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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Беше Осми март „Бащите” на търговиТърговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

25 години от промените

щката демокрация си
спомнят и разказват

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

Божидар НИКОЛОВ
За младите сигурно онова време звучи далечно, а може би и не
съвсем ясно. Но за побелелите
глави, които по покана на инициативен комитет и на Клуба на
нестопанските организации и
на „бащите” на демократичните
промени в Търговище, се събраха
на 4 март в ресторант „Нова Мизия”, това е важна част от личния им живот, от надеждите им
за демократични промени, от амбициите за просперитета на Търговище…
За всичко това стана дума на
срещата,
на която /съвсем в духа на демо- трябва и в Търговище да се случи нещо. Това да се
В Търговище
крацията/ присъства и кметът на Търго- случи, обаче, без ние да създаваме чета за някакви
вище Красимир Мирев. Обхождахме тези битки, а да бъдем част от демократичните промени
25 години, съжалявахме за непостигнато- в страната. Създадохме тогава Клуб за гласност и
то, разсъждавахме за общото ни бъдеще. преустройство, със свой устав и програма, направиЕто част от изказванията на присъст- хме първия митинг на площада пред театъра /с две
валите, за да добие представа нашият чи- камери на Държавна сигурност край нас/... Тогава,
тател, кои бяха тези хора, които преди 25 всъщност, огласихме на града и държавата, че ще
години дръзнаха да поискат промяна и в започнем и ние да правим демократични промени.
На 2 март 1990 г. в къщата на Стойчо Божилов
Търговище.
- РАДОСЛАВ ЧЕРКЕЗОВ, водещ на срещата - създадохме СДС – Търговище. Председател бе
Позицията на област- Измина четвърт век от демократичните промени Младен Славчев. Първите избори, на които се явкакво се случваше, какво стана пре- ихме, бяха на 10 юни 1990 г. за ВНС, където Филип
ния координатор на вдиБългария,
Димитров беше водач на листата в Търговище.
25 години в Търговище?
Хубавото от случилото се бе, че не останахме
- ГЕОРГИ ДОСЕВ – В началото на промените в
ГЕРБ
Венка
Стоянова
Мира ДОÉЧИНОВА - irini
Без да звучи като България ние с Р.Черкезов, К.Смилков, Ив. Алек- на опашката, а се наредихме сред първите, които
Изложба в Артгалерията изненада /защото се сиев и други /седем души бяхме/, се събрахме и си създадоха своя организация. В последствие тук
(на 4 стр.)
е случвало и друг път/ казахме: щом демокрацията настъпва в България, /в града/ дойдоха и Петър Берон,
пропадна, насрочената
за 4 март сесия на Общинския съвет в ТърЗаразяваговище. На обявеното
ща
страст,
заседание не се е явил
майсторско
нито един от общинскисвидетелство
те съветници от ГЕРБ и
и изящни гайне е бил постигнат квоСамо народ, който има история – има бъдеще и остани, събраха
рум за вземане на рев четвъртък в
мисля съществуването си, твърди режисьорът
шения по предвидените
регионалнав дневния ред докладни
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, автор и постановчик на пита библиотека
записки.
„Петър Стъпов”
есата „Играта”, в разговор с Божидар НИКОЛОВ
Естествено беше да
в
Търговище
- Текстът на пиесата
- Г-н Димитров, раз- именно младата Анке- вите измерения се
се поинтересуваме и
любители
и
да разберем защо об- кажете ни накратко сенамен, която трябва пресичат, случващото е направен специално
желаещи
да
щинските ни избраници за същността на „Иг- да наследи починалия се в древен Египет се за този театър, за тези
се запознаят
са си дали „почивка” в рата”? Каква история си баща – фараона. пренася в наши дни, в актьори – само с едно
с този древен
Каква Първият съветник на дома на един тийней- изключение. В напредтози ден. Обърнахме разказвате?
занаят, гайтансе за информация към игра ще видят млади- фараона и главен ре- джър – майстор на ком- нал етап на репетицииджийството.
областния координатор те посетители на теа- гент на престолона- пютърните игри. А как- те един от актьорите се
Атрактивните
следницата, обаче, се во се случва там, кой разболя и това наложи
на ГЕРБ в Търговище търа в Търговище?
които
произведения,
- Историята, написа- опитва да прокара нов ще излезе печеливш някой да го замести.
Венка Стоянова. Тя
Миглена Терзиева под- Внимание!
пътуваше към София, на и режисирана от мен, закон, чрез който да от „Играта” ще разбере Важното е, че този факт
реди в изложбата са
но все пак ни отгово- ни пренася в древния бъдат отнети спомени- само онзи, който гледа не е виден за зрителя,
украсени или изцяло
а другият човек успя да
ри – лаконично и ясно. Египет. Там дворцовите те на всички поданици постановката.
изработени от гайтан.
влезе в ролята буквална
кралството.
В
очакЗвучи
обещаващо,
интриги
и
непрекъснаПричината да не влязат
Те показват традициите
в залата на Общинския тата борба за власт са ване да постигне целта как ви хрумна тази но за 4-5 дни.
в този древен български
Всичко по пиесата е
съвет за заседанието е на път да вземат по- си, съветникът Тутмос идея? С кои актьори
занаят, но
(на 2 стр.)
направено
(на 4 стр.)
е
изненадан.
Времена 2 стр.
работите?
редната
си
жертва.
А
била основно (на 2 стр.)

СЪЗДАДЕНА СЪМ от една въздишка.
От захарен памук. И бели облаци.
От всякакви желания. От нищо.
От тайния копнеж по невъзможното.
Творена съм с любов и със надежда,
че всеки следващ ден ще е магия,
че в този свят, така лишен от нежност,
това, което трябва да открия
е точно в мен – звезди и пеперуди,
и залези, и вяра, и усмивки.
Ще вляза в твоя сън, да те събудя,
а после ще изчезна много тихо...
Защото съм направена от зима.
От вятър. От тъга. И щипка лудост.
Това ме прави тъй непредвидима,
защото съм жена. Очаквай чудо.

Пропадна
сесия на
Общ. съвет

Изделия от гайтан

Пожари в
ãðàäèíèòå

Изкуството ни дава свобода да
покажем обществото
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Старица
почина
при пожар

84-годишна жена от Попово е загинала по време на
пожар в дома й. Това съобщиха от Областната дирекция на Министерството на
вътрещните работи в Търговище.
Сигнал за пожара е бил
подаден около 9.30 часа
на 5 март, четвъртък. След
като загасили огъня, пожарникарите се натъкнали на
трупа на възрастната жена.
При извършения оглед на
място следи от насилие по
тялото й не са били установени.
Трупът е бил откаран в
болницата в Търговище, където да бъде извършена аутопсия.
Причините за възникване
на инцидента са в процес
на изясняване. Според огнеборците, той е възникнал
най-вероятно поради неправилно боравене с открит
огън.
Пожарът е бил погасен от
екип на РС “ПБЗН”-Попово
с един противопожарен автомобил.
По случая е образувано
досъдебно производство.

