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

За 15-ти път „Вълшебната завеса”

Светослав Петров с

Отново вълшебства в театъра Бронз от Европейското

по борба за кадети
Деца и родители участваха в спек- първенство
Светослав Петров спечели
медал от европейтакъла на открито пред Драма- бронзов
ското първенство по борба за
кадети, което се провежда в
тичния театър в Търговище
Самоков. В категория до 58 кг

Борислав КУРДОВ
С представление на
открито на театър "Жар"
- София в Търговище бе
открито 15-то издание
на фестивала на спектакли за деца "Вълшебната завеса". Артисти
на кокили, преобразени
като горски създания,
вълшебни феи и дори
магьосникът елф накараха децата на Търговище да се включат в търсенето на загубилото се
малко елфче. И всичко
това на площада пред
Драматичния театър в
Търговище, където бяха
дошли родители с деца
и приятели на театралното изкуство.
"Това е едно очаквано събитие както в регионален, така и в национален мащаб", каза
Момент
от спектакъла
"Следи от
цветята",
с който
актьорите от
театър
"Жар" София
откриха
фестивала "Вълшебната
завеса"

в свободния стил състезателят
на клуб „Олимпиец” - Търговище победи в битка за отличието германеца Джъстин Мюлер.
Националът ни бе категоричен
- технически туш с 13:3.
Днес в състезанието ще се
включи и вторият представител на Търговище - Мустафа
Мустафов в категория 46 кг.
Двамата търговищки борци
извоюваха златни медали на
Държавното лично първенство, което се проведе през
февруари и така се класираха за участие в европейското.
Шампионатът в Самоков е
квалификация за младежките
олимпийски игри в Нанджинг
(Китай), през август тази година.
Повече за състезанието очаквайте в следващия
брой на „ТН”.

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

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

С Антоанета Бонева отблизо

Петър Петров - директор на Драматичния театър в Търговище, организатор на петдневния
културен празник. „15
издания в историята на
фестивала „Вълшебната завеса” не са малко и всяка една година го допълва с една
многозначителност по
отношение на детския
жанр. Това са 15 години, в които възпитаваме доброто у децата
на региона”, каза още
той, откривайки културното събитие.
Вълшебната завеса
е интересен , пъстър и
завладяващ фестивал,
който ще даде на малките и големите да се
докоснат до необикновенната магия на театралното
(на 4 стр.)

Църковен събор
На Параклиса в Светлен

В деня, в който почитаме Св. цар Борис - покръстител, в новия църковен храм /Параклис/
в Светлен, носещ името
на светеца, бе отслужена Света литургия и

водосвет. Раздаден бе и
курбан за здраве, като
средствата за него бяха
събрани от дарения.
Курбанът се прави всяка година от построяването
(на 2 стр.)
- Антоанета ти завоюва златен медал от
състезанието за Световната купа на 100
м. въздушен пистолет във Форт Венинг
САЩ преди близо месец. Това е връх в твоята кариера – така ли
го възприемаш?
- За момента да. Досега за световна купа
не съм ставала първа и
за мен беше важно да

Божидар НИКОЛОВ
Сега е модерно да се говори за звезди, да се
„произвеждат” звезди за щяло и нещяло. Ние
от Търговище пък се гордеем, че си имаме звезда. Истинска, отраснала и отгледана в Търговище.
Е, навярно вече се сещате, че става дума за Антоанета Бонева. Кой ли не я познава и не е горд в
нашия град от нейните световни постижения в
спорта. А тя си е все така скромна, общителна,
но и вглъбена в целта си: все по-високо, по-точно, по-напред… Ето какво сподели Антоанета с
нас в една кратка почивка след поредната и тренировка, с пистолет в ръка, в спортния клуб по
стрелба в Търговище, тези дни.

го направя, за да мога
и малко повече да си
повярвам. Мисля, че за
момента беше доста добре и като резултат, и
като финал. По време на
състезанието бях доста
спокойна, все едно бях
на тренировка в Търговище. Чувствах се комфортно, само на финала
ми беше притеснено, но
мисля, че е нормално.
- Какви по-високи

цели си поставяш за
година-две напред?
- За година-две напред не мога да мисля.
За близкото бъдеще
целта ми е една квота
за Бразилия.
- Сравняваш ли се
с други известни български спортисти, които имат световна слава? Например с Григор
Димитров, Станка Златева?
(на 2 стр.)

Четвъртък, 8 май 2014 г.
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Църковен събор

Намаляваме и остаряваме Все по-малко площи
В Търговищка област

Броят на населението в Търговищко в края на 2013 г.

(от 1 стр.) на Параклиса
през 2005г. Църковната
служба беше водена от
отец Валентин от Попово.
На празника, освен
жители на Светлен и гости, присъства народният
представител от ПП ГЕРБ
за област Търговище Дарин Димитров, осигурил
дарение от 10 000 лв. за
храма от политическата
партия, която представлява. С парите, получени
предварително, беше направен иконостас на храма. Закупена и поставена
беше нова врата, бяха закупени и нови свещници.
Извършени бяха и някои
ремонтни дейности за освежаване на Параклиса.

Антоновско има 5 903, като
1 516 души са в града. В община Опака броят на населението е 6431, от които в
града са 2 727 души.
Продължава процесът на
остаряване на населението
ни. В края на 2013 г. лицата
на 65 и повече навършени

но. През 2013 г. в област
Търговище са били родени
1 105 деца. В сравнение с
предходната година броят
на живородените е намалял
със 109 деца или с 9.0%.
През същия период са починали 1 786 души. През
2013 г. в резултат на отри-

