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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Плашат гаргите в Търговище Временно наети

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

дители да набавят нужната им работна ръка,
през летните месеци,
чрез ваучерна система.
В активните месеци и
зеленчукопроизводители, и овощари изпитват
остра нужда от работници при прибирането
на реколтата. На много
от наетите се плаща на
ръка, а надникът не се
обявява от тях като доход, ако изобщо им се
плати, при условия на
труд от преди 100 години. От друга страна работодателите са готови
да извозват работници
от 30-50 км., за да бъде
прибрана
реколтата.
Колкото и странно да
звучи, ниша на този
пазар има, но правата
и интересите и на двете страни, са скрепени
най-често с устна уговорка.
Обсъжданата идея е
земеделските производители да закупуват ваучери от регионалните
бюра по труда за броя
работници, които са им
необходими. (на 2 стр.)

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

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

В земеделието ни

Четири ултразвукови уреда са вече
монтирани в центъра на града

Борислав КУРДОВ
В Търговище хората,
които живеят в централната градска част, имат
естествени будилници
– всяка сутрин те се събуждат от крясъците на
голямо ято гарги. Така
е от няколко години, когато ято гарги (посевна
врана) се настаниха в
градския парк. Проблемът обаче не е само
шума, но и това което
птиците оставят след
себе си. Хигиенисти са
опитвали да почистват с
различни препарати, но
по плочките, които наскоро бяха застлани по
обновения централен
площад, остават петна.
Служители на общинската
администрация от средата на
миналата година са
извършили проучване
по въпроса, като са изпратили запитвания до
различни институции,
разказа главният инженер Валентина Йорданова. От Българската
академия на науките
като най-ефективни са
препоръчали уредите с
ултразвук за прогонване на птиците.
Община Търговище
закупи четири такива
устройства, като е заплатила
(на 8 стр.)

7 април Световен ден на лекарите
и медицинските работници

Честит празник

Ръководството на МБАЛ – Търговище поздравява всички лекари,
медицински сестри, санитарки и
обслужващия персонал на болницата с традиционния празник 7 април
– Световен ден на лекарите и медицинските работници.
Нека все така бъдем на своя
здравен пост всеки ден, 24 часа в денонощието; да влагаме знания, ум и умения в опазване
на здравето и работоспособността на нашите
съграждани.
Приятни празнични емоции, колеги!
Д-р Иван Светулков,
управител на МБАЛ - Търговище

и с ваучери

Свилен НИКОЛОВ
До началото на лятото се очаква да бъдат
приети
подготвяните
промените в Кодекса
на труда и Закона за
насърчаване на заетостта. Става дума за
въвеждането на ваучерна система за сезонните работници в сектор
земеделие, която се
разработва от Министерството на труда и социалната политика.
От няколко години се
обсъжда възможността
земеделските произво-

За деня на
ромите

Дискусия
в Омуртаг

Дискусионен форум
по случай Международния ден на ромите
– 8 април, организира
община Омуртаг. Проявата ще се състои на 6
април от 13.30 ч., съобщават от пресцентъра
на общинската администрация.
В рамките на форума ще се проведе тематичната
дискусия
"Истинската помощ за
интеграцията е образованието на децата",
акцент ще бъдат
Една случайна среща в най- като
актуалните предизвикащастливия момент на два- телства пред образована децата. Целема родители американци нието
ва група на дискусията
Божидар НИКОЛОВ онова, което всъщност са ромската (на 2 стр.)
Навярно
нашите искаме да ви каредовни читатели си жем. Докато тоспомнят, че преди де- гава обхождахме
сетина дни поместихме отделенията, за
пространно интервю с да се уверим в
управителя на МБАЛ реконструкцията
– Търговище д-р Иван и модернизацияСветулков по актуални- та на лечебното
те и парливи проблеми заведение,
пона
здравеопазването паднахме и на…
ни. Но пък поводът бе чужденци. Става
отличията, които наша- дума за младо
та областна болница американско сеполучи за работата мейство,
което
на колектива й през живее в Разград,
миналата година.
но пък е предпоТова като начал- чело нашата болни уводни думи към ница, (на 2 стр.)

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

Ротари клуб Търговище
Дистрикт 2482 – България

ПОКАНА

Ротари клуб - Търговище има удоволствието да ви покани на тържественото откриване на обновения Войнишки паметник. Събитието ще се състои на 8 април /сряда/
2015 г., от 17:30 часа, пред паметника.
Основният ремонт на Войнишкия паметник е осъществен по идея и със средства на Ротари клуб – Търговище. За
съживяване на историческата памет бяха дарени 15 000 лв.
Монументът е най-ранната творба на известния ни скулптор Любомир Далчев и увековечава над 900-те загинали в
Търговищко във войните за национално обединение.
Стефан Андреев
Президент Ротари клуб Търговище 2014-2015

В Младежкия дом в Търговище

„Слово и багра”

с престижни награди
Младежкият информационно-консултантски център в Търговище
и Младежкият дом в
града обявиха резултатите от конкурса за
творчество „Слово и
багра”, който премина
под мотото „Колкото
повече, толкова пове-

Близнаци от Оклахома
проплакаха в Търговище

че”. „Чрез конкурса за
творчество
„Колкото
повече, толкова повече” се стремим да дадем възможност за изява на младите хора от
града – да провокираме
творческата им мисъл и
въображение, да стимулираме гражданската
им активност. Една от
основните задачи, които си поставяме, е темата да бъде интересна
и в същото време актуална на случващото се
в европейски мащаб.
2015 година е обявена
от Европейския съюз за
година на развитието. А
това означава знание,
сътрудничество,
подкрепа.
(на 4 стр.)

В Търговище избраха

„Мисис пенсионерка”

70-годишната Петрана Ангелова бе най-атрактивната
участничка в шоу-конкурса

Катя ХРИСТОВА
Дами от третата възраст от цялата страна
се включиха в 15-тото
издание на шоу-конкурса „Мисис пенсионерка
Дръзновение”
в Търговище. Записани за участие бяха 23

жени, 20 от тях успяха
да се включат в надпреварата. Най-младата
кандидатка за „Мисис
Пенсионерка” бе на 57
година. Най-възрастната
бе Иванка Митова на 92
г. от София, за което й бе
присъдена
(на 2 стр.)

Понеделник, 6 април 2015 г.
В областната администрация
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Ще подпомагат общини за
Клавирен
Приеха планове за
концерт за
Великден Със 7.1 млн. лв. от МРРБ ще бъдат финансирани 76 об- ползватели на земи

Благоустройствени планове

Днес, 6 април, самостоятелен клавирен концерт в
Младежкия дом в Търговище
ще изнесе младият пианист
Галин Ганчев. Музикалният
подарък за жителите на Търговище е част от Великденската програма на Общината, а началото е в 18 ч.
Сериозна е биографията
на 19-годишният Галин Ганчев. Той има забележителни
успехи в професионалната
си кариера на музикант, отбелязват от пресцентъра на
общинската администрация.
Виртуозният пианист е родом от Варна, носител на
множество наши и международни награди, сред които на
радио BBC – Shropshirе, което му връчва приза „Млад музикант на годината – 2012”.
Галин Ганчев е музикант
с впечатляващ репертоар,
включващ произведения от
барока до съвременни композитори, на когото предстои
обучение в Кралската академия за музика в Лондон, където е приет със специална
стипендия.

щини за изработването на общи устройствени планове

Министърът на регионалното развитие и благоустройството
определи
поименните списъци на
общините, които ще бъдат
финансово
подпомогнати
при изработването на проекти за общи устройствени
планове през 2015 г. във
връзка с изпълнение на §
123, ал. 3 от Преходните и
Заключителни разпоредби
към Закона за изменение
и допълнение на Закона за
устройство на територията
от 2014 година.
5.3 млн. лв. ще получат
44 общини, които са с потенциал за развитие на
туризъм и през 2014 г. са
сключили споразумения с
Министерство на инвестиционното проектиране, имат
сключени договори за изработване на общ устройствен
план или са в процедура
за избор на изпълнител по
Закона за обществените
поръчки. Между тях е и об-

щина Антоново, която ще
получи финансиране в размер на близо 118 000 лв.
32 общини ще получат
близо 1,8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло финансови
ангажименти по сключени
през 2014 г. споразумения
с Министерството на инвестиционното проектиране и
договори за изработване на
общи устройствени планове.
Прогнозните суми за

сключване на споразумения са изчислени на база
одобрена методика.
Списъкът на общините
може да бъде намерен на
интернет страницата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел Полезна информация или на
http://www.mrrb.government.
bg/?controller=articles&
id=6509.