Пропадна
сесия на
Общ. съвет
(от 1 стр.) една: групата
съветници от ГЕРБ са получили документите за заседанието в последния момент и не са били съгласни
с преобладаващата част от
докладните записки. Става
дума преди всичко за предвижданата продажба на общински имоти. А г-жа Стоянова беше категорична:
„Ние от ГЕРБ – Търговище
нееднократно сме изразявали позицията си по този
въпрос. Категорично сме
против продажбата на общински имоти, когато това
не е изключително наложително. Общинската собственост е на всички ни и
ние трябва да я пазим и съхраняваме не само за нас, но
и за идните поколения…”
Е, как ще се развият нещата вбъдеще ще реши мнозинството в Общинския съвет… А темата е деликатна
и важна. Казваме го, без да
знаем какви са аргументите
на хората, които предлагат
тази сериозна мярка. "ТН"

Внимание! Пожари в градините Спортна площадка

Борислав КУРДОВ
Повече от 30 декара
овощни градини в Търговищко изгоряха при пожари. Огнеборци от Търговище и Попово са гасили и два
големи пожара в сухи треви.
Първият пожар е възникнал около 10 часа на 4 март,
сряда, в землището на село
Пъдарино, община Омуртаг.
В местността „Екенлик” са
изгорели 10 декара сливова
градина, която е собственост на 34-годишен мъж от
селото. Причината за пожара е в процес на изясняване, а по случая е образувано досъдебно производство.
Малко след обяд пък огън
е обхванал орехови насаждения в село Пролаз, община Търговище. Според огнеборците, тук причина за
пожара е станала небрежност при боравене с открит
огън. Искрата е тръгнала
от полска нива и се пренесла върху 21 декара млади
орехови дръвчета и ги изпепелила. Овощната градина е собственост на местен
земеделски производител.
Бързата и адекватна намеса на пожарникарите е предотвратила разрастването
на огъня към намиращата
се наблизо 140 декара широколистна гора.
В късния следобед на
същия ден екипи на регионалните служби „Пожарна
безопасност и защита на
населението” в Търговище и
Попово са гасили и два големи по размери пожари, възникнали в сухи треви в землището на село Давидово и
в местността „Разкопките” в
близост до село Ковачевец.
С повишаването на температурите и наближава-

в училищния двор

Такова ново съоръжение ще придобият децата от Първо ОУ „Христо Ботев” в Търговище

не на пролетта все по-масово граждани почистват
от растителни отпадъци
своите дворове, ливади или
ниви, подрязват лозовите и
овощните си насаждения,
организират си излети сред
природата, разясниха от ОД
на МВР Търговище. Често
тези дейности са съпроводени със запалване на огън
за изгаряне на различните
отпадъци. Нерядко се случва гражданите да подценят
потенциално опасния характер на тази дейност и да
пренебрегнат елементарни
противопожарни правила,
което от своя страна води
до запалвания, някои от
които прерастват в пожари,
особено при наличието на
вятър. Пожар може да бъде
предизвикани и от небрежно захвърлена недопушена
или недобре изгасена цигара, от умишлено запалване
на сухите тревни площи, от
детска игра с огън.

С цел ограничаване до
възможния минимум на
тези пожари от Регионалната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението в Търговище”
призовават
собствениците на земеделски имоти,
арендаторите, пастирите,
пчеларите, както и всички граждани, да изхвърлят
по възможност горимите
отпадъци на сметища; да
не изгарят отпадъци в необезопасени места и да не
палят огън в горите освен
на регламентирани за това
места; да не се палят слогове, крайпътни ивици и други
площи със суха растителност, намиращи се в близост до горски насаждения
или граничещи с тях; да наблюдават постоянно местата
за изгаряне на растителни
отпадъци, както и да се осигурят с подръчни средства за
гасене – съд с вода, лопати,
мотики. След приключване на излета или пикника
на открито запалените на
регламентираните за това
заради по–грубия плат, от места огньове трябва да бъкойто са се шиели. Гайта- дат надеждно загасени.
нът се появява като един
вид плосък ширит, пришиващ се по ръбовете на вълБюджетът на община Понената дреха, където и найчесто се износват. Само пово за 2015 г. бе приет по
заможните, по това време, време на заседание на Обфамилии са можели да си щинския съвет в града. 15
893 лв. са обявените припозволя да украсяват одеж- 657
ходи, с които ще разполага
дите си, а по това се е и Общината през годината.
съдило за благосъстояние- Те, разбира се, са разпредето им, разказа Терзиева. лени по пера и в разходната
Изложбата ще е отворена част. Най-големият разход е
за посетители до края на по капиталовата програма 1
месец март, а всички които 692 782 лв. За финансирани
желаят да опознаят този от държавата дейности ще
изящен начин за украса на бъдат разходвани 8 323 517
дрехи и предмети могат да лв. А за местни дейности - 7
потърсят Миглена Терзиева 131 688 лв. Според справката за приходите по бюджета
в I СОУ „Св. Седмочислени- на община Попово, всички
ци” в Търговище, където тя предвидени данъчни приходи
е учител.
„ТН” ще достигнат близо 2 млн. лв.

По проект от националната кампания „За чиста
околна среда – 2014 г.” в
училищния двор ще бъде
изградена модерна площадка с монтирани на нея
фитнес уреди. Това съобщи
Галина Станчева, ръководител на пресцентъра на
Първо ОУ „Христо Ботев”
в Търговище. Проектът
„Здраве, красота, природа
– ръка за ръка” е разработен от ученици от 4-ти до
8-ми клас, а техен ръководител е Емилия Николова –
старши учител по биология
и здравно образование.
Целта на проекта е свързана с подобряването на
връзката с природата, спорта, туризма в ежедневието
на младите хора, защото
тя е гарант за добро физическо и психическо здраве.
Така се създават устойчиви
модели за възпитаване в
здравословен начин на живот, смята г-жа Николова.
Проектът на Първо ОУ
в Търговище е отличен по
критериите оригиналност
и екологична познавателност. Той е одобрен и финансиран за реализация,
след активното участие в
кампанията „Обичам природата – и аз участвам“,
подкрепящи
институции
тук са Министерството на

околната среда и водите
и ПУДООС. Уредите вече
са закупени и очакват подходящия момент да бъдат
монтирани, каза за „Търговищки НОВИНИ” директорът на училището Димитър
Алексиев. Тяхната обща
стойност е около 5 000 лв.,
уточни той.
Националната кампания
„За чиста околна среда“
придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и масовото
участие както на възрастни, така и на млади хора,
са постигнати резултати
на територията на цялата
страна, което води до ново
отношение към природата,
към грижата за опазването
й и желанието да подредим
света около себе си.
Реализирането на дейностите по проекта „Здраве, красота, природа – ръка
за ръка“ се дължи на екипна работа. В тях участват
ученици, учители, родители. Ценното партньорство
с родителската общност ще
продължи във времето, като
се предвижда родителите
да спортуват заедно със
своите деца на спортната
площадка, чието изграждане ще стартира през месец
март, каза още Станчева.

Изделия от гайтан
(от 1 стр.) са и съвременна интерпретация на традиционни костюми и орнаменти /украси/ на дрехи от
онова време. Могат да се
видят и предмети като пана
за окачване, колиета, гривни, пръстени, вази и други
уникални изделия, излезли
из под сръчните ръце на
Терзиева.
В импровизирано ателие авторката показва тънкостите на този
красив занаят, а много от
гостите се опитаха до оплетат украси.
Миглена Терзиева е носителка на голямата награда в майсторската надпревара
"Гайтанджийството"
/изработване на предмети
от гайтан/, проведена в дните на IХ – тия Международен панаир на народните
занаяти
в "Етър".
С гайтан
- вълнен
плетен
шнур са
се украсявали българските
народни
носии, от
абаджиите - занаят
присъщ на
мъжете в
миналото,
вероятно

В ОС – Попово

Приеха бюджета

А в частта за неданъчните приходи
ще бъдат събрани
доходи от собственост в размер около 380 000 лв., от
общински такси –
1 650 000 лв. и др.
По време на заседанието на ОС от
26 февруари бяха
одобрени извършените
разходи
за командировки
на кмета Людмил
Веселинов за последното тримесечие на миналата
година.
Прекратен
бе