години са 23 120, а в края на
2012 г. са били 22 824.
Населението в трудоспособна възраст в Търговищка
област към края на.2013 г. е
било 71 430 души или 60.7%
от населението на областта
и на лозята и овощните граКоефициентът на естестдини на части, по-малки от вения прираст в Търговищка
1 декар”.
област е минус 5.8 промиАко наследствените земи ла. Което е обезпокоителне могат да бъдат разделени на подобни части между
наследниците, то ще трябва
дяловете на някой от тях да
се изравнят с пари, да се
прехвърля наследството и
На 26 април, 2014 г. учедр. способи за погасяване
на възникналата съсобстве- ниците от 2-ри А клас на I
СОУ „Св. Седмочисленици”,
ност.
работещи по проект „Успех”,
Запазена част
От друга страна, дори и проведоха поход до древния
да се изтълкува като за- град Мисионис в местноствещание, това не означа- та „Парка”, край Търговище.
ва, че съдържанието на Чрез увлекателния разказ
писмото ще бъде спазено. на Стефан Петров, археолог
Всеки наследник може да в Регионален исторически
го оспорва. Когато насле- музей – Търговище, децадодателят остави низходя- та научиха за историята на
щи , родители или съпруг, създаването и съществуватой не може със завеща- нето на града, първообраз
телни разпореждания или
чрез дарение да накърнява онова, което съставлява
тяхната запазена част от
наследството.
Извън горните хипотези
Поне 5 години ще трябва
доглеждането на наследо- да е живял в България чуждателя не дава привилегия денец, за да може да купи
при наследяването освен земеделска земя.
върху обикновената покъТова предвиждат промещнина. Земеделските земи ните в Закона за собствесе разпределят според дя- ността и ползването на зелове на наследниците.
меделски земи, приети на
второ четене. Поправките,
свързани с ограниченията
за купуване на ниви от чужди граждани, бяха атакувани от президентът Росен
Плевнелиев, който наложи
вето на законопроекта. Със
127 гласа „за” и нито един
въздържал се и против депутатите го отхвърлиха. Така
законът ще влезе в сила три
дни след обнародването му
в „Държавен вестник”, което
ще стане най-късно до седмица.
С поправките се предвижда само физически и
юридически лица, пребивавали или установени в
България за повече от 5

цателния естествен прираст
населението на област Търговище е намаляло с 681
души.
Регистрираните юридически бракове през 2013 г.
са 424, което е с 10 повече
спрямо предходната година.
В същото време с 19 е нараснал и броят на разводите – 152.

С 1050 души е намаляло
населението на Търговищка област през изминалата
една година. Това е изводът
от справка, която изнесе
Териториалното статистическо бюро в града. В момента броят на населението в
Търговищка област е 117
719 души. По
този показател регионът е
сред най-малко населените
в България.
По общини,
най-многобройно е населението в Търговищко – 56
083, от които
36 797 живеят
в града. В община Омуртаг
н а с е л е н и ето
наброява
21
614, от които в
града са 7 576
души. В Поповско живеят 27
688, като в града са 15 148. В

Юридическа кантора

Завещанието
променя наследниците

Саморъчното завещание
трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия
завещател, да съдържа означение на датата, когато е
съставено и да е подписано.
Подписът трябва да бъде поставен след завещателните
разпореждания. Лицето, в
което се намира едно саморъчно завещание, трябва
веднага след като узнае за
смъртта на завещателя, да
иска обявяването му от нотариус. Нотариусът обявява
завещанието като съставя
протокол, в който описва
състоянието на завещанието и отбелязва за неговото разпечатване. В случай,
че не отговаря на изискванията за завещание, това
писмо е просто едно пожелание, което не може да
породи никакви правни последици. Тогава всички преки наследници ще получат
дял от земите. Понеже става въпрос за наследяване
на земеделски земи, тук се
прилага правилото на Закона за наследството: „При
съставяне на дяловете не
се допуска разделянето на
нивите на части, по-малки
от 3 декара, на ливадите на
части, по-малки от 2 декара,

Второкласници на поход
до древния Мисионис

на Търговище.
С голям интерес разгледаха останките от старите
сгради на църкви, къщи,
бойни кули, външни и вътрешни крепостни стени и
водохранилището. Учениците съчетаха полезното с
приятното и се включиха в
националната кампания „Да
изчистим България за един
ден”, като се погрижиха за
почистването на древния
Мисионис.

Чужденците чакат
5 години за нива

години, да могат да купуват
земеделска земя. Освен
това фирми със собственици чужденци могат да
придобиват български ниви
само ако съдружниците са
им граждани на страната.
Промените в закона не касаят вземането на земя под
аренда, а само покупката.

със зеленчуци

Съвместна информационна среща-семинар на Териториалния областен офис
към Националната служба
за съвети в земеделието
в. Търговище и Аграрния
университет в Пловдив се
проведе в Търговище. По
време на срещата гл. ас. д-р
Димка Хайтова от Аграрния
университет запозна земеделските
производители
от региона с иновациите и
иновативните технологии в
зеленчукопроизводството,
съвременните технологии и
актуалните въпроси при отглеждането на пипер и домати. Обект на дискусията
са и новите моменти при отглеждането на краставици,
дини и пъпеши, нови сортове, както и растителнозащитните мероприятия.
Според
координатора
на Националната служба
по земеделието в Търговище Денка Станчева, през

последните години в търговищки регион се наблюдава
тенденция на зеленчукопроизводителите. Причините
са главно големите разходи
и евтината продукция и едновременно с това ниската
цена на вносната продукция, с която местната не
може да се конкурира на
пазара. Статистиката, която
изнесе г-жа Станчева показа, че тенденцията е трайна
- през 2011 година зеленчукопроизводителите са обработвали 1800 дка, през 2012
г - 1600, а през миналата
едва 1250 декара.
Присъстващите на семинара стопани заявиха, че
през тази година очакват
увеличение на единното
плащане за площ. През
2013 г. то е било 30 лева
на декар. Сега те се надяват плащането да бъде завишено поне с 14 лева на
декар.

С Антоанета Бонева отблизо

(от 1 стр.) Нашите спортове са доста несравними.
Всеки си е сам за себе си.
Те си постигат успехите в
техните спортове, ние, до
колкото можем, в нашия и
така…
- Често на състезание
заставаш до Мария Гроздева – безспорен пример
в спортната стрелба. Как
я възприемаш? Какви са
отношенията ви?
Тя за мен е не само найдобрият спортист в България, а и много близък приятел, човек на когото мога
да споделя, и съвет да поискам. Отношенията са ни
прекрасни.
- Сега тренираш в родния си клуб в Търговище.
Тук е и твоят личен треньор Христо Маринов.
Какви близки цели имате? В какъв най-близък
успех се целите
двамата?
- Както вече
казах, за квотата
за Бразилия, за
следващите олимпийски игри. Пътят до там е доста
труден, много тренировки, лишения
и упоритост от моя
страна са нужни.
За да постигнем
наистина резултатите, които да ме
доведат до този
успех. Трябва да

направим доста състезания, за да наваксам пропуснатото, докато бях по
майчинство. Сега трябва
да наваксам бързо.
- Ти имаш семейство и
дете на няколко месеца.
Стрелбата не те ли откъсва от семейството, не
ти ли пречи да се чувстваш пълноценна майка?
- В никакъв случай. Поне
за сега доста добре лавирам между семейството и
стрелбата. Да ми е живо и
здраво момиченцето, което
ни радва много и другият
месец ще стане на 1 годинка. Смятам, че от тази
гледна точка тя расте и ще
ми е по-лесно, ще може да
идва с мен и на тренировки
след време.
- Кому най-много се
чувстваш задължена за
досегашните ти медали и
отличия?
- Естествено на първо
място е треньорът ми. Той
е виновен за това. Той намери формулата, с която
ме накара да стоя в залата и да тренирам, да искам
да постигам резултати и
да печеля. Както и на моето семейство, без което
нямаше да мога да осъществя постиженията си.
Много искам да благодаря
на моята свекърва, която
гледа детето ми и без нея
нямаше как да се случат
нещата.

