15:30 Европейски пари за
българското село
15:40 Историята на един кон /
Холстомер/ /по повод
90г. от рождението на
Вили Цанков и 85г. от
рождението на Коста
Цонев/ - тв театър
17:20 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Непозната земя - документална поредица
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Играта на техния живот
- игрален филм
22:30 Нощни птици - щоу
23:30 По света и у нас
23:45 Толкова отдавна те обичам - игрален филм

16:30 Най-добрият нинджа риалити
17:00 Войник - екшън
19:00 Кости- сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Кости - сериал
22:00 Черният рицар - екшън

bTV Cinema

10:00 Надежда за обич - драма
12:15 Името - комедия
14:45 Бягство към победата екшън
17:00 Умирай умно - екшън
19:15 Умирай умно - комедия
21:00 Симон - драма
23:15 Капан за сънища- трилър

bTV Comedy

08:00 Кухня- сериал
10:00 Маймунски работи комедия
12:00 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
12:30 Старчета-разбойници
- шоу
13:00 Комиците - шоу
14:00 Кухня - сериал
16:00 Числено превъзходствосериал
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 По средата - сериал
19:30 Франклин и Баш - сериал
bTV
20:30 Малките вълшебници 08:00 Тази неделя
комедия
11:00 Търси се… - токшоу
22:30 Мразя моята тийн дъщеря
12:00 bTV Новините
- сериал
12:30 НепознатиТЕ
13:00 Полицейска академия 23:00 Старчета-разбойници шоу
5: Назначение: Маями 23:30 Разбиване - турнир на
комедия
Световната федерация
15:00 bTV Документите
по кеч
16:00 Нека говорят - токшоу
19:00 bTV Новините
bTV Lady
19:30 bTV Репортерите
08:00 Жената в огледалото 20:00 Гости от миналото сериал
комедия
12:00 Наистина любов - роман22:00 Планетата на маймунитично предаване
те - екшън
13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и
bTV Action
решения
08:30 Ренегат - сериал
16:00 Хоторн - сериал
11:30 В тила на врага 2 18:00 Боса Нова - драма
екшън
13:30 Екскалибур – приклю- 20:00 Цветовете на любовта сериал
ченски

22:00 Жената в огледалото сериал

17:45 Ченгето и бандита III комедия
19:30 Текила и Бонети Nova TV
сериал
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 20:30 Тарас Булба - драма
23:15 Полетът на щъркелите
11:00 Съдебен спор - НТВ
- екшън
12:00 Пътят на розата - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Извън новините
07:00 Кой е по-по-най
15:00 Етажна собственост 08:00 Терминал 7: Съдът
сериен
влиза
16:00 Всяка неделя
09:00 Терминал 7: Пуснете
19:00 Новините на Нова
водата
19:30 Темата на Нова
11:00 Терминал 7: Жените
20:00 Желязната маска говорят
приключенки
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
22:40 Гадни копилета - екшън
15:30 Жега
Kino Nova
08:05 Детски анимационен блок 16:00 Карбовски: Предаването
09:30 Футболен татко - комедия
18:00 Фронтова линия
11:25 Всички искат да бъдат
18:45 НОВИНИ
италианци - комедия
19:30 Студио волейбол
13:40 Любовта е опиат - ко20:00 Световна лига по
медия
волейбол за мъже:
16:00 Фалстарт - комедия
България - Сърбия,
17:55 Майка под наем - комедия
2-ра среща
20:00 От местопрестъплението
22:00 Студио волейбол
- сериал
21:00 Хрониките на Спайдъруик 22:30 Новини
22:40 Дарбата - трилър
- приклченски
22:55 От местопрестъплението
AXN
- сериал
09:05 Сю Томас - окото на
23:55 Майка под наем - комедия
ФБР - сериал
10:00 Убийство по сценарий
Diema TV
- сериал
10:00 Питайте Джим - сериал
11:50 Шерлок Холмс - сериал
11:00 Смахнатият професор 13:30 До краен предел комедия
сериал
13:00 Стивън Сегал: Човекът на
15:55 Морски детективи закона - сериал
сериал
13:30 Национална лотария
14:00 В търсене на съвършения 17:35 Военна прокуратура сериал
улов - документална
19:25 Елементарно, Уотсън! поредица
сериал
14:30 Смъртоносен боец - доку21:05 Закон и ред - сериал
ментална поредица
22:00 Ченгета без значки 15:30 Най-опасните пътища в
комедия
света - документален
23:35 Ханибал - сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
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Светът е футбол от
12 юни до 13 юли 2014!

СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ ДОСЕГА:
Таблицата показва, че Световни шампиони
са били: Бразилия 5 пъти, Италия 4 пъти,
Германия 3 пъти, Аржентина и Уругвай по 2
пъти, Англия, Франция и Испания по 1 път
Година
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010

Домакин
Уругвай
Италия
Франция
Бразилия
Швейцария
Швеция
Чили
Англия
Мексико
ФРГ
Аржентина
Испания
Мексико
Италия
САЩ
Франция
Ю.Корея/Япония
Германия
ЮАР

КЪДЕ И КОГА ДА ГЛЕДАМЕ, КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ
Най-голямото футболно тандем с Никола Ибриши- двубоите с прогнози и анасъбитие на 2014 година – мов. Двамата са най-опит- лизи на авторитетни гости
световното първенство в ните футболни коментатори от футболна България.
28 издания ще има поБразилия, стартира в ефира в екипа – с по три големи
на Българската национална първенства зад гърба си. дгряващото предаване „Днес
телевизия на 12 юни. Един За 12-те мача от шестнай- на Мондиала 2014”, което ще
месец националната медия сет и четвъртфиналите към върви всеки ден малко след
ще излъчва в HD качество тях ще се присъединят Пе- 14:00, за да подготви аудивсичките 64 мача от шам- тър Иванов и абсолютният торията за мачовете същата
пионата на планетата. 56 дебютант Валери Генов. От вечер. След края на срещиот срещите ще вървят ед- София ще коментират други те – от 1 ч. след полунощ, ще
новременно по БНТ1 и БНТ две имена от „новата въл- има футболно шоу. МодераHD. Останалите 8 мача, ко- на” – Радостин Любомиров тори са Люба Пашова и Меито се играят едновремен- и Георги Славчев. Доайенът тоди Манченко, които канят
но в последните сблъсъци Петър Василев, който ще специални гости и подбрана
в групите между 23 и 26 има функциите на специа- публика. Заедно с емблемаюни, могат да се проследят лен гост в студийните про- тичния футболен коментатор
на живо по БНТ2. На след- грами за първенството, ще Петър Василев те ще върнат
ващия ден, веднага след контролира продукцията на лентата 20 години назад във
времето с автентичен звук
изиграването на мачовете, по-младите си колеги.
повторения са планирани по
Първият мач от шампи- и кадри към големия успех
БНТ HD и БНТ2.
оната на планетата на 12 на националния ни отбор
Двубоите от шампиона- юни: Бразилия – Хърватия, на световното първенство в
та ще могат да се гледат започва в 23:00 часа. Всич- „САЩ-94”.
и онлайн на www.bnt.bg/ ки срещи се играят в удобfifaworldcup.
но за зрителите време. Те
Както за Олимпиадата в са с начални часове 19:00
Сочи, така и сега, БНТ зала- (20 мача), 22:00 (11 мача),
га на коментатори от собст- 23:00 (14 мача) и 01:00 – 10
Група А: Бразилия, Хърватия, Мексико, Камерун
вения си екип, отваряйки мача. Изключение прави
12 юни, 23:00 ч.: Бразилия - Хърватия
широко вратата за младата само Кот`Д Ивоар – Япония
13 юни, 19:00 ч.: Мексико - Камерун
генерация спортни журна- на 15 юни, който започва в 4
17 юни, 22:00 ч.: Бразилия - Мексико
листи. От стадионите в Бра- часа след полунощ.
19 юни, 01:00 ч.: Камерун - Хърватия
зилия мачовете ще коменОсвен 130-те часа фут23 юни, 23:00 ч.: Камерун - Бразилия
тират четирима пратеници. болни мачове на живо, БНТ
23 юни, 23:00 ч.: Хърватия - Мексико
Откриването в Сан Пауло предвижда още 56 часа
на 12 юни е поверено на студийна програма под надГрупа B: Испания, Холандия, Чили, Австралия
Ивайло Ангелов. На фина- слова „Всички в един ритъм”
13 юни, 22:00 ч.: Испания - Холандия
ла на 13 юли той ще бъде в – преди, по време и след
14 юни, 01:00 ч.: Чили - Австралия
18 юни, 22:00 ч.: Испания - Чили
18 юни, 19:00 ч.: Австралия - Холандия
23 юни, 19:00 ч.: Австралия - Испания
23 юни, 19:00 ч.: Холандия - Чили

Св. шампион
УРУГВАЙ
ИТАЛИЯ
ИТАЛИЯ
УРУГВАЙ
ФРГ
БРАЗИЛИЯ
БРАЗИЛИЯ
АНГЛИЯ
БРАЗИЛИЯ
ФРГ
АРЖЕНТИНА
ИТАЛИЯ
АРЖЕНТИНА
ФРГ
БРАЗИЛИЯ
ФРАНЦИЯ
БРАЗИЛИЯ
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ

Резултат от финалния мач
Уругвай -Аржентина 4:2
Италия –Чехословакия 2:1 /прод/
Италия – Унгария 4:2
/фин.гр.: всеки ср.всеки/
ФРГ – Унгария 3:2
Бразилия – Швеция 5:2
Бразилия – Чехословакия 3:1
Англия – ФРГ 4:2 /прод/
Бразилия – Италия 4:1
ФРГ – Холандия 2:1
Аржентина–Холандия 3:1/прод/
Италия – ФРГ 3:1
Аржентина – ФРГ 3:2
ФРГ– Аржентина 1:0
Бразилия–Италия 0:0,3:2/дуз/
Франция – Бразилия 3:0
Бразилия – Германия 2:0
Италия–Фран.1:1,5:3/дуз/
Испания –Холандия 1:0

ПРОГРАМА

Група C: Колумбия, Гърция, Кот д’Ивоар, Япония
14 юни, 19:00 ч.: Колумбия - Гърция
15 юни, 04:00 ч.: Кот д’Ивоар - Япония
19 юни, 19:00 ч.: Колумбия - Кот д’Ивоар
20 юни, 01:00 ч.: Япония - Гърция
24 юни, 23:00 ч.: Япония - Колумбия
24 юни, 23:00 ч.: Гърция - Кот д’Ивоар
Група D: Уругвай, Коста Рика, Англия, Италия
14 юни, 22:00 ч.: Уругвай - Коста Рика
15 юни, 01:00 ч.: Англия - Италия
19 юни, 22:00 ч.: Уругвай - Англия
20 юни, 19:00 ч.: Италия - Коста Рика
24 юни, 19:00 ч.: Италия - Уругвай
24 юни, 19:00 ч.: Коста Рика - Англия
Група E: Швейцария, Еквадор, Франция, Хондурас
15 юни, 19:00 ч.: Швейцария - Еквадор
15 юни, 22:00 ч.: Франция - Хондурас
20 юни, 22:00 ч.: Швейцария - Франция
21 юни, 01:00 ч.: Хондурас - Еквадор
25 юни, 23:00 ч.: Хондурас - Швейцария
25 юни, 23:00 ч.: Еквадор - Франция
Група F: Аржентина, Босна
и Херцеговина, Иран, Нигерия
16 юни, 01:00 ч.: Аржентина - Босна
и Херцеговина
16 юни, 22:00 ч.: Иран - Нигерия
21 юни, 19:00 ч.: Аржентина - Иран
22 юни, 01:00 ч.: Нигерия - Босна
и Херцеговина
25 юни, 19:00 ч.: Нигерия - Аржентина
25 юни, 19:00 ч.: Босна и Херцеговина - Иран

Група G: Германия, Португалия, Гана, САЩ
16 юни, 19:00 ч.: Германия - Португалия
17 юни, 01:00 ч.: Гана - САЩ
21 юни, 22:00 ч.: Германия - Гана
23 юни, 01:00 ч.: САЩ - Португалия
26 юни, 19:00 ч.: САЩ - Германия
26 юни, 19:00 ч.: Португалия - Гана
Група H: Белгия, Алжир, Русия, Южна Корея
17 юни, 19:00 ч.: Белгия - Алжир
18 юни, 01:00 ч.: Русия - Южна Корея
22 юни, 19:00 ч.: Белгия - Русия
22 юни, 22:00 ч.: Южна Корея - Алжир
26 юни, 23:00 ч.: Южна Корея - Белгия
26 юни, 23:00 ч.: Алжир - Русия
Осминафинали
28 юни, 19:00
28 юни, 23:00
29 юни, 19:00
29 юни, 23:00
30 юни, 19:00
30 юни, 23:00
1 юли, 19:00
1 юли, 23:00

ч.: 1А - 2В (О1)
ч.: 1С - 2D (О2)
ч.: 1В - 2А (О3)
ч.: 1D - 2С (О4)
ч.: 1Е - 2F (О5)
ч.: 1G - 2Н (О6)
ч.: 1F - 2Е (О7)
ч.: 1Н - 2G (О8)