договорът за концесия върху
язовир „Баба Тонка”, единодушно бе приета и програмата за управление и разпореждане с имотите, които
са общинска собственост, за
2015 г. Общинските съветници дадоха и своето разрешение за изработване на
Подробен устройствен план
за застрояване на имот в
Априлово за изграждане на
„Кравеферма до 600 лактиращи крави”.
Бе прието решение за допълнение на Договора за
предоставяне на управление
на земи и гори от общински
горски територии, сключен на
16 февруари т.г. След направените допълнителни разяснения по внесената докладна от
зам.-директора на териториалното поделение държавното
ловно стопанство „Черни лом”
в Попово Снежина Братоева,
общинските съветници приеха
годишния план за добиване на
дървесина от нискостеблени
гори, в размер на 2540 куб.м
стояща маса и приеха внесеното допълнение към сключения договор.
Местният парламент единодушно утвърди Общинската програма за закрила
на детето за 2015 г., като
единствено бе отправена
препоръка към общинското
ръководство да се следи за

стриктното й изпълнение. В
следващата точка бе одобрено отпускането на едногодишна стипендия в размер
на 2 400 лв., разпределени
по 200 лв. ежемесечно за
Кристина Иванова, която
спечели телевизионния формат „Гласът на България”,
подпомагащи нейното по-нататъшно развитие, а именно
участието й в подготвителни
курсове. Бе отправено предложение отпусканата ежемесечна стипендия да бъде
в размер на една минимална
работна заплата. То обаче
не бе подложено на гласуване, поради вече приетият
Бюджет на община Попово
за 2015 година. Общинските
съветници приеха Правилник
за финансово подпомагане
на семейства и двойки, живеещи на семейни начала
с репродуктивни проблеми
на територията на община
Попово. А изборът на членове на комисията отпадна и
предстои да бъде гласувана
допълнително.
Бе одобрено и прекратяването на съсобствеността между община Попово и
„Роса” АД, чрез изкупуване
частта на Общината. По последната точка бяха разгледани молби на граждани за
отпускане на помощи от ОбС
– Попово.
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Ученици
Хумор, роден сред народа посетиха НАП- Силната музика
Търговище уврежда слуха
Световната здравна
организация тръби

125 години от рождението на Чудомир

Петър МАТЕВ
Чудомир е творческият псевдоним на Димитър
Чорбаджийски. Той е роден
през март 1890 г. в с. Турия,
Старозагорска област. От
1906 г. учи в държавното
художествено-индустриално училище в София. В
столицата се запознава с
Димчо Дебелянов, Николай
Райнов, Георги Райчев, Лилиев, Йовков и др. Участник
е в Балканската и в Първата
световна война. Тринадесет
години е гимназиален учител по рисуване в Казанлък.
Отдава се на писателска и
културно-масова
дейност
към
читалище
„Искра”.
Председател е на читалището, директор на музея.
Специализира в Париж.
Умира в София през есента
на 1967 г.
Чудомир сътрудничи с
карикатури и хумористични
материали на много вестници и списания като „Пламък”, „Читалище”, „Славяни”
и др. Хуморът му продължава традициите на хумористичната народна приказка,
на произведения на Л. Каравелов, Вазов и др. Обогатява ги със спецификата
на съвременната му епоха.
Често героите му са хора от
народа. Чувства се обичта
на автора към обикновените

труженици. Хуморът на Чудомир атакува пошлостта,
мързела, корупцията, демагогията.
Първите му изяви в печата датират от 1907 г., когато негови карикатури и римувани злободневки биват
публикувани във вестник
„Балканска трибуна“; после
следват първите му фейлетони, разкази, епиграми,
публикувани от списанията
„Барабан“, „Остен“, „Жило“,
„Червен смях“, както и от
вестниците „Слово“, „Зора“,
„Искра“ (Казанлък) и др.
Чудомир придобива голяма
популярност чрез кратките
си хумористични разкази
— те не слизат от читалищните сцени, а книгите му за
кратко време претърпяват
многобройни издания. През
Рисунка на Чудомир

1969 е издадена сбирката
от афоризми и миниатюри
„Пестете ни времето!“.
Произведенията на Чудомир са преведени на румън-

Най-различните
близначки
Луси и Мария Елмер са
близначки, макар и никой
да не вярва, когато се запознае с тях. Причината е,
че двете момичета са... напълно различни! Луси е със
светла кожа, червеникава
права коса и сини очи, докато Мария е пълна нейна противоположност - с къдрава
черна коса, тъмна кожа и
кафяви очи. Истината е, че
коренната разлика
между 18-годишните сестри се крие
в смесения произход на родителите
им - баща им е бял,
докато майка им
е наполовина от
Ямайка. Така двете
близначки се оказват онзи единствен
случай на милион,
според който от
смесени родители
има шанс да се родят бебета близнаци с различен цвят
на кожата.
"Никой не ни
вярва, че сме близначки, заради фа-

ски, руски, словашки, сръбски, чешки и други езици.
Образният свят на хумориста откроява духовният
му портрет на мъдър народопсихолог. Той изнася
много беседи, автор е на
над 150 картини и организира няколко изложби. И днес
се четат с интерес „Нашенци”, „Кой както я нареди”,
„Консолът на Голо Бърдо”,
„Аламинут” и много други
негови произведения.
Димитър Чорбаджийски
е използвал и други псевдоними: Брей, Два пъти фан,
Фанфан, Дели Димо, Ер
малък, Ъ, Максим Гладний,
Мария Василева, Оскар
Бум, Пилот, Сечко-Бечко,
Стрелец, Фанко Фтичката,
Чанка-Чунга, Шлук и Яу, Яу,
Ч., Чуд. и др.

кта, че аз съм бяла, а Мария
тъмна. Дори когато се облечем еднакво, ние не изглеждаме като сестри, а какво
остава като близначки. Когато преди се запознахме
с приятелите си, те не ни
повярваха и се наложи да
им покажем актовете си за
раждане", заявява Луси.
Ето ги и тях - Луси и Мария!

В навечерието на Баба
Марта, в офиса на НАП в
Търговище гостуваха четвъртокласници от клуб „Бизнес свят“ при ОУ „Христо
Ботев“ - с.Руец, работещи
по проект „Успех“ към МОН.
Учениците
с интерес
разгледаха работните помещения в сградата на офиса.
Запознаха се със служителите и с техните функции
по събиране и обслужване
на републиканските данъци и осигурителните вноски. В хода на гостуването
си децата влязоха в ролята
на клиенти на офиса, като
чрез устройството за административно обслужване на
граждани получиха своя
номер по ред и с вълнение
изчакаха чрез светлинното
табло да бъдат повикани на
гише.
Чрез използване на информационни клипчета и
разясняване на темите касаещи данъците и осигуровките, плащането и разходването им, защо трябва да
се взема касовата бележка
и други, децата в начален
етап от своето образование получиха информация,
която чрез едно подходящо
надграждане би била основа и мотивация за повишаване на финансовата им
култура.
Развълнувани от посещението си в края на срещата учениците си направиха
снимки за спомен и получиха мартеници с пожелания
да бъдат живи и здрави,
бели и червени.

Над милиард младежи рискуват да увредят слуха си заради силна музика

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че 1,1 милиарда млади
хора са изложени на риск
да увредят слуха си, заради
прекалено силната музика,
съобщават световните агенции.
Около половината от
младежите се излагат на
нездравословни нива на
звука, като надуват до максимум стерео слушалките
си.
Останалите около 40
процента могат да получат
увреждания по време на
посещения на дискотеки,
клубове, концерти и спортни събития, при които децибелите са много високи.
СЗО предупреди младите хора да слушат силна
музика в слушалките си не

повече от час на ден, за да
запазят слуха си. Нощните
клубове и дискотеките по
правило пускат музиката си
на нива около 100 децибела, което е еквивалентно на
издадения шум на ударен
пневматичен чук от близко разстояние. На подобни
нива слухът не трябва да се
излага повече от 15 минути.
СЗО препоръчва на организаторите на дискотеки и концерти да раздават
тапи за уши и да осигуряват
зони с по-ниски нива на звука. Увреждането на слуха
може да има сериозни последствия за физическото и
психично здраве на човека,
особено за младите хора.
Загубата на слуха в повечето случаи и невъзстановима.