Четвъртък, 8 май 2014 г.
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На чаша вино за

При късно
раждане

55 години „Знаме” – Търговище Кога е
Представиха сборника „И ние даваме нещо
– на Търговище, на България, на света”
Симона АЛЕКСИЕВА
На чаша вино с приятели,
колеги, дългогодишни главни редактори, сътрудници,
общественици, граждани и
близки, вестник „Знаме” отбеляза 55 години от създаването си! Това бе и поводът,
по който Деяна Вълчева и
Иванка Ботева съставиха
сборникът „И ние даваме
нещо - на Търговище, на
България, на света” с очерци за хора, свързали корен,
дух и сърце завинаги с Търговище и заслужили признание, че дават нещо и на
България, и на света.
Любезните домакини от
Регионална
библиотека
„Петър Стъпов” се погрижиха за уютната атмосфера на празника, а гостите
споделиха свои спомени
за вестника през годините и пожелания занапред.
Поздравителни
адреси
и красиви букети с цветя
бяха получени специално
за рождения ден на „Знаме” и официалното представяне на сборника.
“Медията ни е дълголетник в Търговище, а и един
от най-дългогодишните вестници в България. Екипът
на „Знаме” винаги се е старал да откликне на мнения,
предложения и становища
на гражданството. Много
хора са казвали, че той е
летописец на Търговищката история - говорим за
образование и изкуство,
за икономическия, социалния, политическия, културния, духовния, спортния
и човешкия живот. Гражданските вълнения са една
основна част от работата
на журналистите”, сподели
пред всички присъстващи
Ивалина Парашкевова, гл.
редактор на „Знаме”.
Тя благодари за подкрепата на всички приятели и
съмишленици на вестника,
на община Търговище, на
спомоществувателите и на
тези, които помагат с каквото могат, за да съществува
„Знаме” в тежките години на
криза.
„В сборника включихме
личности, които освен, че
са талантливи наши съграждани са и големи родолюбци, патриоти - доп-

ринесли със своя талант,
харизма и постижения не
само за нашия град, но и
към страната ни, и света.
Надяваме се тези очерци
да останат във времето и
историята на Търговище,
защото писаното слово е
вечно", сподели с всички
гости Деяна Вълчева.
Тя отправи специални
благодарности към спомоществователя на сборника
швейцарския
журналист
Марк Летау, който присъства на официалното представяне, заедно със семейството си, а рецензията на
„И ние даваме нещо - на
Търговище, на България,

на света” състави и прочете Ирина Ризова.
Да го има „Знамето" още
дълги години, да успява в
трудните времена, да бъде
винаги желано и актуално,
да устоява на бурите и да
се вее гордо с хубавите новини - си пожелаха гостите
на празника в РБ „Петър
Стъпов", сегашния колектив на вестника и всички
знаменосци, носещи в сърцето си духът на „Знаме".
„Вярваме и се надяваме,
че ще бъдем заедно още
много дълго време”, пожела
в края на вечерта Ива Парашкевова.
Честит Рожен Ден!

Това ви интересува

Бадемите - перфектната
здравословна закуска

Шепа бадеми може да
бъде перфектната ежедневна закуска, която предпазва
от различни болести, информира "Дейли Мейл".
Богати на протеини и
хранителни вещества, тези
ядки потискат апетита и пазят сърцето здраво. Бадемите са богати на полезни
мононенаситени мазнини и
витамин Е, който предпазва
от ултравиолетовите лъчи и
от Алцхаймер, показват резултатите от шест изследвания на Американското
дружество по хранене в Сан
Диего.
За хората, изложени на
риск от диабет, тези ядки
държат концентрацията на
кръвната захар в умерени
нива.

Освен това бадемите съдържат много минерали,
сред които и манган, който
заздравява костите и регулира кръвната захар, както и
магнезий, който е изключително важен за правилното
функциониране на органите,
мускулите и нервните функции, за контрола на гликозата в кръвта и регулирането
на кръвното налягане.
Кожата пък натрупва флавоноиди, които действат
като антиоксиданти и ако
бъдат подсилени от витамин
Е, който се съдържа в бадемите, това може да бъде
от полза за организма с напредването на възрастта.
Освен всичко друго бадемите са изключително
полезни за намаляване на
"лошия" холестерол.
Изследванията показват, че след шест
седмици на лека бадемова закуска се наблюдава намаляване на
коремните мазнини, които са рисков фактор за
метаболитния синдром
– медицински термин за
комбинация от диабет,
високо кръвно налягане
и затлъстяване.
Допълнителни проучвания са показали,
че бадемите намаляват
апетита и предпазват
жените от затлъстяване по време на бременност, като същевременно насърчават
здравословното наддаване на тегло по време
на бременността.

Какво свързва

Мисли и болести?

шансът ни
за близнаци

30 години е идеалната възраст за раждане, но
шансът да имате близнаци
е по-голям след 35-тия рожден ден, казват експерти.
Жените на тези години
обикновено имат стабилност с партньора и в кариерата, които са отлични предпоставки за създаване на
семейство. Ако имате дълга
връзка с половинката си, вероятно сте преминали през
всички приключения и сте
готови за най-голямото – семейството.
По-неприятната новина е,
че способността за зачеване е различна в началото и
в края на 30-те години. Когато наближите четвъртото
десетилетие живот, плодовитостта ви намалява. Специалистите съветват жените
да не чакат твърде дълго и
да забременеят около 30те си години, особено, ако
искат повече от едно дете.
Предимствата на бременността на 30 години са както
финансови, така и практически в сравнение с майчинството при 20-годишните
момичета. Има ли сте време
да навлезете в работата, да
изкарвате повече пари за
прехраната на децата.
В същото време сте достатъчно млади, имате енергия
да се посветите на бебето
и да издържите безсънните
нощи. Повечето експерти
очертават границата за найподходяща възраст за забременяване до 35-та година.
В началото на 30-те шансовете за зачеване започват
да намаляват постепенно,
което е основният недостатък на късната бременност.
Най-голяма вероятност
да родите близнаци има,
ако забременеете между
35-та и 39-та година. Това
се дължи на хормоналните
промени в женския организъм, заради които жената
започва да отделя повече
яйцеклетки, които могат да
бъдат оплодени.