двама чужденци, живеещи
от две години в Разград,
където имат жилище в центъра на града, бяха предпочели нашата болница за
този така важен момент в
живота им. Навярно предварително са проучили и
са знаели, че медицинският екип на отделението по
„Акушерство и гинекология”
работи добре, че са създадени наистина съвременни
условия децата да се раждат, както подобава в една
европейска държава. И си
тръгваха щастливи от Търговище, понесли здрави и
жадни за живот своите двама наследници.
Какво да кажем повече?
Успяхме само да направим
моментна снимка, за да потвърдим този красноречив
факт. А той е показателен
и ни води към приятна мисъл – не сме последни, не
сме на опашката, - а даже
сме сред предпочитаните…
Впрочем, по-късно д-р Светулков, а и медицинският
екип отбелязаха, че бременни майки от Разград и
Шумен идват в Търговище,
за да родят тук децата си.
Сами се досещате защо.

и „Чокя” в Търговище.
С приемането на плановете, обявяването им в
„Държавен вестник” от общината, възраженията в
законоустановения
срок
и одобряването им от областния управител, следва
процедура по придобиване
на собствеността върху земите по постановление от
ползвателите.
Това са последните кадастрални райони с площ
31,64ха по параграф 4к,
ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за
община Търговище.

С европейски средства

Ремонти и работа

Желаят масово жители на Търговищка област

Близнаци от Оклахома Дискусия в Омуртаг
проплакаха в Търговище
(от 1 стр.) за да им се родят
тук първородни близнаци
– момче и момиче. Срещнахме се в момента, когато
щастливите родители поемаха в ръце от медицинския
екип свидните си рожби.
Сами се досещате какъв
щастлив момент в живота
е този за всяко едно младо
семейство.
Така беше и за тези двама млади хора – от далечния американски щат Оклахома. Нямахме време,
нито пък обстоятелствата
позволяваха да се впускаме в журналистическо издирване и търсене на факти
кои са Сима Малиса Карла
и съпругът й Данила Петрович Карла, как пръстът на
съдбата ги е насочил към
България и Разград, как живеят и се чувстват – буквално, в другия край на света.
По-скоро не искахме да помрачим с тривиални битови
въпроси този мил момент на
родителска радост. В приятната суетня, в която двамата гушкаха рожбите си,
се включиха медицинските
сестри, та и ние. Приятно
изненадан беше и д-р Светулков. И има защо. Тези

Комисия, назначена със
Заповед на областния управител Светлин Бонев,
прие помощен план за
ползвателите и план на
новообразуваните
имоти за земите по параграф
4”а” и параграф 4”б” от
Плана за застрояване и
регулация (ПЗР) на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Имотите се намират в местностите „Драка”, „Драка–Б”,
„Кованлък”,
„Серсема”,
„Юкя”, „Разбойнена кория”

(от 1 стр.) общност и други социално уязвими лица
и семейства. А фокусът ще
бъде подобряване на качеството на образованието,
в това число локални, регионални и национални предизвикателства и решения.
Ще се дискутира и проблемът деца да отпадат от училище поради бедност, както
и съществува ли феноменът

безсилие на институциите в
областта на образованието
и закрилата на детето в същата сфера.
От общинската управа
призовават за активно участие и позитивен принос в
дискусиите. За потвърждение или въпроси телефон
за връзка: 0882431891 и
лице за контакти ст.експерт
„ЕРД” Хасан Якуб.

В Търговище приключи
първата фаза от националната кампания "Да създадем заедно България 2020",
която се провежда на територията на всичките 265
общини у нас. Над 230 анкетни карти са събрани по
време на откритите срещи с
хората по места в петте общини на областта, съобщават от Областния информационен център в Търговище.
39 души посетиха откритата
приемна на Информационния център в областния град
и изразиха мнението си в
подготвените анкетни карти. Жителите на Търговище са изразили желания за
създаване на нови работни
места и ремонт на улиците,
което може да се случи с

„Мисис...” Програмата на НОИ

(от 1 стр.) присъдена специална награда.
След първите два тура,
където дамите демонстрираха своята визия и музикални умения, журито избра
осем, които да продължат
напред. Те представиха хумористични изпълнения по
своя преценка, за да впечатлят взискателната комисия
в състав: Любчо Василев –
главен художествен ръководител на ПФА „Мизия”; Катя
Ангелова, диригент на хора
на Ансамбъла и Радослав
Черкезов – общественик и
журналист. Изпълненията
бяха подготвени добре, дамите развеселиха всички
присъстващи, каза председателят на пенсионерски
клуб „Дръзновение” Добринка Николова, който е организатор на проявата.
След оспорвана надпревара, короната „Мисис
пенсионерка Дръзновение
‘2015" спечели Петрана Ангелова от Варна. Второто
място си поделиха две дами
- Ганка Николова от Сливен
и Райна Йовчева от Завет. А
третото място заеха Здравка Стоянова от Търговище и
Руска Гросева от с. Мрамор.
Всички участнички получиха грамоти, а заелите
първите три места и награди, осигурени от спонсора
на шоу-конкурса търговищката организация на партия
ГЕРБ. А за 15-годишната
история на конкурса, подготвяме и летописна книга,
Момент от конкурса каза за „Търговищки НОВИНИ” Добринка Николова.

Откриха

за рехабилитация

От 31.03.2015 започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г. Предвидени са близо 17 683 200 лв. за
нейната реализация, като парични
помощи за профилактика и рехабилитация през тази година ще ползват около 44 000 души. Програмата
е с продължителност от 10 дни, като
НОИ поема цената на нощувките и
частична помощ за храна в размер
на 5 лв. за всеки ден от престоя.
Всяко лице има право да ползва до
четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече
са подписани договорите с 12 юридически лица за общо 41 заведения,
изпълнители на програмата.

европейски средства.
Жителите на град Омуртаг, където повече от 30
годините не е решен проблемът с безводието искат
изграждане на нова ВиК
система. В 30 от общо 45
анкетни карти е посочено това желание. Липсата
на работа е най-голямата
болка и грижа на жителите
на Антоново - една от наймалките и бедни общини в
Търговищко. Затова хората настояват за създаване
на нови работни места. 38
анкетни карти от жители
на Опака постъпиха в кутията за допитване. 20 от тях
категорично са се обявили
за създаване на нови работи места. Голям процент
искат подмяна на ВиК мрежата, както и нови
пътища или ремонт
на улиците. В Попово
също близо 40 жители са участвали в допитването.
В последната десетдневка на април
започва и вторият
етап от кампанията, когато екипът на
ОИЦ - Търговище ще
се срещне с потенциални бенефициенти
от петте общини в
региона и ще обобщи данните от анкетното допитване.
На тях експертите
ще обяснят, по която
оперативна програма може да се получи финансиране на
идеите.

Временно наети и с ваучери
(от 1 стр.) Узаконяването на отработените дни ще
става чрез залепването им
в книжка или по друг начин.
Така ще се намали и административната тежест за
земеделците, които наемат
сезонни работници.
Наемането на работници
за ден-два или месец, от
малките фирми у нас е табу,
въпреки че е прието почасовото заплащане. Знае се,
че по различни национални
програми през лятото се
осигурява работа на хиляди
безработни към общините, но до колко тези мерки
имат ефект, е спорно. Възможността частни фирми да

участват по програми, наемайки сезонно работници, е
практика по цял свят. Дори
в България тази практика
е видна! Много младежи и
студенти напускат страната ни за по няколко месеца и работят на полето или
в малки преработвателни
предприятия през сезона в
различни държави.
Дали фирмите ще купуват ваучери, доплащани
от държавата или те ще се
дават на младежи, безработни или социално слаби
и при двата варианта полза
ще има. Свободното договаряне между работник и
работодател и правото на

всяка една от страните да
прекрати взаимоотношенията, ако не се спазва договореното, ще накара и двете страни да са коректни.
Остава управниците да си
свършат работата.
Осветляването на икономиката, поощряването на
инициативните, ограничаването на безхаберно раздаваните пари на калпак,
било то и европейски, са
без алтернатива. А всеки
един лев инвестиран в българската икономика ще се
върне под формата на данъци, осигуровки и по-голямо
потребление. Това го пише
и в дебелите книги.