Издириха дома
на малкия Исус Слънчево затъмнение
Очаквайте наскоро

Британски
археолози
разкриха жилище в израелския град Назаред,
в което предполагат, че
е израснал Исус Христос, съобщиха световните
агенции.
Учените подробно са изследвали местността, където най-вероятно Христос
е прекарал първите години
от живота си. Спекулациите за местонахождението
на жилището на Мария и
Йосиф датират още от края
на 19 век. След деветгодишни разкопки Кен Дарк
от университета Рединг
е публикувал резултатите в сп. Biblical Archeology
Review, които са съпрово-

дени от богат снимков материал. На фотографиите
се виждат останки от каменни стени, изсечени направо във варовика. Дарк
е уверен, че те датират от І
век пр. Хр. „Византийсците
и кръстоносците са писали, че Христос е отраснал
именно на мястото, където
работим от толкова години.
Скоро след като бъдещият Месия напуснал Назарет с Мария и Йосиф, на
мястото на изоставения
им дом са издигнали храм.
Частично слънчево заВремето ще покаже доколко сме прави, работата тъмнение ще може да се
ни обаче далеч не е при- наблюдава от България на
ключена”, завършва Дарк. 20 март. По думите на директора на Националната
Това ви интересува
астрономическа обсерватория „Рожен” Никола Петров,
това ще бъде най-впечатляващото астрономическо и
природно явление, което се
очаква през март тази година.
На 20 март около обяд
На 89-годишна възраст дължава дълги години. През
почина
дългогодишната 1956 г. Наталия му ражда се очаква слънчевият диск
възлюбена на Фидел Кас- дъщеря – Алина. В същата да бъде закрит на 40 % от
тро Наталия Ревуелта, из- година Фидел се развежда, диска на луната. Пълното
вестна като Нати, е била а през 1959 г. се развежда слънчево затъмнение ще се
член на движението „26 и възлюбената му. Въпреки наблюдава чак от Фарьоюли”, оглавявано от Кастро. всичко двамата не сключват рските острови, които се
намират в Северния атланВръзката й с Фидел про- брак.

Почина голямата
любов на Кастро

тически океан. Астрономът
отбеляза, че не предвиждат
експедиция до там, защото
вероятността за хубаво време през март на това място
е не по-голяма от 1-2 % и
шансовете за наблюдение
клонят към нула. Никола
Петров допълни, че слънчевите затъмнения са найвпечатляващите природни
явления и затова интересът
към тях и от туристи е огромен. Десетки хиляди туристи отиват на такива места,
където може да се види
това явление, въпреки че
сега там няма шансове за
хубаво време.
Петров уточни, че в обсерваторията няма да се правят
специални наблюдения, тъй
като не си струва да се наблюдава през телескопите,
защото се виждат и с невъоръжено око. Той препоръча
хората, които ще наблюдават частичното затъмнение
да имат тъмен филтър, гледайки слънцето, като всеки
може да си направи такъв
ако опуши стъкло на свещ.
Астрономът каза още, че не
бива без предпазни филтри
да се гледа към слънцето с
бинокъл или малък телескоп,
дори когато то е наполовина
затъмнено.
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„Бащите” на търговищката демокрация си спомнят и разказват

Жельо Желев и други. Направиха го в знак на увереност, че
нещо тук, в Търговище, се случва. Винаги сме си служили с мирни средства, в рамките на добрия тон.
- РУМЕН НОВАКОВ – Ще маркирам няколко факта които са
останали в съзнанието ми от времето на промените. Първото е
посещението на д-р Желев на 17 март, тъй като съм и един от
организаторите. Сформирахме в последствие едно движение
на алтернативната власт. Важно е според мен да възродим Обществения съвет, който след време създадохме, а чрез него да
се търси консенсус по важните въпроси, които вълнуват града и
които могат да го превърнат в привлекателно място за живеене.
Предстои да се случват и значими неща за града вбъдеще и е
важно ние да не оставаме встрани от случващото се. А трябва да
търсим това, което ни обединява, за да бъдем успешни.
- ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ – Няма да коментирам историческия аспект на случилото се, а ще се спра на няколко факта,
които предизвикват въпроси у мен. Не се случи това, което всички ние искахме – да видим България като модерна държава със
свободни хора, с чест и достойнство, с отговорности. В мечтите
си искахме тези неща, но те не се получиха по много причини.
Вероятно на тогавашната искаща да се промени БКП не й стигнаха решителност и отговорност, визирам двете правителства на
А.Луканов.
В годините на прехода на българската десница пък не й достигаха управленските компентности, защото тя също има своите
колебливи моменти. Трябва да бъдем морални и отговорни, защото иначе нещата няма да се случат и сега. Трябва да можем
спокойно да беседваме и да разменяме идеи, въпреки различията в политическата ни ориентираност. Трябва да имаме и каузи, разбира се, които да ни обединяват. Образованието може да
бъде една такава кауза.
- Какви бяха първите сериозни съпротиви – тръгнали сте
от един хубав идеал, но къде са били съпротивите? – попита
млад човек от залата, който сега живее и работи в София.
- ЗДРАВКО ОВЧАРОВ – В началото смятах, че няма нужда
да се меся в политиката. Но от ръководството на СДС ми предложиха да се включа, когато бяха обявени изборите за 36 Народно
събрание, макар че на 5-то място в листата. Нашият регион ще
се запомни с това, че Филип Димитров се кандидатира за депутат оттук – не го избрахме, но стана министър-председател, след
това Иван Костов – не го избрахме, но и той стана министърпредседател.
Покрай тези избори аз успях да се запозная с някои от важните хора в държавата, което бе от полза в последствие и за
Търговище. Борбата по изборите в Търговище не беше лесна,
защото тогава още нямаше субсидии за партиите, а трудно се
работеше без пари.
Ръководството поех по-късно. След това трябваше да оглавим областната управа в Търговище. Алексиев бе там с ясното
съзнание, че на това място той ще бъде атакуван. Когато Тончо
Димитров се кандидатира за кмет, работихме заедно с ДПС на
местно ниво, например. Идеята тогава ни е била да направим
каквото можем за доброто на града. Добре работихме по онова
време с кмета Карагеоргиев, защото си правихме взаимни компромиси. Помня един случай, когато се заля помпената станция
на яз. „Тича”. Двата града останаха без вода, а Алексиев заместваше областния управител. Тогава аз се намесих и посъветвах
да се действа само чрез общинската комисия и чрез нея да се
реши аварията. В това време в Търговище щеше да идва Йордан
Соколов. Помолих Карагеоргиев да даде залата на Общината за
срещата, съгласи се той и поиска среща с него. Срещнахме се
тогава, поставихме въпроса за помпите, своевременно Соколов
се обади на ресорния министър Евгени Бакърджиев, който още
на следващия ден дойде и проблемът бе решен. Така трябва да
се работи – заедно, за решаването проблемите на града.
Р. Черкезов - Как виждате Търговище в тези 25 години и как
виждаме утрешния ден на Търговище
- д-р ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА – Аз имам един въпрос, а именно: можахме ли за тези 25 г. в Търговище да станем онази опозиция, чрез която да сме полезни на обществото, да бъдем коректив на управляващите, за които се казва, че в Търговище не
са се променяли от 1944 г. Щом за толкова години нито веднъж