Сърдечно-съдовите заболявания често възникват
като следствие на недостиг
на любов и чувство за безопасност, а също поради
емоционална затвореност.
Човек, който не вярва в силата на любовта или който
си забранява да проявява
любов, непременно ще се
сблъска с проявите на сърдечно-съдовите заболявания.
Артритите поразяват хората, които не могат да кажат “не” и обвиняват другите
в това, че ги експлоатират.
Хипертонията възниква
поради непосилното натоварване, постоянния труд
без отдих, потребността да
се оправдаят очакванията
на другите, желанието да
бъдеш значим и уважаван...
и в резултат на всичко това
собствените чувства и потребности се изместват на
заден план.
Проблемите с бъбреците
могат да бъдат предизвикани от разочарования или неуспехи в живота. Страдащите имат чувството, че някой
постоянно ги лъже, а подобни емоции водят до определени химически процеси в
тялото. Сривът в имунната
система и настинката като
следствие са сигнал за необходимост от временен отдих.
Астмата и проблемите с
белите дробове са предизвикани от неумението или
нежеланието да се живее
самостоятелно.
Стомашните
проблеми (язвен колит, запек) са
следствие от преживяните
грешки в миналото и нежеланието да се носи отговорност за настоящето.
Стомахът винаги реагира
на нашите проблеми, страхове, омраза, агресивност
и завист. Потискането на
тези чувства, нежеланието
да ги признаем, опитът да ги
игнорирами или “забравим”
могат да станат причина за
различни стомашни разстройства.
Продължителното раздразнение води до
гастрит. Запекът свидетелства за натрупани чувства,
представи и преживявания,
с които човек не може или

не желае да се раздели и не
може да освободи място за
нови.
Изгарянията свидетелстват за агресивност.
Проблемите със зрението са нежелание да се
види нещо, неумение да се
възприеме светът такъв, какъвто е. Аналогични са проблемите със слуха - те възникват, когато се опитваме
да игнорираме информация,
която идва към нас на аудиално ниво.
Пусковите механизми на
инфекциозните заболявания са раздразнението, злобата и досадата. Слабата
съпротивляемост на организма към инфекциите е свързана с нарушеното душевно
равновесие.
Затлъстяването е проява
на тенденцията да се защитаваме от нещо. Чувството
за вътрешна пустота често
пробужда апетита. Процесът на поглъщане на храната осигурява на много хора
усещането за “придобивка”.
Но душевният недостиг не
може да се “запълни” с храна.
Проблемите със зъбите
са предизвикани от нерешителност, неумение за взимане на самостоятелни решения, страх от последствията
от собствените решения.
Кариесът отнема твърдостта
на зъбите. Именно по този
начин имунната система на
човека реагира на вътрешната неувереност.
Проблемите с гръбнака
са следствие от недостатъчната подкрепа, вътрешното
пренапрежение, излишната
взискателност към себе си.
Безсънието е бягство от
живота, нежелание да се
признаят неговите “сенчести” страни. Трябва да се
научим да откриваме истинската причина за безпокойството, да се научим да
правим верни изводи, да се
върнем към един нормален
ритъм, да си позволим да
заспим – всичко това ще помогне в разрешаването на
проблемите.
Нещастните случаи свидетелстват за това, че човек
се чувства виновен за нещо
и рефлекторно се наказва.

Помислете с какво точно
ви дразни отсрещната страна. Може би с начина на изразяване, прекалена агресивност или пък пасивност?
Когато установите каква е
причината, можете да се
концентрирате
конкретно
върху нейното игнориране.
Бъдете професионални и
позитивни. Има моменти, в
които това е изключително
трудно, но професионализмът
трябва да е на първо място, а
позитивизмът си е за собстве-

ното ви душено здраве.
Останете обективни. Дори
някой много да ви дразни,
отчитайте постиженията му
и добрите му идеи. Иначе
може самите вие да си навлечете неприятности.
Наблюдавайте как другите се държат с въпросния човек. Вероятно той не
дразни само вас, но може
би някой друг е намерил
подход/ начин за справяне с
дразнителя и вие ще успеете да приложите същия.

Как да общуваме с неприятни хора?
Все ще се намери някой,
който не ни е съвсем по вкуса като личност, но с когото
ни се налага да общуваме
често по работа или друга
причина. Има обаче начини,
чрез които това да стане полесно. Вижте какви:
Приемете, че не е нужно
да сте приятел с всеки. Между бизнеса и личните отношения трябва да има линия
и понякога колкото по-ясно
очертана е границата, толкова по-добре.

Четвъртък, 8 май 2014 г.
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ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.040170-C0001
“Развитие на социалните
услуги за “Помощ в дома”,
чрез създаване на Звено за
услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Омуртаг ще запази всички 11 работни места, създадени при реализацията на
проект “Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за
услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг” по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
По договор BG051PO001-5.1.04-0170-C0001 от схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” на стойност 83 923,09
лв., осем домашни санитари и двама социални работници трябваше да се грижат за 26
потребители – лица с трайни увреждания – деца и възрастни с ограничения и невъзможност за самообслужване.
При подадени документи от 72 потребители, по време на едногодишното предоставяне на услугата, хората, които я получиха, станаха 39. Според тарифата утвърдената от
Общински съвет Омуртаг, таксата събирана от технически секретар е 0.20 лв/ч .
От 01.05.2014 год., за срок не по малък от една година от датата на одобрение на
окончателния доклад по проекта, създаденото Звено за усулуги в домашна среда към
съществуващ домашен социален патронаж, в същия състав ще продължи да предоставя
услугата “Помощ в дома“, на хора с увреждания и възрастни , които имат нужда от нея.
Дейностите заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ са изпълнени на
100%. Оборудван бе офис на звеното с необходимата офис техника и мебели за нормалното му фунциониране. След проведен конкурс по КТ, в който за обявените позиции се
явиха 35 кандидати, бяха назначени 11 безработни лица в трудоспособна възраст, които
не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална
пенсия за ранно пенсиониране – персонал в звеното за услуги. Техническият секретар,
двамата социални работници и осем домашни санитари преминаха тридневен курс на
обучение. На обучените лица бяха връчени сертификати.
В момента услугата се предоставя в селата Камбурово, Козма Презвитер, Звездица,
Горно Новково, Голямо Църквище и в гр.Омуртаг.
В с.Камбурово един домашен санитар обслужва петима потребители, в с.Козма
Презвитер – двама домашни санитари обслужват 7 потребители, от които едно дете,
в с.Звездица - един домашен санитар обслужва трима потребители, двама от които в
Горно Новково и Голямо Църквище. В гр.Омуртаг - трима домашни санитарии, обслужват 10 потребители, а двамата социални работници - 6 потребители. Една потребителка
ползва услугите и на домашен санитар и социален работник. В момента има 3 чакащи
да бъдат включени като потребители на услугата.
Предстои провеждането на заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетени резултатите от проекта.
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд. Община Омуртаг носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане”.
Инвестира във вашето бъдеще!