Четвъртфинали
4 юли, 19:00 ч.: Победител О5 - Победител О6 (Ч2)
4 юли, 23:00 ч.: Победител О1 - Победител О2 (Ч1)
5 юли, 19:00 ч.: Победител О7 - Победител О8 (Ч4)
5 юли, 23:00 ч.: Победител О3 - Победител О4 (Ч3)
Полуфинали
8 юли, 23:00 ч.: Победител Ч1 - Победител Ч2 (П1)
9 юли, 23:00 ч.: Победител Ч3 - Победител Ч4 (П2)
Мач за трето място
12 юли, 23:00 ч.: Загубил П1 - Загубил П2
МОНДИАЛ 2014 - ФИНАЛ
13 юли, 22:00 ч.: Победител П1 - Победител П2
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ШАРЕН СВЯТ
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ПЕТЪК



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО



СЪБОТА

Празнични спектакли за Деня на детето
ния детски комплекс. Повече
от 200 деца показаха в няколкочасовата програма своя талант. Имаше различни спортни игри, ревю на детски дрехи
и рисунка върху платно, подарено от екипа на художествената галерия "Н. Маринов".
Идеята на организаторите е
след празника платното да
бъде изложено в галерията и
всяка година да се дорисува.
Ден по рано и
ПП ГЕРБ подари
незабравим
празник на децата на
Търговище
В навечерието на
Международния ден
на детето Жени и Старейшини-ГЕРБ организираха празник за
децата на Търговище. Безброй усмивки
грейнаха в съботния
следобед и привлякоха слънчевите лъчи на
централния
площад
пред Драматичния театър в града. С песни,
танци и много забавни игри с подаръци премина
празникът, посветен на 1 юни. На
специален
конкурс за домашни
животни малчуганите представиха
своите любимци

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

ТЪРГОВЕ

НЕДЕЛЯ

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ

години са се забавлявали техните баби и дядовци, събрани
на седянка. Публиката - вече
пораснали деца, участва в игрите, заедно с малчуганите от
сцената. За най-активните от
зрителите бяха осигурени подаръци, подготвени от участниците и организаторите на
спектакъла.
Празникът започна с концерт на състави от Обедине-



+17
+26

Ñíèìêà: ÏÏ ÃÅÐÁ

Със спектакъл на открито "Когато баба и дядо бяха
деца" бе отбелязан Денят на
детето - Първи юни, в Търговище. Спектакълът бе подготвен от община Търговище и
от състави на читалищата от
региона.
На сцената, издигната на
площад „Независимост”, децата пресъздадоха игри, песни и броилки, с които преди

ОБЯВИ



Докато
преглеждал
тялото на г-н Шварц,
погребалният агент
забелязал, че човекът
има най-големия полов
орган, който някога е
виждал.
Съжалявам,
г-н
Шварц – казал погребалният агент – но не
мога да ви кремирам с
подобно нещо. Трябва
да го запазим за потомството.
Премахнал
половия
му орган и го сложил в
стъкленица. Когато се
прибрал у дома, решил
да го покаже на жена си.
- Трябва да видиш
това, направо няма да
повярваш – казал погребалният агент и
извадил стъкленицата
от куфарчето си.
- О, Господи – извикала съпругата му. – Г-н
Шварц е мъртъв!
***
Младоженци си споделят за навиците си:
- Аз - казва мъжът имам два навика: обичам да ходя на риболов,
както и на мач.
- Аз - казва жената имам един навик: обичам да правя секс в
четвъртък, независимо дали си на мач или
на риболов.

- различни породи кучета,
папагали, костенурка, имаше
дори и охлюв. Кулминацията
на купона бе вкусна голяма
торта, поднесена от народният представител Дарин Димитров, който пожела на децата
детство, изпълнено с много
приключения и щастливи дни.
Клоун забавлява
децата на Попово
Община Попово също организира весел детски празник за най-малките жители

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 05.06.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Крепча – ТП №5 и
ТП "ПС ВиК", общ.Опака.
На 05.06.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с.Г.Абланово, ПС ВиК (общ.Опака) и с.Кацелово, общ.Две могили.
На 06.06.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с.Г.Абланово, ПС ВиК (общ.Опака) и с.Кацелово, общ.Две могили.
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

на града, в чест на 1-ви юни –
Денят на детето. Празничната
програма бе организирана на
площада и в нея взеха участие момичетата от танцова
формация ”ЧАР” към Дома
на културата, талантливите
млади
певици
Ти ц и ана и
Ралица,
както и
група
от ОДЗ
„Слънце”.
Клоун забавляваше
д е цата,
които
участваха в
м н о го
весели и

0893 693 202 от понеделник до събота!

забавни игри, а малки художници показа таланта
си в конкурс за рисунка на
асфалт. Празникът бе изпълнен с много изненади, безброй усмивки и щастлива
детска глъч.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