не успяхме да спечелим местни избори, значи нещо ни куца. Закърняват и неосъществими са някои от възможностите ни, когато
не сме в управлението.
ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ - През 1992 г. група учители от Търговище, от опозицията разбира се, започнахме много дълги разговори с тогавашния кмет за промяна в образователната система,
а и за разкриването на езикова гимназия в града. Тъй като Търговище бе останал един от малкото областни центрове, в които
няма такава. Едва през 1998 г. града започна да се реформира
образователната си мрежа, а през 2001 г. се взе решението за
създаване на Езикова гимназия.
Друг интересен момент е създаването на басейн на заетостта
– в който имаше дори 400 работещи и съществуваше около 10
години. Не може да каже, че нищо не сме направили в годините
за този град.
- д-р СТАМЕН СТАМЕНОВ – Градът ни страда, както преди
малко правилно отбеляза Божидар Николов. Тук сме се събрали
хора, които искат действително нещо в града, в страната ни, да
се промени. Във вчерашното има много грешни стъпки, вярно
е. Но утре не може без вчера. След като градът ни страда, това
означава, че страдаме всички граждани. Ако трябва да се върна
назад в годините, ще кажа, че най-жестокото нещо, което сме
наблюдавали е междупартийното противопоставяне.
В продължение на темата от по-горе, за Езиковата гимназия,
ще ви кажа какво помня аз. Веднъж ме извикаха в кабинета на
кмета, защото учители се бяха събрали там да протестират срещу създаването на подобно училище. Мотивът им беше, че щели
да останат без работа. И ако не се преодолее междупартойното
противоборство няма да се работи добре. Преодоляхме го тогава
и гимназията беше създадена. А сега отново се говори срещу
тази гимназия...
- д-р ЯВОР АЛЕКСАНДРОВ – Случката, която разказа д-р
Стаменов, е показателна за манталитета на част от хората ни.
Когато виждаш само мъничкото свое и се опитваш да го запазиш
за себе си, а пропускаш голямото, напредничавото, модерното.
Така беше.
За съжаление, от 1990 г. съм в Търговище, активно следя и
участвам в политическите процеси и виждам, че търговищкото
общество не успя да гледа напред и да подкрепя тези, които
имат по-добри идеи за бъдещето на града. Никога не е късно
нещата да се променят, но е лошо, че изборите в Търговище се
печелят от тези, които са в тъмното. Опозицията сме общо взето хора, които имахме добри идеи за града и държавата, но в
България трудно се печелят избори само с идеи. Нашето общество все още не е узряло, за да може с граждански натиск да се
случват нещата. Мога да кажа, че ние сме действали предимно
на светло, затова и не успявахме. Надявам се, че все още имаме
шанс да променим нещо и затова продължавам да съм част от
политическия живот в Търговище.
ФЕИМ АПТИ – За случилото се в годините сме виновни всички, без значение от етнос или партийна принадлежност. Щом
сме се родили в България, значи тя е нашата родина, а в нея има
място за всички. Просто трябва да се намери правилната формула за работа на всички ни в една посока, иначе ще загинем като
народ, като нация. Тези мисли за единение и напредък ни водеха
в началото на тези 25 години.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ – В зората на демокрацията бяхме от
младата вълна. Събирайки се днес, ми се щеше тук, сред нас, да
има и повече млади хора, тук да са и нашите деца. Моята болка
е именно тази, че децата ни ги няма, че са в чужбина. Случи се
така, че в нашия град за тях нямаше работа. Въпросът ми днес
е защо те не са тук. Изживях трудно заминаването на дъщеря
ми, след това и на сина ми. Днес съм щастлив, че те се развиват
добре в сферата, която са си избрали, там в чужбина. Но защо
там, а не в свята родина, в своя роден град...
НЕВЕНА МАДЖАРОВА – Според мен е важно тук да поговорим за това, какво можем да направим като граждани, а не
като представители на една или друга политическа сила. Пазя
правилника на Обществения съвет, който вярвам, че ще намери
своето място и за вбъдеще. Не вярвам, че гладът, икономическите сътресения, физическите или житейски трудности изиграха лошата шега на прехода в България. Най-лошото, което се

случи по това време, е обезверяването на хората. Важно е да
покажем на младите, че от тях зависи бъдещето, че те могат да
променят нещо. А ние с опита, който имаме, да им помогнем да
го направим по най-читавия начин.
- КРАСИМИР МИРЕВ – На първо място искам да отбележа,
че аз не съм пришълец в този град и затова на всичко споменато
до тук съм свидетел, а някъде и участник. Слушайки ви ми стана
неприятно, че изказванията ви са насочени така, сякаш всички
вие цял живот сте били опозиция. Това не е така и трябва да си
дадем реална сметка какво и по какъв начин сме вършили или
сме могли да свършим.
Много неща се случиха в тези 25 г. и на първо място ще започна с местното самоуправление. Преди 25 г. дори не помним
да е имало Общински съвет и той реално да е решавал случващото се в общината. В тези години неговата работа се наложи в
цялата страна. Дори процентно общинските съвети имат по-голям авторитет от централната власт. Това не се понася добре от
централната власт и вероятно затова 90% от законодателството
в България е наказателна операция срещу местните власти. Несправедливо е, но пък местното управление все пак започва да
се налага.
Когато Търговище стана окръжен град, ние бяхме най-малкия и може би незаслужен избор за окръжен град. Днес, въпреки че обичаме да казваме, че тук нищо не се случва, ние сме в
средата на класацията. А имаме и фундамент да вървим нагоре.
Основните ресори на икономиката в Търговище стоят стабилно
към момента. В няколко индустрии сме дори лидери – стъклопроизводството, мебелната индустрия, запазихме акумулаторното производство, хранително-вкусовата промишленост е на
добро равнище. Имаме много неща още да свършим, но все пак
имаме индустрия, върху която да се стъпи.
Не мога тук да не подчертая запазването на културата и развиването на образованието. Имаме и високо ниво на здравеопазване.
МАРГАРИТА ЙОНКОВА – Желая в Търговище да се случи
един алианс, в който хората от всички политически партии ще
работят за благото на града ни. Имам идея за организиране на
търговищки Великден, но за това може да се помисли на друго
място.
ТОДОР ЯНАКИЕВ – В Търговище съм още от началото на
промените. Имал съм възможности да замина от града, но правилното, според мен, е да давам на града, в който преди това
съм получавал. Основната ни задача трябва да бъде насочена
към създаването на условия децата ни да искат да останат тук,
да се върнат вече заминалите. Търговище е град с възможности, град с капацитет. Но трябва да съумеем, поучавайки се от
миналото, на базата на честта и достойнството, да се движим
напред. Трябва да се обединяваме, да работим заедно, за да
можем да живеем тук при добри условия.

Изкуството ни дава свобода да покажем обществото

(от 1 стр.) и мислено именно
за това място – за тази сцена
в този театър. Мисля, че и актьорите: Ивана Стоянова, Емил
Неделчев, Симеон Велков,
Грета Неделчева, Маргарита
Маркова, успешно се вписват в
определените им роли.
Не мога да бъде конкретен
в отговора си за това как ми
хрумна идеята. От доста години
вече живея в Канада. Пиша и
преподавам драматургия там,
както и в Австралия. Пиша на
английски, защото, за съжаление, там български не говорят.
И всъщност за тези 15-16 години, в които ме няма в България,
„Играта” е вторият драматургичен текст, който подготвям на
родния ни език. Не го правя
винаги, а когато има някакъв
повод. А поводът сега се появи
в един разговор с директора на
Драматичния театър в Търговище Петър Петров. С него сме
добри приятели и когато стана
дума, че трябва да се направи
нещо специално за Камерната
сцена, аз приех идеята присърце и поех ангажимент да го
сторя. Ще ви припомня, че през
миналата година също тук поставихме пиесата „Истинският
крал на Азириут”, чиито автор
отново бях аз. Вероятно прави
впечатление и личният ми стил,
собственият почерк.
Според мен, носителите на