Понеделник, 6 април 2015 г.
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Стоян Михайлов на 75 години

Телефонен
разговор с мама

Науката обяснява:

Какво
ще
стане,
Творчество с обич към родния край Успокоява ако пчелите умрат?
Èçïîâåä
нервите
Търговище родно, с комплекси,
Търговище мое – роден с вековеплощади –
те,
наситен със дъх от цъфтящи
на Мизия легнал в плодната шир.
Въздигай снага, все по-нов и при- липи…
Опирай се град на чедата си млаветен
към бъдното поглед отправил без- ди,
где дързост и сила в гърдите кипи!
спир!

Петър МАТЕВ
Стоян Михайлов е роден
преди 75 години на 5 април
1940 г. в с. Лиляк. В гимназията в Търговище той прави първи литературни опити
и сътрудничи в списание
„Родна реч”. Като войник
на границата е кореспондент на вестник „На боеви
пост”. През 1965 г. завършва СУ „Климент Охридски”
със специалност „Химия”.
Работи като учител в Техникума по хранително-вкусова промишленост, акумулаторния завод в града, а
после в новия АЗ „Енергия”.
Преминава в Окръжния съвет на българските профсъюзи, кореспондент е на в-к
„Трезвеност”, сп. „Български профсъюзи”, в-к „Знаме”, подготвя материали за
местните радиостанции в
Търговище и Шумен. Михайлов сътрудничи в издателска къща „Жажда” в Сливен
и „Матадор” – Добрич. Член
е на Съюза на независимите
български писатели.
Поетът е получавал награди в национални конкурси за
детска поезия в Бяла и Гоце
Делчев. По негови стихове са
три песни. Автор е на шест
стихосбирки: „Моите слова”;
„Визитките на моя град”, издадена от ЕТ „Божидар Николов –ТН”; „Опашат приятел”;
„Лиляк – песен люлчина”;
„Единствено в сърцето само”.
В издателската подготовка
е подпомаган и от синовете
си. Михайлов и съпругата му
Цвета няколко десетилетия
са чудесно семейство и колеги – тя е фармацевт, но е завършила Химия в Шуменския
университет.
Стоян Михайлов е потомък на стари родове от
Сливенския и Еленския балкан, пра-правнук е на Панайот Хитов. Обича родното
си село Лиляк. Да е жив и
здрав.

Търговище скъпо – на зимите
Търговище свидно, на мъка и ралюти,
дост
с пшеница окъпан в летни зари!
от люлчина песен и детския смях
Ти, пролетен град с панаира про–
от дните щастливи на своята чути,
що златната есен със щедрост
младост
в сърцето си пламенно тебе из- дари!
брах!
Търговище мое! Тук с пълна наслаТърговище мило, с „Врана” и „Пар- да
отраснах, работих и любих в зака”,
на Ботев откърмил юнак байрак- хлас…
Честит днес приемам и тази натар.
Вината пенливи са твоята марка – града –
твой жител да бъда в сетния час.
Балканът близък е твоят другар!
Търговище, 2001 г.

Ученици от Езиковата в Търговище

Първенци във фотоконкурс

Ученици от профилираната гимназия с изучаване
на чужди езици „Митрополит Андрей” в Търговище са
отличени с призови места
от фотоконкурс, организиран от Съюза на физиците в
България. Еркан Исов, на 15
години, спечели първа награда във втора възрастова
група, след участие в национален фотоконкурс "Светлинни явления в природата",
организиран от Национален
ученически екопарламент и
Съюза на физиците в България.
Конкурсът е част от Националната програма за отбелязване на Международната година на светлината.
За конкурса са получени
1049 снимки от 367 автори
от 56 населени места. Класирането е извършено в три
възрастови групи (две за
ученици и една
за студенти),
като
най-добрите ще получат диплом и
комплект материали, свързани с темата на
конкурса – физиката и природата.
Част
от конкурсните
работи са оп-

ределени за участие в изложба, която ще бъде многократно експонирана през
Международната година на
светлината.
Първата фотоизложба бе
открита на 03.04.2015 г. в
Югозападния университет в
Благоевград, по време на Националната конференция по
физика. Това даде възможност изложбата да бъде разгледана от всички участници
в конференцията (ученици,
учители, студенти, преподаватели във висшите училища), от студентите и преподавателите на университета
– домакин и от обществеността на Благоевград.
В изложбата участва
снимка, изпратена от Ирина Антонова Андонова,
ученичка от XIIа клас в
Езиковата гимназия в Търговище.

В I ОУ „Христо Ботев” – Търговище

Премиера „Новите дрехи на царя“
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител на пресцентъра на IОУ „Христо
Ботев” в Търговище
Дългоочаквано събитие
за I ОУ беше представено
на 30.03.2015 г. Сцената
на Кукления театър в Търговище оживя чрез пиесата „Новите дрехи на царя“
по сценарий на Ал. Ткачов.
Реализацията на премиерата е дело на станалата
емблематична за културния
училищен живот театрална
студия „Вълшебната завеса“ с ръководител Ивелина
Захариева – старши учител
по музика. През последните
три години творческата форма функционира в рамките
на проект УСПЕХ и включва
ученици от IV до VIII клас.
Представителната изява
бе наблюдавана от специални гости – ръководството на
I ОУ и преподавателя по ки-

тайски език г-ца Мън. Новата пиеса в театралния афиш
е подготвяна в продължение
на няколко месеца. Сложният репетиционен процес
дава прекрасен резултат,
защото младите актьори
развиват все повече умения
за импровизация. Премиерата показа израстване на
участниците в посока свобода на сценичното присъствие.
Жанрът на пиесата е
обикнатата от театралния
състав „пародия“, която
дава възможност за пълна
изява на артистичния талант и себераздаване, за
да забавляваш публиката.
Сюжетът пресъздава комичен вариант на световноизвестната приказна класика
„Новите дрехи на царя“ и
включва сцени със забавни
реплики на персонажите,
чийто хумористичен ефект

разчита на преплитането на
различни езици: български,
турски, испански, китайски.
Завладяващата магия на
спектакъла е резултат и от
хореографски решения при
пресъздаването на танци в
стилистиката на конкретни
нации. Оригинална сценография, специален реквизит, подходящи костюми и
перуки допълваха яркото
присъствие на младите актьори.
Най-искреният повелител
при всяка творческа изява е
зрителят, който безпогрешно анализира видяното. Неговата оценка е най-важна
за усилията на твореца. Аплодисментите на публиката,
изпълнила до краен предел
театралната зала, заглушиха финалните акорди в пиесата и узакониха УСПЕХА-а
на една вълнуваща творческа инициатива.

Успокояващият глас на
майката действа като прегръдка. След стресово преживяване един телефонен
разговор с мама повдига нивото на окситоцин – хормона на любовта, наричан още
хормон „чувствам се добре”.
Това установиха учени,
изследвали 61 момиченца
между 7- и 12-годишна възраст, обхванати от сценична
треска. Децата трябвало да
говорят пред непозната публика и да решават задачи.
Накрая някои били прегърнати от майките си, други
им телефонирали, а трети
просто гледали филм. Учени
от университета УискънсинМедисън измерили количеството на хормона на стреса
кортизол и на окситоцина в
организма на момичетата.
При всички непосредствено след изявата нивото
на кортизола било високо.
То спаднало значително побързо при децата, които осъществили контакт с майките
си, отколкото при другите.
Окситоцинът се увеличил в
организма на момиченцата,
които докоснали или чули
мама, докато при тези, които гледали филм, останал
непроменен.

Почина найстарата жена

Почина
134-годишната жителка на Узбекистан
Тути Юсупова, която беше
считана за най-възрастната жена в света, съобщава
„Интерфакс". Агенцията цитира администрацията на
Турткулски района, където
е живяла Юсупова.
Юсупова не беше вписана в Книгата на рекордите
„Гинес", но рождената дата,
вписана в нейния паспорт, е
1 юли 1880 година.
През 2008 г. Юсупова получи медал „Шухрат" („Слава"). Неотдавна здравето
й бе изследовано от представители на Световната
здравна организация.
В едно от последните си
интервюта Юсупова съветва
да се живее честно, да бъдеш благодарен и винаги в
движение. „Не обиждайте
хората, душата на человека
е много ранима. Ценете спокойните, мирни дни, живейте дружно, деца мои. Благоденствие има там, където
има съгласие", отбелязва тя.