В Областния обществен съвет

Няма подадени
сигнали за корупция

През 2013г. няма
постъпили сигнали до
Областния обществен
съвет за превенция на
корупцията. Това беше
отчетено на заседание
на Съвета във вторник
в Областната управа в
Търговище.
Под
председателството на временно
изпълняващата длъжността областен управител Фатме Дерели
на заседанието беше
направен отчет на Съвета за миналата година. В него участват 25
представители на териториални звена на държавни и общински институции.
Представени са:
МВР, НАП, ДАИ,
РЗИ, синдикати,
Областна управа
и др.
През
изминалата година е
била направена

Отново вълшебства в театъра
(от 1 стр.) изкуство –
това се казва в поздравителния адрес до
организаторите
на
фестивала, който бе
изпратил
народният
представител на ГЕРБ
за региона Дарин Димитров.
Веднага след откриването се изиграха два
от спектаклите в про-

грамата, входът за които бе свободен.
По време на фестивала малките зрители
ще могат да видят 16
спектакъла, между които и четири от чужбина,
дело на театрални състави от Русия, Словения, Дания и Румъния.
Културният празник
продължава с още ня-

колко дни вълшебства,
уръкшопове и конкурс,
на който ще бъде определена Звездата на
„Вълшебната завеса".
На 8-ми май, днес, от
17.30 часа в Драматичния театър ще се
състои и дискусията:
„Виртуално и веществено – новите технологии и традициите в

съвременния театър за
деца”.
Спектаклите ще бъдат оценявани от жури
с председател доц. д-р
Йоана Спасова и членове драматурзите Стефан Янков и Асен Терзиев.
Медиен партньор на
фестивала е и вестник
„Търговищки НОВИНИ”.

оценка на риска от корупция в Областната
администрация в Търговище, която е показала,
че той е с ниски нива.
Служителите попълват
декларации по Закона
за държавния служител
и за недопускане на
конфликт на интереси.
През периода не са
постъпили никакви сигнали за корупция или
злоупотреби с власт от
държавни или общински служители.
На заседанието беше
отчетена и работата на
Комисията за работа със
сигнали и предложения

на граждани, която се
ръководи от заместникобластния управител Румен Такоров. През 2013г.
в нея са постъпили 88
предложения. Комисията е провела 25 заседания.
Членовете на Областния
обществен
съвет приеха план за
работа си през 2014г. и
мерки за усъвършенстване на механизмите
за координация и сътрудничество
между
териториалните звена
с цел повишаване на
ефективността на превенцията.

Баба Яга - с място на плаката
В дните на фестивала на спектакли за деца
„Вълшебната завеса", който се провежда в Търговище, бе проведен конкурса
за рисунка на тема „Аз и
театъра". Детските творби
бяха оценявани от жури
с председател художника
Валентин Голешев. Първа награда и правото да
краси плаката на фестивала през 2015 година

спечели рисунката „Баба
яга" на осемгодишната
Вивиян Янкова Стоянова.
Малката художничка е
възпитаник на школата по
изобразителни изкуства
при Обединен детски комплекс в Търговище.
Наградите ще бъдат
връчени на 9 май по време
на кастинга на конкурса
„Звездите на „Вълшебната завеса"

Четвъртък, 8 май 2014 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

Продавам тухлен
АПАРТАМЕНТ, 76 кв. м., лукс
състояние в кв. „Борово
око”. Цена: По споразумение. тел: 0886/ 735 008

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Търся продавачки за морето. Добро заплащане, осигурена квартира. Тел. 0889 231 876

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

Продавам ОБЗАВЕДЕН (1-9)
АПАРТАМЕНТ, 40 кв. м. с маза
на ул. "Здравец" 1, цена: 30 000 лв.
тел: 0888/ 53 21 22 от 16 до 19 часа.

Продавам ДЕТСКО
ЛЕГЛО, ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам ДВОРНО МЯСТО в
местността Кованлъка с ток,
вода и декоративна барака до
канала. тел: 0898/ 211 129
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

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

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 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

(1-4)

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

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

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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

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

(1-4)

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
65 кв.м. В района на Бряста, ет.8
42 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
52 000
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
58 кв.м. Запад 2, ет. 3, подобрения
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
38 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

(1-2)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
26 кв.м. Борово око, ет. 2, тухлена бокс. 23 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4, двустаен, ново
строителство, обзаведен
49 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7, двуст. панел
32 000
67 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла,
климатик, локално парно
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
42 000
39 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), ново
строителство, завършен вид 27 000
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозно
отремонтирана, панелна
35 000
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. В района на ул. Дунав, ет. 1,
отремонтиран
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
47 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000

(1-4)

(1-1)

Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ за Хоспис
в Слънчев бряг
тел: 0887/ 937 023

ТЕЛ: 0879/ 015 250

(1-4)

Продавам ТУХЛЕН АПАРТА- Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райоРЕСТОРАНТСКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж: КОМПЛЕКС НА ЮЖ- МЕНТ спалня, хол, кухня, ВИЛА в област Кованлъка. Отремонтирана, обзаведена, годна за живе4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
НОТО ЧЕРНОМОРИЕ 52 кв. м. до Пазара, старо ене, с голяма тераса и панорамен
Към апартамента има таванско помещение ТЪРСИ СЛАДКАРИ
строителство, Изток-За- изглед. С ток и вода, дворно място
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
ХРАНА И КВАРТИРА
1 дка, с лозе и овощни дръвчета.
пад, един балкон, мазе,
добро състояние, с чудесна панорама!
Лесно достъпна с нотариален акт.
ОСИГУРЕНИ
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
климатик.
На изгодна цена
Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам ПЕРНИШКА
вода, кладенец в село
ПЕЧКА. Цена: 500 лв.
Васил Левски.
И стопански постройки с тел: 0601/ 6 53 84
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124

тел: 0887/ 49 20 85

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

тел: 0897/ 44 17 69

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
КЪЩА за
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим семейство
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк цен- в ТърговиСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
ще. тел:
тел: 0889/ 92 02 59
0897/ 81 70 31
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550
(1-5)

Д-р Пламен
Кожухаров

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

(1-4)

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

(1-4)