европейската култура, не само
в Европа, но и повлияните в
Северна Америка, например,
се стремим да творим, въвличайки зрителите в епохите на
Ренесанса, Готиката. Затова
ми хрумна да обърна повече
внимание на пъстротата, мистичността и дълбочината на
древен Египет. Това е всъщност причината последните ми
постановки да лежат точно на
тази тематика.
- Казахте, че и друга пиеса
сте поставили пред търговищка публика, какви са впечатленията ви за нея?
- Истината е, че в Търговище
аз поставям от 1991 г. Първото
ми представление на търговищка сцена бе по времето, когато
сега покойният Милко Никодимов беше директор. То беше
пиесата „Какво се видя през
ключалката” – една невероятна
комедия на Джоу Ортън. След
това няма да изреждам колко
други пиеси съм направил тук.
Но впечатленията ми са прекрасни още от онова време.
Вярно е, обаче, че сега публиката е друга, за жалост.
Именно за това моят стремеж днес е да правя зрелищни, атрактивни представления,
особено, когато те са насочени
към децата. Те трябва да виждат картинки, затова като декор на „Играта” сме ползвали

автентични изображения, взети от фрески, например. Имаме
и почти автентични костюми.
Така че зрелището идва именно от действието, което пресъздаваме, от случките, от картините. Целим да поддържаме
вниманието на децата. Затова
и времетраенето на постановката е около 45 минути, точно
колкото е един учебен час.
В този ред на мисли ще
кажа, че смея да претендирам всичко по пиесата да бъде
премислено. Друг е въпросът,
че едно представление става
това, което трябва да бъде,
след редица срещи с публика-

та. Едва след пет дори десет
представления, актьорите спират да се притесняват, усещат
същността на героя си, разбират и предусещат впечатленията на зрителите. На този етап
смятам, че сме много близо до
степента на сполучливост, към
която аз като автор и режисьор
се стремя.
- Вие ще продължавате да
си живеете в Канада, но какво ви връща в България?
- Това са доста лични неща.
Но ако трябва съвсем нелицемерно да кажа, че това, което
в творчески план извършвам
като режисьор тук, не мога да

постигна там. И в Канада поставям свои работи, но тукашната атмосфера, там не мога
да я усетя. Няма я топлината,
близките взаимоотношения,
няма ги нашите празнични
емоции дори, защото аз всъщност съчетах връщането си
и с коледните празници. Та,
това ме връща. За себе си съм
уверен, че съм българин, старая се да запазя българското,
затова и говорът ми не се повлиява от английския. Това е
и причината да не отказвам,
когато имам възможност за
творчески контакт в нашата
страна.
- Ето така искам да виждам аз българите в чужбина, да почерпят от чуждата
култура, която да внесат
тук, а от нашата – да занесете там.
- По този въпрос явно мислим еднакво. Защото както и колкото да живее един
българин в чужбина, той
няма да стане тамошен. Както и да заваля думите, няма
да стане един от тях. Той ще
си остане българин, такава
ни е маята в крайна сметка.
- Вие говорите много
чист български, но и добре сте предали езика на
тийнейджърите в текста на
пиесата. Кой ви помогна за
това?

- Това се случи с изключителното съдействие на моя
внук, който също е един геймър. Редакцията на езика на
геймърите е негово дело – на
16-годишния Александър.
- Ще бъдат ли разбрани
основните ви идеи, които сте
вплели в текста, а именно за
изтриването на спомените, за
манипулирането на историята?...
- Това, което се случва периодично в различните епохи,
е пренаписването на реалната
история. Това, което ми прави
впечатление, макар и от разстояние, е начинът, по който
историята се преиначава. А не
трябва. Само народ който има
история, има бъдеще и осмисля
съществуването си. Като автор
на текста, това е моята болка.
Това съм и пресъздал в пиесата, по смекчен начин разбира
се, защото все пак правим изкуство, но основната идея е
тази.
Изкуството ни дава точно
тази свобода да можем да кажем и покажем големите болки
на обществото, макар и по закодиран начин. Но те са явни
и разбираеми. Живеем в интелигентно общество, където всеки е информиран и трябва сам
да реши, ще се повлияе ли от
преиначаването или ще запази
идентичността си.
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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

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

и още много оферти...

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам КЪЩА в с. Стража с 1.5 дка
двор и стопански постройки
Продавам КЪЩА в с. Ловец с 1.2 дка земя
Тел.: 088 777 52 03
Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА ГАРСОНИЕРА до Кооперативния пазар, обзаведена, след ремонт /предпочитаме семейство/
Тел.: 089957 59 23
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

ïëàùàíå
âåäíàãà!

СЪОБЩЕНИЯ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

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
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



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

-

Понеделник, 9 март 2015 г.

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

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
Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД

Продавам МЕЗОНЕТ
с лиценз № 1190-01
/два двустайни апарПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
тамента/, обзаведен,
газ, климатици, подо- СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
во отопление. Два га- С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
ража! До казармата
Тел.: 0889 503 423
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

Продавам АПАРТАМЕНТ /57 кв.м./ в бл. 32, кв.
Продавам/давам под наем ОФИС –
Запад 2 Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
Давам под наем ГАРСОНИЕРА кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
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
Тел.: 089 87 43 166
стая
Купувам
под
наем
Продавам две СЕКЦИИ
ОРЕХОВИ
ДЪРВЕТА
на улица
с двукрилен ГАРДЕ„Царевец” 14 в
ни и
И ТРУПИ
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
влич омобили
а
р
д
а хи авт
с ракла, трикрилен
Сече със собстве- Тел.:Търговище
т н омпи за 175
н
о
0601 580 29
ип
04
м
гардероб и УЧЕНИЧЕРе ни рейки 87 3 086
на техника
семейство
08 29
нич
СКО БЮРО
меха Тел.: 888 9
Василеви
Тел.: 0886 06 48 87 Тел.: 0896 57 40 76
и0
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - 127 часа
21.00 ч. - драма

9 март
БНТ 1

17:00 Комиците - шоу
08:00 Под наблюдение - сериал 18:00 Домашен арест - ситком
19:00 Майк и Моли - сериал
09:00 Истинско правосъдие 19:30 Да отгледаш Хоуп сериал
сериал
10:00 Алкатраз - сериал
20:30 Кладата на суетата 11:00 Стрелата - сериал
драма
12:00 Революция-сериал
22:30 Новите съседи - сериал
13:00 Кралете на бягството 00:00 Офисът - сериал
сериал
15:00 Тринайсет - сериал
bTV Lady
16:00 Алкатраз - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
17:00 Истинско правосъдие 10:00 Огледален свят - сериал
сериал
11:00 Незабравима - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал 12:00 Къде е Маги - сериал
19:00 Революция - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Стрелата - сериал
14:00 Парк Авеню 666 - сериал
21:00 bTV Новините
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
22:00 Суперпатрул - eкшън
17:00 Папараци
00:00 Култ - сериал
18:00 MasterChef - шоу
19:00 Али Макбийл - сериал
bTV Cinema
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
09:30 Престъпления от класа - 21:00 Парк авеню 666 - сериал
22:00 Къде е Маги? - сериал
сериал
10:30 Да почувстваш Минесота 23:00 Огледален свят - сериал
00:00 Незабравима - сериал
- драма
12:30 Изгубена - сериал
Nova TV
14:45 Престъпления от класа - 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
16:00 Последният самурай 11:30 Бон Апети
екшън
12:00 Новините на Нова
19:00 Досиетата Х - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
20:00 Вътрешна сигурност 13:30 Моята карма - сериен
сериал
14:30 Надежда за обич - сериен
bTV
21:00 127 часа - драма
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
23:30 Месия на бъдещето 16:30 Малката булка - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
екшън
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Като две капки вода - шоу
07:00 Модерно семейство 13:30 Тайните на времето 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
сериал
08:00 Шоуто на Дафи Дък - ани- 23:30 Новините на Нова
15:30 Светлината на моя
мационен
Kino Nova
живот - сериал
09:00 Столичани в повече 09:40 Имението Даунтън 17:00 bTV Новините
сериал
сериал
17:30 Лице в лице
10:00 Полицейска академия
10:50 Клюкарката - сериал
18:00 Бинго милиони - ло2: Първо назначение 11:50 Титаник: Кръв и стомана
тария
екшън
- сериал
18:05 Опасни улици - сериал 12:00 Да отгледаш Хоуп 13:00 В добра компания 19:00 bTV Новините
сериал
комедия
20:00 Завръщане - сериал
13:00 Домашен арест - ситком 15:15 Тримата мускетари - прик21:30 Истински истории 14:00 Майк и Моли - сериал
люченски
реалити
14:30 Модерно семейство 17:30 Имението Даунтън 22:30 Шоуто на Слави
сериал
сериал
23:30 bTV Новините
15:30 Новите съседи - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Момчето си отива /100
години българско кино/
14:35 Япония днес
15:10 Младият Дракула - 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 Да обичаш на инат /100
години българско кино/