Пчелите изпълняват ключова роля на нашата планета. Някои дори твърдят, че
ако те изчезнат, човечеството неминуемо ще ги последва. На фона на драстичния спад на популацията на
пчелите имаме ли повод за
притеснения? Какво ще се
случи, ако всички пчели на
Земята умрат?
Казано съвсем просто –
ако едно растение създава
някакъв цвят, то можете
да сте сигурни, че пчелите
помагат в процеса на размножаване. Връзката между тях се е развила до съвършенство през вековете.
Растенията създават пъстри
цветове, които привличат
пчелите. Пчелите от своя
страна имат тела, наподобяващи велкро. По този
начин те пренасят цветния
прашец от мъжката част на
растението до женската.
Този на пръв поглед
простичък механизъм е отговорен директно за продукцията на 70 процента от
плодовете, зеленчуците, ядките и семената, които консумираме ежедневно. Казано иначе – това са около
200 млрд. долара приходи
от сферата на земеделието.
Тази огромна отговорност
се постига от големи групи
от „комерсиални“ пчели, отглеждани от професионални
пчелари с една-единствена
цел – да бъдат транспортирани до ферми или овощни
градини и да помагат в разнасянето на цветния прашец.
От 2006 г. насам обаче
тези трудолюбиви пчелички започват мистериозно
да изчезват. Отчетено е, че
близо 1/3 от комерсиалните
пчели изостават кошерите си. Някои пчелари дори
твърдят, че 90 процента от
техните пчели просто са си
заминали. Отговорност за
това (поне в някои колонии)
носят вируси, паразити и

различни червеи. В момента обаче учените смятат, че
клас инсектицид, наречен
неоникотиноид, е виновен
в най-голяма степен. Този
невротоксин се използва за
унищожаването на вредители, ядящи реколтата. Той
обаче засяга и централната
нервна система на пчелите,
когато те консумират заразен с него нектар. Щом
този нектар бъде отнесен в
колониите, всички пчели в
тях също могат да бъдат засегнати. Това от своя страна довежда до масово объркване и дезориентация. Не
на последно място – трябва да отчетем влиянието и
на относително дългите и
студени зими, липсата на
генетично разнообразие в
комерсиалните пчели и не
чак толкова разнообразния
нектар по полетата.
Ако тази тенденция продължава, цели хранителни
вериги може да бъдат застрашени от изчезване. Да
вземем за пример бадемите. Черупките на тези ядки
се използват за храна на
добитък и пилета. По-малко
пчели означава по-малко
бадеми и съответно – помалко фермерски животни,
сирене, мляко, яйца и месо.
Да не говорим, че бадемите
се използват и производството на зърнени закуски,
хлебни изделия и много
други хранителни продукти.
Млекодайните
животни
също ще бъдат засегнати
сериозно вследствие на изчезването на люцерната.
Обичате кафе рано сутрин? Имайки предвид, че
пчелите опрашват Coffea
arabica, чийто семена човечеството отглежда за производство на кафе, можете
спокойно да отпишете и
него. Без пчели диетата ни
ще се състои основно от
царевица, жито и ориз, тъй
като това са растения, които
се опрашват благодарение
на вятъра.
Как стоят нещата с дрехите ни? Памукът съставлява около 35 процента от тъканите по света. Съответно
– забравете за хубавите си
сини дънки, качествените
матраци, хавлиените кърпи
и висококачествените хартиени продукти.
Казано иначе – без пчелите ще живеем в един съвършено различен свят,
съпътстван с изключително
утежняване на глобалната
икономика. Човечеството
едва ли ще изчезне с измирането на всички пчели, но
със сигурност няма да му е
приятно от този факт.

Понеделник, 6 април 2015 г.
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(от 1 стр.) Докато живеем всеки за себе си,
трудно ще имаме успех.
Само с общи усилия можем да постигнем промяна, да имаме растеж
и по-добро бъдеще! Ето
защо за тема на конкурса избрахме едно мото,
което всички знаем и
свързваме с любимия
герой Мечо Пух – „Колкото повече, толкова
повече!” – сподели един
от организаторите Петя
Станиславова.
Членове на журито
в раздел „Литература”
бяха Радослав Черкезов – журналист, автор на телевизионни
предавания, дългогодишен член на журито; Венета Ковачева
– специалист по български език и литература,
дългогодишен
преподавател и Петя
Станиславова – част
от екипа на ЦМДИ и на
МИКЦ – Търговище. В
раздел „Изобразително изкуство” награда
присъдиха Славка Георгиева – ръководител
на клуб „Батик” и Диляна Стойчева от МИКЦТърговище.
В раздел „Литература”, в първа възрастова
група 8 - 9 клас, журито
присъди:
Поощрителна награда за Владимир Петров
– 9 клас, I СОУ
Поощрителна награда за Симона Стефанова – 8 клас, I СОУ
Трето място - Марчела-Василена Димитрова – 9 клас, I СОУ
Трето място и за Йоана Стоянова – 9 клас,
I СОУ
Второ място е Десислава Георгиева – 8
клас, II СОУ
Втора
възрастова
група 10 – 12 клас:
Поощрителна награда за Лилия Драганова
– 10 клас, I СОУ
Поощрителна награда за Светла Петрова –
11 клас, ПГИЧЕ
Трето място за Елис
Нуриева – 11 клас, I
СОУ
Трето място и за Мерал Хакъ – 11 клас, II
СОУ
Второ място за Станимира Иванова – 12
клас, I СОУ
Първа награда за
Йоанна Андонова – 12
клас, I СОУ
Първа награда и за
Дилян Димитров – 12
клас, I СОУ
В раздел „Изобразително изкуство” журито
присъди Първа награда
на деветокласника Георги Дросев от Второ
СОУ «Проф. Никола
Маринов». Други награди в раздела не бяха
присъдени.
В музикалната програма своя поздрав
към участници и гости
представиха Фернандо
и Йоана от класа по пиано на Иванка Иванова
и деца и младежи от
класа по китара, с ръководител Илия Илиев.
Конкурсът се реализира като част от
дейностите по проект

В Младежкия дом в Търговище

„Слово и багра”
„МИКЦ – Търговище –
в подкрепа на младите
хора”, изпълняван от
сдружение „Мисионис”
в партньорство с Младежкия дом и община
Търговище и финанси-

ран от Министерството
на младежта и спорта
по Национална програма за младежта. Конкурсът бе посветен на
Световните дни на младежка активност.

Фирма “ПИМК“ ООД

търси да назначи
МАНЕВРИСТ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМАРКЕТА

Заплащане 40 лева на ден
плюс 0,12 лв на километър
( 0887 465 363 - Христо Христов
Фирма „Младост-2002” ООД
търси да назначи
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
С предимство ще бъдат кандидатите с
образование, квалификация и опит в хранително-вкусовата промишленост
Молба и автобиография ще се приемат на
и-мейл адрес: mladost2002@mail.bg
За повече информация тел.: 0601 6 28 54
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 14.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч.,
поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ,
ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на: гр. Търговище, улиците: "Тимок",
"Страцин", "Цар Симеон", "Радецки", "Козлодуй", "Бяло море", "Струма", "Елена",
"Осогово", "Чипровци", "Плевен", "Витоша", "Преселци", "Велико Търново", "Цар
Шишман", "Урвич", "Алеко Константинов", "Вардар", "Арда", "Неофит Бозвели",
"Гладстон", "Братя Миладинови", "Дамян
Груев", "Бузлуджа", "Веслец", "Сава Геренов", "Климент", "Средна гора", "Христо
Ботев", "Кирил и Методий", "Иван Вазов",
"Епископ Софроний" – от ул. "В. Левски"
до ул. "Хаджи Димитър", "В. Левски", бул.
"Митрополит Андрей" – от Младежкия дом
до ул. "Цар Симеон" и района около Кооперативния пазар .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен
се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
съобщава, че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДНО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
производство, както и офис помещение.
Възползвайте се от ниските наемни
цени на Бизнес инкубатора !
За допълнителна информация
тел. 0601/62622, 0899942063.
ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м.
за търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51
Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
в Търговище - 55 кв.м.; ул. „Шейново” 5;
ет. 3. Цена: 50 000 лв. Без посредник
Тел.: 0897 817 018