Продавам
Продавам /неограничено/ втодворно
ра употреба ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ,
ЦИГЛИ, ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ,
място в Бряг,
на склад в с. Маково
0,9 дка.
тел: 0885/ 62 46 96
 0899/ 19 17 11
Давам
ПРОДАВАМ ДВОРНО МЯСТО
1 дка, с масивна постройка ГАРСОНИЕРА
под наем в
в регулация, с документи в
Търговище
кв. Бряг. тел: 0897/ 85 27 96 0899/ 19 17 11
(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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



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

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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

8 май 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Завръщане в бъдещето
22.00 ч. - комедия

8 май
БНТ 1

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Глава над водата - комедия
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
14:00 Блондинка в книжарницата - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
bTV Action
16:00 Ало, ало - сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал 17:00 Столичани в повече- сериал
10:30 Кралете на бягството 18:00 Майк и Моли - сериал
сериал
18:30 Теория за големия взрив
11:30 Извън играта - сериал
- сериал
12:30 Най-добрият нинджа 19:30 Блондинка в книжарницариалити
та - сериал
13:00 Агенти под прикритие 20:30 Чужденецът - комедия
сериал
14:00 Дивата муха - предаване 22:30 Ало, ало - сериал
за екстремни спортове
bTV Lady
15:00 Нокаут - сериал
08:00 Женско царство - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал 09:30 Времето лети се17:00 Избягай ако можеш риал
сериал
10:30 Призракът на Елена 18:00 Опасни улици - сериал
сериал
19:00 Праведен - сериал
11:30 Американска наследница
20:00 Щитът - сериал
- сериал
21:00 Лонгмайър - сериал
12:30 Бон Апети
22:00 Ледено заметресение 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
екшън
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
00:00 Лонгмайър - сериал
- шоу
15:00 Духът на здравето
bTV Cinema
07:00 Изкуплението на Грейс - 16:00 Призракът на Елена сериал
сериал
17:00 Призракът на Елена 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 90210 - сериал
11:00 Да умреш млад - екшън 18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница
13:00 90210 - сериал
- сериал
14:00 Изкуплението на Грейс 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
15:00 Фамилията - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
16:00 Транспортер 2 - екшън
18:00 Престъпления от класа- 00:00 Самозванка - сериал
bTV
сериал
Nova TV
06:30 Тази сутрин
19:00 Трета смяна - сериал
06:20 Здравей, България
09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Убийството - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
21:00 Нощи в Роданте - драма 11:30 До последен дъх - сериен
12:00 bTV Новините
23:00 Къщата на смъртта 213:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
ужаси
13:30 Малката булка - сериен
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Мелодията на сърцето 15:00 Цветовете на любовта
bTV Comedy
сериен
- сериал
07:00 Да, мило - сериал
16:00 Новините на Нова
16:30 Кухнята на Звездев
08:00 Аниманиаци
08:10 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 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:05 Жребият - тв филм
14:15 Приказки за физиката
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Джоузефин
Бейкър – сериал
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Достойните българи
2014 - церемония по
награждаването
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
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
20:20 Евроизбори 2014
20:45 Спортни новини
20:50 Британик - игрален
филм
22:25 Евроизбори 2014
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

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

ПЕТЪК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Готини татковци - сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Завръщане в бъдещето
II - екшън

Kino Nova

07:30 Истината за любовта комедия
09:50 Имението Даунтън сериа
11:00 До живот - комедия
13:15 Остани - трилър
15:15 Мумията се завръща приключенски
18:00 Имението Даунтън сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Тежки престъпления мистъри
23:25 От местопрестъплението: Маями - сериал

bTV Cinema - Град на ангели
21.00 ч. - драма

9 май
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

14:00 Блондинка в книжарницата - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Ало, ало - сериал
bTV Action
17:00 Шоуто на Слави
07:00 Батман - анимационен
18:00 Майк и Моли - сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал 18:30 Теорията за големия взрив
- сериал
10:30 Нокаут - сериал
19:30 Блондинка в книжарница11:30 Праведен - сериал
та - сериал
12:30 Най-добрият нинджа 20:30 Работещо момиче риалити
комедия
13:00 Агенти под прикритие 22:30 Ало ало- сериал
сериал
00:00 Напълно непознати
14:00 Щитът - сериал
- сериал
15:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
bTV Lady
16:00 Добрите момчета - сериал 08:00 Женско царство - сериал
17:00 Избягай ако можеш 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 18:00 Снайперисти - сериал
сериал
19:00 Праведен- сериал
11:30 Американска наследница
20:00 Щитът- сериал
- сериал
21:00 Италианска Серия А12:30 Бон Апети
студио
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:45 Италианска Серия А
14:00 Дом и градина - идеи и
00:00 Над закона - екшън
решения
15:00 Топ дестинации bTV Cinema
лайфстайл
07:00 Изкуплението на Грейс 15:30 Градска природа сериал
лайфстайл
09:00 Трета смяна - сериал
16:00 Призракът на Елена 10:00 Фамилията - сериал
сериал
11:00 Хванете Папи - комедия
17:00 Призракът на Елена 13:00 90210 - сериал
сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Нощи в Роданте - драма 18:00 Самозванка - сериал
18:00 Престъпления от класа - 19:00 Американска наследница
- сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Трета смяна - сериал
сериал
20:00 Убийството - сериал
bTV
22:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Град на ангели 06:30 Тази сутрин
00:00 Самозванка - сериал
драма
09:30 Преди обед - токшоу
23:15 Мястото отвъд дърветата
Nova TV
11:30 Бон Апети
- драма
06:20 Здравей, България
12:00 bTV Новините
09:30 На кафе - НТВ
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
11:30 До последен дъх - сериен
13:30 Опасни улици - сериал 07:00 Да, мило - сериал
13:00 Новините на Нова
15:00 Цветовете на любовта 08:00 Аниманиаци
13:30 Малката булка - сериен
09:00 Столичани в повече - сериал
15:00 Мелодията на сърцето сериал
16:30 Кухнята на Звездев
сериен
10:00 Чужденецът - комедия
17:00 bTV Новините
16:00 Новините на Нова
12:00 Да, мило - сериал
17:30 Лице в лице
13:00 Теория за големия взрив 16:20 Часът на Милен Цветков
18:00 Времето лети
17:30 Господари на ефира - шоу
- сериал
19:00 bTV Новините
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:00 Евроизбори 2014
14:25 Хъшове в униформи документален
15:25 Европа на фокус
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Дмитрий Шостакович:
Симфония №15 - концерт на Симфоничния
оркестър на БНР с
диригент Емил Табаков
17:25 Дързост и красота –
сериал
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:20 Европа пее - концерт
пряко предаване от
Виена
23:50 Евроизбори 2014
23:55 По света и у нас

16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не –
тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
22:00 Съдби на кръстопът НТВ
23:00 Господари на ефира
- шоу