bTV Action

ВТОРНИК

Diema TV

07:45 Екип Среднощен ездач
- сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Младият Херкулес приключенски
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Студио Купа на ФА,
директно
21:45 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Арсенал
- мач от 6-тия кръг
за Купата на ФА,
директно

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

bTV Cinema - Вещиците от Ийстуик
21.00 ч. - фентази

10 март
БНТ 1

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Терминалът - драма
22:45 От местопрестъплението: Маями - сериал
23:45 Смешни хора - комедия

12:00 Теория за големия взрив
- сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
11:00 Незабравима - сериал
14:30 Закони на войната 12:00 Къде е Маги?- сериал
сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Парк авеню 666 - сериал 15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:30 Безсмъртен - сериал
17:00 Търси се - токшоу
17:30 Хамелеонът - сериал
18:00 MasterChef - шоу
18:30 Теория за големия взрив
19:00 Али Макбийл - сериал
- сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Парк авеню 666 - сериал 19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната 22:00 Къде е Маги? - сериал
сериал
23:00 Огледален свят - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
Nova TV
22:00 Еър Америка - екшън
06:20 Здравей, България
00:20 Хавай 5-0 - сериал
bTV Cinema
09:30 На кафе - НТВ
Diema Famly
08:00 Досиетата Х - сериал
11:30 Бон Апети
09:30 Индия: Любовна история
09:00 Престъпления от класа- 12:00 Новините на Нова
- сериен
сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
11:30 Клонинг - сериен
10:15 Черната вдовица - крими 13:30 Моята карма - сериен
12:00 Изгубена - сериал
14:30 Надежда за обич - сериен 12:30 Ангелският остров сериен
14:15 Престъпления от класа - 16:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
сериал
16:30 Малката булка - сериен
15:30 Месия на бъдещето 18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Триумф на любовта сериен
екшън
19:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 16:00 Ритъмът на мечтите сериен
20:00 Вътрешна сигурност 22:00 Господари на ефира - шоу
17:00 Дила - сериен
сериал
22:30 Елементарно, Уотсън 18:00 Клонинг - сериен
21:00 Вещиците от Ийстуик сериен
19:00 Моята карма - сериен
фентъзи
23:30 Новините на Нова
20:00 Малката булка - сериен
23:30 Легло от рози - драма
bTV
Kino Nova
21:30 Ритъмът на мечтите bTV Comedy
06:30 Тази сутрин
09:30 Имението Даунтън сериен
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД09:30 Преди обед - токшоу
сериал
22:30 Дила - сериен
анимационен
12:00 bTV Новините
11:00 Клюкарката - сериал
23:30 Ангелският остров 09:00 Комиците - шоу
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Титаник - сериал
сериен
10:00 Кладата на суетата -драма 13:10 Просто неустоима 13:30 Тайните на времето TV 7
12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
комедия
12:30 Новини
сериал
15:30 Светлината на моя
15:15 Терминалът - драма
13:00 Зовът на дълга - сериал
13:00 Домашен арест - ситком 17:50 Имението Даунтън живот - сериал
14:00 Забранена любов:
14:00 Майк и Моли - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
Майорка - сериал
14:30 Модерно семейство 19:00 Клюкарката - сериал
17:30 Лице в лице
сериал
20:00 От местопрестъплението: 15:00 Въпрос на гледна точка
18:00 Бинго милиони - лотария
15:30 Новини
Маями - сериал
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
16:00 Светлините на стадиона
21:00 Запознай се с нашите 17:00 Аламинут - шоу
19:00 bTV Новините
комедия
- сериал
18:00 Домашен арест - ситком
20:00 Завръщане - сериал
23:15 От местопрестъплението: 17:00 Нюзрум
19:00 Майк и Моли - сериал
21:30 MasterChef - шоу
Маями - сериал
18:30 Новини
19:30 Да отгледаш Хоуп 22:30 Шоуто на Слави
19:30 Акцент
сериал
23:30 bTV Новините
Diema TV
20:00 Отчаяни съпруги 20:30 Троянска война - комедия 09:00 Безсмъртен - сериал
bTV Action
сериал
22:30 Новите съседи - сериал
10:00 Безследно изчезнали 08:00 Под наблюдение 21:00 Срещу своите - сериал
00:00 Офисът - сериал
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 Да обичаш на инат /100
години българско кино/
14:25 В кадър
15:10 Младият Дракула - 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 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Любовното лято на
един льохман /100 години българско кино/

09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Алкатраз - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Суперпатрул - екшън
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Алкатраз - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 УЕФА Шампионска лига
- студио
21:45 УЕФА Шампионска лига:
Реал Мадрид - Шалке

bTV Lady

СРЯДА

Diema TV - DooM
22.00 ч. - екшън

11 март
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 Любовното лято на един
льохман /100 години
българско кино/
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:10 Младият Дракула - 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 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Страх да обичаш - тв
филм
21:55 Светът трябва да научи
- документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Отчуждение /100 години
българско кино/

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони –
тв.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 Истинско правосъдие сериал
10:00 Алкатраз - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Капан за убийци - комедия
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Алкатраз - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 УЕФА Шампионска лига
- студио
21:45 УЕФА Шампионска лига:
Челси - ПСЖ - пряко

bTV Cinema

bTV

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

Nova TV

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 Надежда за обич - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 И аз го мога - НТВ
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

Diema Famly

09:30 Сезони на любовта сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

TV 7

12:30 Новини
13:00 Зовът на дълга - сериал
14:00 Забранена любов:
Майорка - сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
15:30 Новини
16:00 Светлините на стадиона
- сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Новини
19:30 Акцент
20:00 Отчаяни съпруги сериал
21:00 Срещу своите - сериал
22:00 Новини
22:30 Секс, лъжи и телевизия
- сериал

Kino Nova - Пълно за празно
21.00 ч. - комедия

12 март
БНТ 1

12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал 14:30 Закони на войната сериал
10:00 Огледален свят - сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
11:00 Незабравима - сериал
- сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал 16:30 Безсмъртен - сериал
14:00 Парк авеню 666 - сериал 17:30 Хамелеонът - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 18:30 Теория за големия
взрив - сериал
17:00 Cool…T- лайфстайл
19:00 Снайперисти - сериал
18:00 MasterChef - шоу
20:00 Закони на войната 19:00 Али Макбийл - сериал
сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Парк авеню 666 - сериал 21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Doom - екшън
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 00:15 Хавай 5-0 - сериал

bTV Lady

08:00 Досиетата Х - сериал
09:00 Престъпления от класа сериал
10:15 Легло от рози - драма
12:00 Изгубена - сериал
14:15 Престъпления от класа сериал
15:30 Вещиците от Ийстуик трилър
18:00 Досиетата Х- сериал
20:00 Вътрешна сигурност сериал
Kino Nova
21:00 Ритни камбаната с финес 10:00 Имението Даунтън - комедия
сериал
23:00 Без предел - биографичен 11:00 Клюкарката - сериал
12:00 Титаник: Кръв и стомана
bTV Comedy
- сериал
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Троянска война - комедия 13:15 Орли на правосъдието комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп 15:45 Запознай се с нашите сериал
комедия
13:00 Домашен арест - ситком
18:00 Имението Даунтън 14:00 Майк и Моли - сериал
сериал
14:30 Модерно семейство 19:00 Клюкарката - сериал
сериал
20:00 От местопрестъплението:
15:30 Новите съседи - сериал
Маями - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Домашен арест - ситком 21:00 Запознай ме с вашите комедия
19:00 Майк и Моли - сериал
23:20 От местопрестъплението:
19:30 Да отгледаш Хоуп Маями - сериал
сериал
20:30 Малкият голям отбор Diema TV
комедия
09:00 Безсмъртен - сериал
22:30 Новите съседи - сериал
10:00 Еър Америка - екшън