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

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

ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи
АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 24.04.2015 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 в общ.
Антоново: Черни бряг, Моравица, Шишковица,
Девино, Семерци, Горна Златица, Долна Златица
и Пиринец; абонатите на помпена станция "Черни
бряг", "Антоново" и "Семерци", мобилен оператор
с. Девино (Пали лула), малка ФвЕЦ с.Семерци.
На 24.04.2015 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: гр. Антоново предприятия и фирми от града, мобилен оператор,
специализирани звена, МВР, Пожарна, Община .
На 23.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ. Антоново: Моравка, Трескавец, Коноп, Любичево,
Конак, Берковски, Долец, Разделци и Добротица.
Абонатите на помпени станции "Моравка", "Любичево", "Добротица", малка фотоволтаична централа с. Берковски (общ. Попово), язовирна стена
"Ястребино", мобилен оператор с. Конак (общ.
Попово).
На 22.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Антоново: Велево, Таймище, Милино, Глашатай,
Свирчево, Крушолак, Старчище, Великовци,
Стеврек, Чеканци, Равно село, Стройновци и Черна вода. Абонатите на помпена станция "Кънино",
мобилни оператори в с. Чеканци, с. Велево и малка фотоволтаична централа с. Велево.
На 21.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Антоново: Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино и Еревиш; абонатите на търговски
обекти в с. Кьосевци, мобилни оператори в с. Кьосевци и с. Божица, рибарско селище с. Изворово,
помпени станции с. Изворово, с. Божица, помпена станция "Ястребино" - първи и втори подем,
Национален детски комплекс "Ястребино", пътен
кантон – гр. Антоново, бензиностанция "Петрол"
- гр. Антоново.
На 20.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ. Антоново: Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Свободица, Малка Черковна, Букак, Банковец, Малоградец, Халваджийско, Длъжка поляна, Стара речка,
Мечево, Богомолско. Абонатите на помпени станции "Кара дере" и "Бяла река", мобилен оператор
с. Длъжка поляна, малка фотоволтаична централа
с. Малка Черковна, почивни бази "Къневи", с. Стара речка.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Вароша”,
ет. 4 /последен/; ново строителство. 210 лв. наем/
Тел.: 0889 70 55 46 и
месечно
0893 20 27 61 – Тодорова

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

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

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

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

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

и още много оферти...

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

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

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

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

F-

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

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

ïëàùàíå
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

гр. Търговище



ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 април 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Дивергенти
21.00 ч. - екшън

6 април
БНТ 1

20:30 Новите съседи - сериал
00:30 От местопрестъплението: Маями - сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 22:00 Ало, ало - сериал
Diema TV
09:00 Експериментът - сериал 23:00 Невидими улики - сериал
00:00 Първите 20 милиона 09:00 Ченге от миналото 10:00 Кралете на бягството комедия
сериал
сериал
10:00 Машината на времето
bTV Lady
11:00 Стрелата - сериал
- екшън
08:30 Ангели пазители - сериал
12:00 Революция - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 12:00 Питайте Джим - сериал
13:00 Трите Хикса 2 - екшън
12:30 Хамелеонът - сериал
11:00 Незабравима - сериал
15:00 Ренегат - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
12:00 Къде е Маги - сериал
16:00 Кралете на бягството 13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал 14:30 Закони на войната сериал
сериал
17:00 Експериментът - сериал 14:00 Малки сладки лъжкини 15:30 Среднощен ездач сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Революция - сериал
16:30 Ченге от миналото 17:00 Папараци
20:00 Стрелата - сериал
сериал
18:00 MasterChef - шоу
21:00 bTV Новините
17:30 Хамелеонът - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
22:00 Американска история
18:30 Господари на ефира
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
Х - драма
- шоу
21:00 Малки сладки лъжкини 00:15 Кралете на бягството 19:00 Снайперисти - сериал
сериал
сериал
20:00 Закони на войната 22:00 Къде е Маги? - сериал
bTV Cinema
сериал
23:00 Огледален свят - сериал
08:00 Никита - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
00:00 Незабравима - сериал
09:15 Вътрешна сигурност 22:00 Червена топлина Nova TV
сериал
екшън
10:15 Усмивката на Мона Лиза 06:20 Здравей, България
00:10 Хавай 5-0 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
- драма
11:30 Бон Апети
Diema Famly
13:00 Трета смяна - сериал
12:00 Новините на Нова
07:00 Доктор Куин Лечителка15:00 Вътрешна сигурност 12:30 Огнено сърце - сериен
та - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Индия: Любовна история
16:15 Клюки - драма
14:30 Прости ми - сериен
- сериен
18:00 Никита - сериал
16:00 Новините на Нова
11:30 Клонинг - сериен
20:00 Никита: Отмъщението 16:30 Малката булка - сериен
12:30 До последен дъх сериал
bTV
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериен
21:00 Дивергенти - екшън
06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
00:00 Пурпурни теменуги 09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Като две капки вода 14:00 Триумф на любовта драма
12:00 bTV Новините
реалити
сериен
bTV
Comedy
12:30 Шоуто на Слави
23:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Ритъмът на мечтите 09:00 Столичани в повече 13:30 Тайните на времето 23:30 Новините на Нова
сериен
сериал
сериал
17:00 Дила - сериен
Kino
Nova
10:00 Полицейска академия 6 15:30 Светлината на моя
18:00 Клонинг - сериен
08:00 Убийства в Мидсъмър комедия
живот - сериал
19:00 Моята карма - сериен
сериен
12:00 Всички обичат Реймънд 17:00 bTV Новините
20:00 Малката булка - сериен
10:00 Осмо чувство - сериал
сериал
17:30 Лице в лице
21:30 Ритъмът на мечтите 13:00 Домашен арест - ситком 11:00 Клюкарката - сериал
18:00 Бинго милиони сериен
12:00 Ястребът и гълъбицата 14:00 Майк и Моли - сериал
лотария
22:30 Дила - сериен
сериал
14:30 Модерно семейство 18:05 Опасни улици - сериал
23:30 До последен дъх 13:00 Без батерии - комедия
сериал
19:00 bTV Новините
сериен
15:10 Парламентьорът - екшън
15:30 Новите съседи - сериал
20:00 Завръщане - сериал
18:00 Осмо чувство - сериал
Nova Sport
17:00 Комиците - шоу
21:30 България търси талант 18:00 Домашен арест - ситком 19:00 Клюкарката - сериал
19:15 Футбол: Уулвърхямп- кастинги
20:00 От местопрестъплението:
тън Уондърърс - Лийдс
19:00 Майк и Моли - сериал
22:30 Шоуто на Слави
Маями - сериал
Юнайтед, мач от Чем19:30 Всички обичат Реймънд
23:30 bTV Новините
21:00 Пазителите - екшън
пиъншип, директно
- сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия
живот
13:30 Шоуто на Канала
14:30 Зелената линейка
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия
живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Хрътката - тв филм

bTV Action

ВТОРНИК

Kino Nova - Неуловим
21.00 ч. - екшън

7 април
БНТ 1

09:00 Експериментът - сериал
10:00 Кралете на бягството сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 bTV Документите
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Кралете на бягството сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Френска Лига 1: Монако Монпелие
22:00 Чуждоземецът - екшън
00:15 Кралете на бягството сериал