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

Diema TV

08:55 Среднощен ездач сериал
09:55 Завръщане в бъдещето
II - комедия
12:00 Готини татковци - сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Голо оръжие - екшънкомедия
23:45 Снайперисти - сериал

Kino Nova

09:50 Имението Даунтън сериал
11:20 Пожарникарско куче комедия
13:40 Любов, сватба и брак комедия
15:30 Тежки престъпления мистъри
17:55 Имението Даунтън сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Мол Фландърс - романтика
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

СЪБОТА

TV 7 - Хирокин
23.40 ч. - приключенски

10 май
БНТ 1
07:45 Динофрози - анимационен
08:50 Евроизбори 2014
08:55 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
09:25 Тримата детективи в
Тайната на замъка
на ужасите - приключенски
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- предаване за фолклор
14:00 Малки истории
14:40 Сага за Форсайтови - тв
филм
15:50 Евроизбори 2014
15:55 Пътешествие между два
филма - документален
17:00 Вяра и общество
17:55 Евроизбори 2014
18:00 Животът е вкусен
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Шоуто на Канала
22:00 Глава в облаците - игрален филм

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Нищо лично - скрита
камера
13:00 Танго за трима - комедия
15:00 Разбулените тайни
на магията - шоу
програма
16:00 120 минути
18:00 Наистина любов - романтично предаване
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Бандата на Оушън криминален

00:30 Нарича се Убийство трилър

bTV Action

08:30 Ренегат- сериал
11:30 Хамелеон - екшън
13:30 Разбулени тайни на
магията - документална
поредица
14:30 Италианска Серия Аобзорно предаване
15:00 Над закона - екшън
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия Аобзорно предаване
19:00 Италианска Серия А
21:00 УЕФА Шампионска лигаобзорно предаване
21:30 Френска Лига 1- студио
22:00 Френска Лига 1
23:45 Френска Лига 1 - студио
00:00 Тихото езеро 2 - трилър

Kino Nova

Diema TV - Серафим Фолс
22.20 ч. - екшън

11 май
БНТ 1

комедия
19:30 Текила и Бонети сериал
20:30 Необикновен филм комедия
22:10 Белязания - криминален

08:00 Детски анимационен
блок
bTV Lady
09:00 Пожарникарско куче 08:00 Жената в огледалото комедия
сериал
12:00 България търси талант - 11:25 Любов, сватба и брак комедия
полуфинален концерт
15:00 Американска наследница 13:15 Определено, може би комедия
- сериал
20:00 Цветовете на любовта - 15:40 Мол Фландърс - романтика
сериал
21:00 Цветовете на любовта 18:10 Али Джи в парламента сериал
комедия
22:00 Ангелите на Чарли 20:00 От местопрестъплениесериал
то: Маями - сериал
21:15 Позабременяла Nova TV
bTV Cinema
комедия
06:00 Синовете на анархията - 07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич
сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
10:00 Град на ангели - драма
12:00 Ястребът и гълъбицата 12:30 Австралия - драма
сериен
16:00 Фамилията - сериал
17:15 Мястото отвъд дърветата 13:00 Новините на Нова
местопрестъпление00:00 От местопрестъпление
13:30 Студио VIP - НТВ
- драма
то: Маями - сериал
14:00 Бетовен 3 - комедия
20:00 Лилехамер - сериал
16:00 Дикoff - НТВ
21:00 Месец любов - драма
TV 7
19:00 Новините на Нова
08:00 Терминал 7: Съдът
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
влиза
20:00 Съкровището - приклю09:00 Факторът Кошлуков
ченски
11:00 Терминал 7: Жените
22:30 Ничия земя - НТВ
говорят
23:30 Горещо - таблоид
23:30 Лилехамер - сериал
12:30 Новини
00:30 От Джъстин за Кели 12:40 Терминал 7: Жените
Diema TV
романтичен
говорят
07:45 Среднощен ездач 14:00 Терминал 7: Ангел парк
сериал
bTV Comedy
14:30 Пряка демокрация
07:00 Пинки и Брейн- анимация 10:00 Питайте Джим - сериал
15:30 Татенце - сериал
11:00 Голо оръжие - екшън
08:00 Кухня- сериал
13:00 Стивън Сегал: Човекът на 16:00 Петел с вино - комедия
10:00 Работещо момиче 18:30 НОВИНИ
закона - сериал
комедия
12:00 Мразя моята тийн дъщеря 13:30 Специален агент - сериал 19:30 КЪРТИЦАТА: Разтърсване
14:30 Тайните на бойните
- сериал
изкуства - документална 22:30 Поверително от Н.Л. 12:30 Там ли си, Челси? - сериал
таблоид
поредица
13:00 Шоуто на Слави
15:30 Мотоакадемия - докумен- 23:30 Новини
14:00 Кухня - сериал
23:40 Хирокин: Последният
тална поредица
16:00 Ало, ало - сериал
самурай - приклю16:30 Питайте Джим - сериал
17:00 Столичани в повече ченски
17:10 Кралят на боулинга сериал

НЕДЕЛЯ
07:45 Неделно евангелие
07:50 Динофрози - анимация
08:35 Бърколино
08:50 Евроизбори 2014
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Неделя х 3 - шоу
15:40 Европейски пари за
българското село
15:50 Евроизбори 2014
15:55 Приключенията на
Авакум Захов: Спящата
красавица - филм
17:30 Евроизбори 2014
17:40 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Непозната земя: Корабът на Рез - документална поредица
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Ловецът - филм
22:45 По света и у нас
23:00 Евроизбори 2014
23:05 Нощни птици - ток шоу

18:00 Ало Ало- сериал
20:30 Ледена епоха - анимационен
22:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
23:00 Там ли си, Челси? - сериал
23:30 Първична сила - турнир на
Световната федерация
по кеч