22:00 Ало, ало - сериал
Diema TV
23:00 Невидими улики - сериал 07:45 Среднощен ездач сериал
bTV Lady
09:00 Ченге от миналото 08:30 Ангели пазители сериал
сериал
10:00 Огледален свят - сериал 10:00 Червена топлина екшън
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал 12:30 Хамелеонът - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 13:30 Снайперисти- сериал
14:30 Закони на войната сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:30 Среднощен ездач 17:00 Търси се - токшоу
сериал
18:00 MasterChef - шоу
16:30 Ченге от миналото 19:00 Али Макбийл - сериал
сериал
20:00 Необходима грубост 17:30 Хамелеонът - сериал
сериал
21:30 Малки сладки лъжкини - 18:30 Господари на ефира
- шоу
сериал
bTV Cinema
19:00 Снайперисти - сериал
22:30 Къде е Маги? - сериал
08:00 Никита - сериал
23:30 Огледален свят - сериал 20:00 Закони на войната 09:15 Вътрешна сигурност сериал
сериал
Nova TV
21:00 Хавай 5-0 - сериал
10:15 Пурпурни теменуги 06:20 Здравей, България
22:00 Код на мълчанието драма
09:30 На кафе - НТВ
екшън
12:45 Трета смяна - сериал
11:30 Бон Апети
00:10 Хавай 5-0 - сериал
14:45 Вътрешна сигурност 12:00 Новините на Нова
сериал
Diema Famly
12:30 Огнено сърце - сериен
16:00 Дивергенти - екшън
07:00 Доктор Куин Лечителка13:30 Моята карма - сериен
19:00 Никита - сериал
та - сериен епизода
14:30 Прости ми - сериен
20:00 Никита: Отмъщението 09:30 Индия: Любовна история
16:00 Новините на Нова
сериал
- сериен
16:30 Малката булка - сериен
21:00 Ловци на умове - крими- 18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Клонинг - сериен
bTV
нален
12:30 До последен дъх- сериен
19:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
23:15 Опасна зестра - екшън
13:30 Бон апети
20:00 Съдби на кръстопът 09:30 Преди обед - токшоу
14:00 Триумф на любовта реалити
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
сериен
08:00 Новите приключения на 21:00 Женени от пръв поглед 12:30 Шоуто на Слави
16:00 Ритъмът на мечтите реалити
Том и Джери- анимационен
13:30 Тайните на времето сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
09:00 Комиците - шоу
сериал
17:00 Дила - сериен
23:30 Новините на Нова
10:00 Скейтъри - драма
15:30 Светлината на моя
18:00 Сезони на любовта 12:00 Всички обичат Реймънд
живот - сериал
Kino Nova
сериен
- сериал
17:00 bTV Новините
08:00 Убийства в Мидсъмър 19:00 Моята карма - сериен
13:00 Домашен арест - ситком
17:30 Лице в лице
сериен
20:00 Малката булка - сериен
14:00 Майк и Моли - сериал
18:00 Бинго милиони 10:00 Осмо чувство - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 14:30 Модерно семейство лотария
11:00 Клюкарката - сериал
сериен
сериал
18:05 Опасни улици - сериал
12:00 Камий Клодел - драма
22:30 Дила - сериен
15:30 Новите съседи- сериал
19:00 bTV Новините
15:30 Мач пойнт - драма
23:30 До последен дъх- сериен
17:00 Аламинут - шоу
20:00 Завръщане - сериал
18:00 Осмо чувство - сериал
21:30 MasterChef - шоу
18:00 Домашен арест - ситком 19:00 Клюкарката - сериал
Nova Sport
22:30 Шоуто на Слави
19:00 Различно еднакви 20:00 От местопрестъплението: 21:30 Футбол: Борусия
23:30 bTV Новините
сериал
Дортмунд - ХофенМаями - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд 21:00 Неуловим - екшън
хайм, четвъртфинален
bTV Action
- сериал
мач за Купата на
23:15 От местопрестъплението:
08:00 Под наблюдение 20:30 Новите съседи - сериал
Германия, директно
Маями - сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 История.bg
14:30 В кадър
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Хрътката - тв филм

СРЯДА

bTV Cinema - Моят единствен
21.00 ч. - комедия

8 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Референдум
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест 12-сериен
тв филм
21:55 Предисторията: Богове
и поклонници
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Хрътката - тв филм

09:00 Експериментът - сериал
10:00 Кралете на бягството сериал
11:00 Пета предавка - шоу
12:00 Революция - сериал
13:00 bTV Документите
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Кралете на бягството сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Най-търсеният - екшън
00:00 Кралете на бягството сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:15 Вътрешна сигурност сериал
10:30 Снежно чудо - драма
12:45 Трета смяна - сериал
14:45 Вътрешна сигурност сериал
16:00 Опасна зестра - екшън
18:00 Никита - сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Моят единствен - комедия
23:15 Непознати във влака драма

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
13:00 Необходима грубост сериал
14:30 Малки сладки лъжкини сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:30 Освежи дома си с Деби
Травис - лайфстайл
17:00 Cool…T- лайфстайл
18:00 MasterChef - шоу
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Необходима грубост сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

Nova TV

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Питайте Джим сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 8 Прости правила сериал
21:30 Футбол: Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен, четвъртфинален
мач за Купата на
Германия, директно
23:30 Студио Купа на Германия, директно

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
Diema Famly
bTV
bTV Comedy
19:00 Новините на Нова
07:00 Доктор Куин Лечителка06:30 Тази сутрин
09:00 Аламинут - шоу
20:00 И аз го мога - НТВ
та - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Когато мъртвите се разлу- 23:00 Господари на ефира - шоу 09:30 Сезони на любовта 12:00 bTV Новините
дуват - комедия
23:30 Новините на Нова
сериен
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Всички обичат Реймънд
12:30 До последен дъх 13:30 Тайните на времето Kino Nova
- сериал
сериен
сериал
08:00 Убийства в Мидсъмър 13:00 Домашен арест - ситком
13:30 Бон апети
15:30 Светлината на моя
сериен
14:00 Различно еднакви 14:00 Триумф на любовта живот - сериал
10:00 Осмо чувство - сериал
сериал
сериен
17:00 bTV Новините
11:00 Клюкарката - сериал
14:30 Модерно семейство 16:00 Ритъмът на мечтите 17:30 Лице в лице
12:00 Мач пойнт - драма
сериал
сериен
18:00 Бинго милиони 14:20 Два дни за убиване 15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Дила - сериен
лотария
драма
18:00 Сезони на любовта 18:05 Опасни улици - сериал 17:00 Шоуто на Слави
16:10 Холивудски мистерии 18:00 Домашен арест - ситком
сериен
19:00 bTV Новините
комедия
19:00 Различно еднакви 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Завръщане - сериал
18:00 Осмо чувство - сериал
сериал
20:00 Малката булка - сериен
21:30 MasterChef - шоу
19:00 Клюкарката - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд 20:00 От местопрестъплението: 21:30 Ритъмът на мечтите 22:30 Шоуто на Слави
- сериал
сериен
23:30 bTV Новините
Маями - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:30 Дила - сериен
21:00 Топ Гън - екшън
bTV Action
22:00 Ало, ало - сериал
23:15 От местопрестъплението: 23:30 До последен дъх 08:00 Под наблюдение 23:00 Невидими улики - сериал
сериен
Маями - сериал
сериал

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Първият рицар
21.00 ч. - приключенски

9 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:50 Пари за вашия бизнес
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Малки истории
14:30 Днес и утре
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Не без внука ми - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Хрътката - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони лотария
18:05 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 MasterChef - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Под наблюдение сериал

09:00 Експериментът - сериал
10:00 Кралете на бягството сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 bTV Документите
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Кралете на бягството сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Отмъщение за Анджело
- екшън
00:00 Кралете на бягството сериал

22:00 Ало, ало - сериал
Маями - сериал
23:00 Невидими улики - сериал 21:00 Аз, ти и Дюпри - комедия
bTV Lady
08:30 Ангели пазители - сериал 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
Diema TV
12:00 Къде е Маги? - сериал
07:45 Среднощен ездач 13:00 Необходима грубост сериал
сериал
09:00 Ченге от миналото 14:00 Малки сладки лъжкини сериал
сериал
10:00 В светлината на про15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
жекторите - екшън
16:00 Бали - документален
12:00 Питайте Джим - сериал
17:30 Мармалад - развлекател- 12:30 Хамелеонът - сериал
но предаване
13:30 Снайперисти - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
14:30 Закони на войната 20:00 Необходима грубост сериал
сериал
15:30 Среднощен ездач 21:00 Малки сладки лъжкини сериал
bTV Cinema
сериал
16:30 Ченге от миналото 08:00 Никита - сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
сериал
09:15 Вътрешна сигурност 23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Хамелеонът - сериал
сериал
18:30 Господари на ефира
10:15 Непознати във влака Nova TV
- шоу
драма
06:20 Здравей, България
19:00 Снайперисти - сериал
12:30 Трета смяна - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Закони на войната 14:30 Вътрешна сигурност 11:30 Бон Апети
сериал
сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
15:45 Моят единствен - комедия 12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Самоличността на Борн
18:00 Никита - сериал
13:30 Моята карма - сериен
- екшън
20:00 Никита: Отмъщението 14:30 Прости ми - сериен
00:25 Хавай 5-0 - сериал
сериал
16:00 Новините на Нова
21:00 Първият рицар - приклю- 16:30 Малката булка - сериен
Diema Famly
ченски
18:00 Сделка или не – тв. игра 07:00 Доктор Куин Лечителка23:30 Ваканционни изцепки 19:00 Новините на Нова
та - сериен
комедия
20:00 Съдби на кръстопът 09:30 Изгубени на остров
реалити
Борнео - романтичен
bTV Comedy
21:00 Кошмари в кухнята 11:30 Сезони на любовта 09:00 Шоуто на Слави
реалити
сериен
10:00 Наградите Дарвин 22:00 Господари на ефира - шоу 12:30 До последен дъх комедия
сериен
12:00 Всички обичат Реймънд - 22:30 Мис Пепеляшка - реалити
23:30 Новините на Нова
13:30 Бон апети
сериал
14:00 Триумф на любовта 13:00 Домашен арест - ситком
Kino Nova
сериен
14:00 Различно еднакви 08:00 Убийства в Мидсъмър 16:00 Ритъмът на мечтите сериал
сериен
сериен
14:30 Ало, ало - сериал
10:00 Осмо чувство - сериал
17:00 Дила - сериен
15:30 Новите съседи - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
18:00 Сезони на любовта 17:00 Комиците - шоу
12:00 Два дни за убиване сериен
18:00 Домашен арест - ситком
драма
19:00 Различно еднакви 13:50 Още една мечта - комедия 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
сериал
15:40 Топ Гън - екшън
21:30 Ритъмът на мечтите 19:30 Всички обичат Реймънд 18:00 Осмо чувство - сериал
сериен
- сериал
19:00 Чък - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
20:00 От местопрестъплението: 22:30 Дила - сериен
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Докъде планирате живота си?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. След първата среща той/
тя изразява желание да се видите отново. Мислите си:
А - няма да стане, този уикенд имам други планове;
Б - чудя се дали ще иска да
имаме деца ;
В - дали ще обсъдим датата
за сватбата другия месец;
2. Фирмата, в която работите, отваря офис в друг, по - голям град. Шефът е готов да назначи там, ако желаете.
А - Отказвате, защото имате
планове да растете в кариерата на местна почва;
Б - сядате с най - добрия си
приятел и обсъждате плюсовете и минусите, преди да започнете да си търсите квартира в
съответния град;
В - съгласявате се веднага;
3. Какъв метод против забременяване използвате с партньора/партньорката си?
А - противозачатъчни, плюс

допълнителен метод за защита
Б - презервативи
В - прекъснат полов акт
4. Не сте виждали съквартирант/ка от студентските си
години от доста време. Получавате по пощата оферта от
туристическа агенция за пътуване с намаление до града, където работи той/тя в момента.
Единственият ден, в който обаче е валидна офертата, е неделя срещу понеделник.
А - не предприемате нищо,
оставяте възможността за пътуване за редовния си отпуск,
даже и да ви излезе по - скъпо
Б - проверявате графика в
службата си - ако можете да си
позволите еднодневен отпуск заминавате
В - няма проблеми, веднага
заминавате
5. Дългогодишният ви партньор предлага да сключите
брак. Убедени сте, че с него/

нея сте създадени един за друг,
но в професията все още не сте
достигнали дотам, че да можете да си позволите семейство.
А - казвате му/й, че в момента не е възможно да се обвържете докрай - работата изисква цялото ви внимание
Б - по принцип казвате "Да",
но давате да се разбере, че годежът ще трае дълго, преди да
стъпете на краката си
В - съгласявате се с ентусиазъм, определяте датата на
сватбата.
6. Кога купувате коледни подаръци?
А - на 26 декември. Тогава
всички търговци бързат да пласират стоката си и са склонни
на големи намаления.
Б - през есента, когато направите списък с хората, които
ще уважите с подарък.
В - на 24 декември, часове
преди Бъдни вечер, непосред-

ствено преди празника ви е по
- лесно да вземате решение.
7. Каква е представата ви за
екскурзия?
А - програма по часове и
дни, която стриктно спазвате,
включително с резервациите
за хотели и ресторанти
Б - въоражавате се с пътеводител, който ви насочва към
основните забележителности
В - нямате такив1#А - предпочитате да импровизирате на
място
8. За посрещането на важен
празник:
А - резервирате си стая в хотел предварително
Б - купувате си бутилка
квалитетно шампанско, но в
последния момент решавате
къде да го гръмнете
В - нищо не мислите предварително, в последния момент
9. Майка ви звъни по телефона и с почти заповеднически

тон иска да я посетите през някоя от следващите седмици, а
тя живее в друг град. Казвате й:
А - "Мамо, защо ми казваш в
последната минута"
Б - "Разбира се, изчакай
така, да видя какъв е графика
ми тези дни"
В - "Аз ще ти позвъня, още
не знам какви са плановете ми
за през уикенда"
10. Плановете ви за професионално развитие и растеж в
кариерата могат да се обобщят
по следния начин:
А - Отдавна са ясни. Всъщност знаете какви искате да
станете още откакто сте влезли
в гимназията.
Б - Вървите по правилен път,
макар че все още се опитвате
да намерите равновесие между
специалността, която сте завършили и това, което обичате.
В - Криволичеща пътека няма смисъл да планирате живота си до пенсия.
ОТГОВОРИ:
Ако преобладават отговорите
от група "А" - Следвате всичко,
което предварително е начертано и не се отклонявате от
маршрута. Животът ви е разграфен не по дни, а по часове
и всеки намек за промяна ви
ужасява. Следвате плановете
си, дори ако ви се налага да правите големи жервти за това.
Отпуснете се малко - добре е
да станете това, което сте
мечтали от дете, но животът
през очите на голям човек не е

това, което сте видели някога. Помнете: свободните ниши
непрекъснато се изменят и вие
трябва да сте достатъчно
подвижни, за да се нагодите
навреме.
Ако преобладават отговорите "Б" - Краткосрочните цели
са смисъла на живота ви. Със
сигурност не сте се замисляли
в какво искате да се преродите,
но определено знаете какво ще
правите следващата година.
Подготвени сте психически за
всякакви изненади и имате макар и бегла представа за това
как ще протече живота ви. Правилният избор е основната ви
житейска цел, а възможностите за такъв ви се предоставят
непрекъснато. Животът ви е
вълнуващ, защото притежавате възможност да се променяте според ситуацията.
Ако преобладават отговорите "В" - Всички ваши приятели, които се оплакват,
че живеят под непрекъснат
стрес, сигурно тайничко ви
завиждат. Плъзгате се леко
по повърхността и оставяте
всичко на естествения му ход.
В основата на този подход
лежи страха ви от разочарование, ако предначертаното
не се сбъдне. Понякога обаче
импулсивното поведение може
да бъде във ваша вреда, тъй
като ви липсва отдаденост на
някаква кауза. Не оставяйте
нещата да се случват ден за
ден, работете и вие за тях.