13:30 Италианска Серия А
16:00 Италианска Серия А
18:00 Извън играта- сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
23:45 Италианска Серия А студио

bTV Cinema

09:00 Престъпления от класа сериал
10:00 Месец любов - драма
12:45 От Джъстин за Кели –
музикален
14:15 Хванете Папи - комедия
15:45 Да умреш млад - екшън
18:00 Заредено оръжие - комедия
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Тя е жената - комедия
23:00 Лилехамер - сериал
00:00 Историята на Маркиз дьо
Сад - драма

bTV Comedy

07:00 Пинки и Брейн- анимационен
08:00 Кухня- сериал
10:00 Ледена епоха - анимационен
12:00 Мразя моята тийн дъщеря
bTV
- сериал
07:00 Духът на здравето
12:30 Там ли си, Челси?- сериал
08:00 Тази събота
13:00 Столичани в повече 11:00 Търси се… - токшоу
сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Кухня - сериал
12:30 НепознатиТЕ
16:00 Ало, ало - сериал
13:00 Полицейска академия - 17:00 Шоуто на Слави
комедия
18:00 Ало ало - сериал
15:00 bTV Документите
20:30 Той не си пада по теб 16:00 Нека говорят - токшоу
комедия
19:00 bTV Новините
22:30 Мразя моята тийн дъщеря
19:30 bTV Репортерите
- сериал
20:00 Грозната истина 23:00 Там ли си, Челси? - сериал
комедия
23:30 Разбиване - турнир на
22:00 Рокендрола – екшън
Световната федерация
00:30 Полицейска академия по кеч
комедия
bTV Lady
bTV Action
08:00 Жената в огледалото 08:30 Ренегат- сериал
сериал
11:30 Хамелеон: Призрачният 12:00 Наистина любов - романостров - екшън
тично предаване

13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Ангелите на Чарли сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
20:30 Цветовете на любовта сериал
22:00 Ангелите на Чарли сериал

Nova TV

07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба
Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Ястребът и гълъбицата сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Извън новините с Ани
Салич
15:00 Етажна собственост сериен
16:00 Всяка неделя
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Сейф - екшън
22:00 Годиншни музикални награди на БГ Радио 2014
00:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

Diema TV

10:00 Питайте Джим - сериал
10:35 Кралят на боулинга комедия
13:00 Стивън Сегал: Човекът на
закона - сериал
13:30 Национална лотария
14:00 В търсене на съвършения
улов - документална
поредица
14:30 Тайните на бойните
изкуства - документална
поредица
15:30 Мотоакадемия - документална поредица
16:30 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
17:00 Футбол: Мач от английската Висша Лига,
директно
18:55 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
19:30 Текила и Бонети - сериал

20:30 Тайнственият воин приключенски
22:20 Серафим Фолс - екшън
00:40 Фрактура - предаване
за рок музика

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
блок
10:40 Определено, може би комедия
13:00 Актове, предизвикващи
смъртта - трилър
15:00 Позабременяла комедия
17:40 Генерално пълномощно
- комедия
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Бавачката Макфий комедия

23:00 От местопрестъпление
местопрестъплението: Маями - сериал
00:00 Генерално пълномощно
- комедия
ТВ 7
09:00 Терминал 7: Пуснете
водата
11:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
15:30 Жега - разследваща
журналистика
16:00 Карбовски: Предаването
18:00 Фронтова линия
18:45 НОВИНИ
19:30 Футболна среща от
А ПФГ
21:25 Студио футбол
21:30 Оригиналът
23:00 Новини
23:10 Пластмасова планета документален
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СЪБОТА



ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

НЕДЕЛЯ

ÒÎÏ ÂÈÖ
Разговор между приятели:
- Моята жена ми съсипа живота! Сега и
да дишам не ми дава...
- Пък моята наопаки - щом се прибера
вкъщи, ми вика: “Я ми
дъхни!”
***
- По цял ден чистя,
готвя, пера, простирам, гладя, гледам децата - превърнал си
ме в Пепеляшка!
- Но, скъпа, нали ти
обещах да живееш в
приказка, като се оженим!
***
Господ решава да
отиде на почивка, но
не се сеща къде. Едно
ангелче му дава съвет.
- Отиди на Марс.
- Там сега е много горещо.
- Върви на Плутон.
- Там сега е много
студено.
- Върви на Земята
тогава.
- Последния път,
като ходих там, имах
връзка с една еврейка
и още приказват за
това...

Хората в богатите страни
изпитват повече стрес

от по-бедна страна, чиито
живот тече бавно и по-опростено".
В рамките на проучването неговите автори са анкетирали почти 840 000 души
от 158 държави. Те е трябвало да отговарят на въпроси
относно това колко удовлетворени от живота си са и
дали са изпитвали различни чувства като тъга,
притеснение
и
гняв. Освен това
учените установили, че хората в
богатите страни
били по-доволни
от живота си в
сравнение с хората, печелещи
същите пари, но
в по-бедна страуведомява своите клиенти, че на.
"Нивото
на
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- приходите в дамираната питейна вода по електронен път дена държава
голямо
(Е pay), както и да получават електронни оказват
значение за чофактури (e Faktura)
вешкото
щасПодробности на сайта на „В и К” Търговище тие", заключава
Луис Тей.
зи обороти и непрекъснато има какво да правите",
казва Луис Тей, доцент по
психология в университета
"Пърдю" и автор на проучването.
"Очакванията ви там са
по-големи и трябва да избирате между много повече
неща в сравнение с някой

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

ВРЕМЕТО

+9
+21

Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
Ученици от Втори А клас
на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" в Търговище
на поход до Мисионс

Въпреки че по принцип
са по-доволни от живота
си, жителите на развитите
държави живеят в условия
на по-голямо напрежение
и притеснение в сравнение
с онези в бедните страни,
сочи мащабно проучване
сред над 800 000 души, цитирано от Live Science.
Високото ниво на стрес,
което традиционно идва заедно с живота в по-заможна страна, може да обясни
защо много негативни емоции са по-често срещани у
хората, живеещи в богати
нации.
"Животът в заможната
държава протича на по-бър-



Тракия Глас
България ЕАД

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 2 бр.

Изисквания:
- Минимум 4 години професионален опит,
познания относно машините за производство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на
адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД,
Завод за домакинско стъкло,
отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: garif@sisecam.com.
Срок за подаване на документи
12.05.2014 г.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 13.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв. Сеячи, кв. Невски
- гр.Попово, с.Светлен , ВО Светлен - общ. Попово.
На 14.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Глогинка, с.Заветно,
с.Кошничари и язовир с.Росина - общ.Попово.
На 15.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: ВС Родопа /Братя
Томови/ гр.Попово, с.Зараево , с.Козица - общ.Попово.
На 16.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Садина, с.З.Стояново,
с.Помощица, ТП Църква с.Ломци - общ.Попово .
На 19.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП Мелница - Попово,
ПБ Асфалтова база-Попово, ТП Чедо-Попово , ТП
Фуражен Попово, с.Кардам, с.Дриново - общ.Попово.
На 20.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Ломци, с.Еленово,
с.Тръстика - общ.Попово.
На 21.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: МТП ПтицефермаПопово, с.Звезда , с.Априлово ,с.Марчино, с.Долна
Кабда - общ.Попово.
На 22.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Осиково, с.Цар Асен
- общ.Попово, с.Голямо Градище - общ.Опака.
На 23.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Ковачевец,
с.Посабина - общ.Попово.
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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