Астрални знаци
ОВЕН Сега вие и Деви можете да направите доста за стабилизиране
на финансовото си положение, а и за приходите в екипа. Овните са
по смелите планове, нерядко поемат и откровени рискове, ала сега
е нужно да действат по-предпазливо и премерено, нямат право на
грешки. Вярвате в себе си и резултатът ще е добър, може да отведе мнозина
на далечни пътища за бизнес.
ТЕЛЕЦ Началото на седмицата изисква повече постоянство в делата, отдавна кроите планове. Е, няма как да се справите с амбициозните задачи наведнъж. Телците ще се съобразяват и с обективните
условия, и с претенции на клиенти, колеги, партньори, а и близките
им искат едно-друго. Няма да е лесно с толкова много и различни ангажименти, но вие ще успеете, без да загърбвате личните си идеи.
БЛИЗНАЦИ Като Раците действате по задачите си, но ако сте попредпазливи - резултатите ще бъдат по-високи. Близнаците улавят
отдавна премълчавани разногласия между колеги и партньори,
дразнят се от ниската дисциплина в екипа. Анализирайте ситуацията, с някои хора не си струва да се обвързвате занапред. Получавате
потвърждение за съмнения, пресечете интриги овреме.
РАК Упорствате по задачите си, резултатите са хубави, но вечерите няма да ви е до купони. Група Раци да анализират мотивите
на колеги, партньори и познати, едва ли следва да продължават
съвместните начинания в същия състав. Свързани сте и с други
хора, с които ще работите по-плодотворно, в някои случаи става дума за
къде по-интересни и печеливши начинания.
ЛЪВ Като миналата сряда обмисляйте много внимателно стъпките
си, не сте в най-силна позиция. Доста Лъвове ще сторят добре да се
допитат за начинанията си и до близки, те ще им кажат искреното си
мнение, вероятно и ще ги предпазят от някои грешки и колебания.
Можете да разчитате на роднини, а и на познати, на които в миналото сте
услужили някак, помнят щедростта и сърдечността ви.
ДЕВА Новата седмица носи интересни делови предложения, като
Овните ще стабилизирате личния си бюджет, а помагате и на близки. Някои Деви се хващат с по-амбициозни проекти и ще работят наистина упорито, макар че в екипа има интриги, а приятели и познати
ги дърпат за купони и забавления. Прави сте да се съсредоточите в
задачите, усвоявате още умения и успявате.
ВЕЗНИ Очертават се пътища, нови задачи и информация, действайте по-организирано, за да не се окаже вечерта, че не сте свършили някои важни неща. Везните са общителни, отзивчиви към
проблемите на околните, ала това сега може да ги подведе, да ги
забърка в интрига. Други от знака имат битови проблеми, у дома се очертават ремонти, местене и пр., да насочат там грижите.
СКОРПИОН Задържат се влиянията от събота и неделя – работата е
много, но не е време да поставяте този въпрос на шефове, партньори
и колеги. В следващите дни също можете да свършите някои неща.
Скорпионите ще насочат вниманието си най-вече към укрепването на
финансите си, няма да стане веднага, но ще се справят. Ако ви предлагат помощ, приемете, та и вие подкрепяте по-слаби и неопитни.
СТРЕЛЕЦ Струпва ви се доста работа в службата и у дома, време е
да забравите за купоните и компаниите от предишните дни. Група
Стрелци да се стегнат, май не са почивали пълноценно и сега си
личи, бавят задачи, колебаят се. Добре, че имате предани близки
и с тяхна помощ не изпускате контрола над положението. Някои се връщат
към отдавнашни идеи, очертават се и печалби...
КОЗИРОГ Настройвате се критично към колеги и партньори, виждате
доста неизпипани неща в съвместните делови начинания. Козирозите да не спорят, да не укоряват, така не се оправят пропуските. Сега е
важно да стабилизирате финансите, трябва да балансирате разходи
и приходи, случаят ще ви помогне. Допитайте се дискретно и за нови изяви,
но няма дълго да ги опазите в тайна.
ВОДОЛЕЙ Засилват се влиянията от уикенда, вместо да чакате съдействие от близките – обединете сили с познати и колеги. Водолеите са
във ведро настроение, бързо ще привличат съмишленици, сътрудници, а и постигнатото говори в полза на такива екипи. Миналите ви старания също са оценени по достойнство, сега ще получите възнаграждение,
признание, карт бланш за по-мащабните начинания.
РИБИ Избягвайте спорове с партньори, колеги, клиенти, а особено с влиятелни в службата дами. Има куп проблеми, които трябва
да се изяснят, а сега не е подходящ момент и Рибите тактично ще
ги заобикалят. Но за своя бюджет трябва да се погрижите бързо,
сметките не чакат. Ако предчувствате промени в деловата сфера, вземете
мерки да бъдете спокойни по-дълъг период.

Понеделник, 6 април 2015 г.
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Плашат гаргите в Търговище
ВИНИ”, за тази неочаквана
напаст
/след чайките и гларусите/ вестникът
писа през последните две години. Но
никой не пожела
да ни чуе по-рано
– било то природозащитници или общински чиновници.
Та, темата за гаргите стана ефирно
известна в страната. В своето поредно издание „Господари на ефира” по
Нова телевизия на
1 април през нощта
се появи клип с любопитно съдържание. „Господарите”

ТЪРГОВЕ

СЛАБ ДЪЖД
ЧЕТВЪРТЪК

Един от ултразвуковите уреди, който бе монтиран на сградата на общинската админстрация

две-три седмици. Те
са уверили, че апаратите, които са внесени от Турция, са абсолютно безвредни за
хората. Дори нещо
повече – дистрибуторите са обещали да
подарят на общината
още един уред, който
е по-нов клас. Г-жа
Йорданова увери, че
ако се окажат ефективни, такива уреди
ще бъдат монтирани
и в други части на
Търговище.
Бел. ред.: АПРОПО, темата за гаргите в Търговище,
която не е нова за
„Търговищки
НО-
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(от 1 стр.) по 405
лева за всяко от тях.
Те бяха монтирани по
покривите на четири
обществени сгради –
общината, бившето
СМК, театъра и библиотеката.
Ултразвуковите
уреди се захранват
със соларни панели
и покриват площ от 4
декара всяко. Работят с честота от 17 до
24 херца и предлагат
възможност за над 30
промени на вълните
Специалистите са
предупредили, че не
трябва да се очаква
ефектът да настъпи
на момента, а след

ОБЯВИ

използваха главата и
материала, поместен
в нашия вестник, под
заглавие „Гарги носят
подаръци на момиче,
което ги храни”. Разбира се, те погледнаха на
гарготемата по свой
начин, но пък споменаха, сякаш по поръчка,
че ние предприемаме
мерки да се справим с
опасната напаст.
С други думи, казано вече по-сериозно,
въпросът е като от
филм на ужасите по
Хичкок, но се случва
днес в реално време и
виси, в буквалния смисъл, над главите ни.
Дай Боже общинарите
да са намерили най-добрия вариант, за да
надхитрим гаргите си,
които се славят като
едни от най-умните
животни.

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
мираната 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 -  0601 6 73 95

ТОП ВИЦ
- Тате, откъде идват
всички тези милиони бактерии в тоалетната, които Доместос убива?
- От Активията на майка
ти, сине!
***
Петролен шейх утешава
сина си:
- Няма значение, че са
те изгонили от училище!
Не реви, утре ще ти купя
ново!
*** Съпрузи се разхождат из залите на галерия
и изведнъж се натъкват
на картина, на която е изобразена гола жена, покрита
тук-там с листа.
Съпругата
погледнала
картината и отминала,
но съпругът останал дълго време пред платното.
Най-накрая съпругата се
приближила до мъжа си и
попитала:
- Какво чакаш?
- Есента!
***
Жена се прибира от работа и гледа мъжа й в кухнята - надигнал потника и си
подпрял шкембето на радиатора, а главата му увита
с голяма хавлиена кърпа.
- Какво правиш, бе?
- Правя си вино. Изял съм
кило грозде, чаша захар и
съм изпил един литър вода.
Главата съм я омотал, за
да не хвръкне капакът.
Отива жената в другата
стая да се преоблече и в
това време се чул тътен.
- Какво стана - да не
хвръкна капакът?
- Не, дъното не издържа...

Главният инженер в общинската администрация в Търговище Валентина Йорданова

Добрите любовници са по-склонни
да прощават изневери и забежки

Мъжките мишки
ухажват женските
с ултразвукови
песни

Учени са открили, че
мъжките мишки се опитват
да привлекат вниманието
на женските с ултразвукови
песни, пише The Guardian.
Изследването за пръв път
разкрива, че мишите песни
се различават в зависимост
от социалния контекст и че
мъжките произнасят звуците по определен начин, когато усетят присъствие на
женска.
Откритието на екипа от
Университета Дюк в Северна Каролина, САЩ, поставя
мишките в елитните редици
на животните, комуникиращи чрез звуци, където досега запазено място имаха
само птиците, китовете и
някои примати. Песента на
мишките е с твърде високи
честоти, за да бъде доловена от човешкото ухо, но когато се възпроизведе с пониски честоти, тя звучи като
комбинация от птича песен
и скърцане при търкане на
чисто стъкло.
Научният екип е записал реакцията на мъжки
екземляр при наличие на
миризма на женска, както
и в присъствието на женска
мишка.
Изследователите
са установили, че мъжкият
пее по-силно и песните му
са по-сложни, когато усеща миризмата, но не вижда
женската. За сравнение,
песните са по-дълги и помалко сложни, когато са
директно насочени към потенциалната
партньорка.
Оказало се е също така, че
женските мишки вероятно оценяват качествата на
мъжките според сложността на песните им. Мишките
може би използват звукови
подписи и за да се разпознават, предполагат авторите.

Изследователи от уни- сеца и трябвало да им
верситета в Южен Тексас дадат оценка за скромустановили, че скромни- ността им.
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