ЧЕТВЪРТЪК
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 Отчуждение /100 години
българско кино/
14:20 Светът трябва да научи
- документален
15:10 Младият Дракула - 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
21:00 Американска мечта
- Произведено в България
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Среща от
Лига Европа пряко
предаване
00:00 По света и у нас

00:00 Офисът - сериал

23:30 bTV Новините

20:30 Безусловна любов комедия
08:00 Под наблюдение - сериал 22:30 Новите съседи - сериал
00:00 Офисът - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
bTV Lady
10:00 Алкатраз - сериал
08:30 Ангели пазители 11:00 Стрелата - сериал
сериал
12:00 Революция - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
13:00 Корени убийци - екшън
11:00 Незабравима - сериал
15:00 Ренегат - сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
16:00 Алкатраз - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
17:00 Истинско правосъдие 14:00 Парк авеню 666 - сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
18:00 Под наблюдение - сериал 16:00 Париж - градът на любо19:00 Мисия моят дом
вта - документален
19:30 УЕФА Лига Европа 17:30 Мармалад - шоу
студио
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 УЕФА Лига Европа
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
00:30 Италианска Серия А 21:00 Парк авеню 666 - сериал
обзорно предаване
22:00 Къде е Маги - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
08:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
09:00 Престъпленя от класа 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
10:00 Без предел - драма
11:30 Бон Апети
13:00 Изгубена - сериал
12:00 Новините на Нова
14:45 Престъпления от класа - 12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
16:00 Ритни камбаната с финес 14:30 Надежда за обич - сериен
- комедия
16:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х - сериал
16:30 Малката булка - сериен
20:00 Вътрешна сигурност 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
21:00 Невъзможно твой - драма 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
23:30 Сираче - трилър
21:00 Кошмари в кухнята - шоу
22:00 Мистични истории - НТВ
bTV Comedy
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
анимационен
09:00 Шоуто на Слави
Kino Nova
10:00 Малкият голям отбор 07:40 Убийства в Мидсъмър комедия
сериен
12:00 Да отгледаш Хоуп 10:00 Имението Даунтън сериал
сериал
13:00 Домашен арест - ситком 11:00 Клюкарката - сериал
14:00 Майк и Моли - сериал
12:00 Титаник: Кръв и стомана
14:30 Модерно семейство - сериал
сериал
13:10 Смърт на погребение 15:30 Новите съседи - сериал
комедия
17:00 Комиците - шоу
15:00 Запознай ме с вашите 18:00 Домашен арест - ситком
комедия
19:00 Майк и Моли - сериал
17:30 Имението Даунтън 19:30 Да отгледаш Хоуп сериал
сериал
19:00 Клюкарката - сериал

bTV Action

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Пълно за празно комедия
23:10 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Закони на войната сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Безследно изчезнали
- сериал
12:00 Теория за големия
взрив - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия
взрив - сериал
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Червеният дракон криминален
00:30 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

07:00 Доктор Куин Лечителката - сериен
09:30 Сезони на любовта сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен
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Вреди ли ви обездвижването?
Всекидневието ни предлага малко възможности
за раздвижване на нашето
тяло. Пък и е твърде лесно
да се намери извинение за
мързела. Обездвижването
действа комплексно върху тялото ни. С времето то
атакува сърдечно- съдовата и костно- мускулната ни
система. От гена ни зависи
в каква степен и колко дълго можем да издържим без
да се движим, преди да започнат здравословните проблеми. Преценете доколко е
вредно за вас обездвижването и вземете необходимите мерки!
1. По колко минути вървите пеша дневно?
а/ до 30 мин.
б/ до 10 мин.
в/ колкото се може помалко

2. Спортували ли те?
а/ да
б/ не
в/ преди време да, но сега
по- малко
3. Професията ви свързана ли е с физически труд?
а/ да
б/ не
в/ от време на време се
налага
4. Имате ли наднормено
тегло?
а/ да
б/ не
в/ не мога да преценя
5. Чувствате ли, че вече
не можете да издържате
на физически натоварвания
както преди?
а/ да
б/ не
в/ не мога да преценя
6. На колко години сте?
а/ над 45 г.

б/ между 20 и 45 г.
в/ под 20 г.
7. Намирате ли време за
разходки през почивните
дни?
а/ да
б/ не
в/ понякога
8. Задъхвате ли се, ако
се наложи да тичате или да
правите други резки натоварвания?
а/ да
б/ не
в/ понякога
9. При същите условия получавате ли сърцебиене?
а/ да
б/ не
в/ понякога
10. Имате ли високо кръвно налягане?
а/ да
б/ не
в/ различно

11. Пушите ли?
а/ да
б/ не
в/ понякога
12. Злоупотребявате ли с
алкохол?
а/ да
б/ не
в/ понякога се случва
13. Работното ви време
нормирано ли е?
а/ да
б/ не
в/ различно
14. Намирате ли време
през седмицата за спорт?
а/ да
б/ не
в/ от време на време
15. Колко пъти се храните
дневно?
а/ по три пъти
б/ по веднъж, вечер като
се прибера
в/ по четири- пет пъти

16. Изтръпват ли ви крайниците без видима причина?
а/ да
б/ не
в/ понякога
17. Наблягате ли на тежките, висококалорични храни?
а/ да
б/ не
в/ понякога
18. Имате ли проблеми
със ставите?
а/ да
б/ не
в/ понякога
19. Страдате ли от безсъние?
а/ да
б/ не
в/ понякога се случва
20. Чувствате ли се по- изнервени напоследък?
а/ да
б/ не
в/ не мога да преценя
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори /в:
Сравнително добре успявате да се справите с
предизвикателствата на
застоялия живот. Давате
си сметка за проблемите,
които може да ви създаде
той. Трудното идва, когато се опитате да съчетаете работата с начините
за релаксиране и раздвижване. Няма смисъл да
прекалявате със спорта.

Физическите натоварвания трябва да се дозират,
защото ако рязко пресилите възможностите на
тялото си, без да сте тренирали дълго време, можете да си навредите много
повече, отколкото по цели
месеци нищо не правите.
10 и повече отговори /б:
Или нямате възможност, или ви липсва желание да се раздвижвате.
Имайте предвид, че всекидневен ускорен ход пеша
с продължителност двайсетина минути може да
измести стотица мъчителни упражнения, скъпи
фитнес салони и всякакви
други издевателства на
тялото ви. Не ставайте
роби на вещите си и работохолизма. Римляните са
били прави като са казвали: здрав дух в здраво тяло.
Все отнякъде трябва да
започнете, за да направите по- здравословен живота си.
10 и повече отговори /а:
Нещата са сериозни.
Ако продължавате с този
застоял начин на живот,
рискувате да увредите
трайно сърцето и костномускулния си апарат. Никога не е късно да се започне,
важното е раздвижването
да е постепенно, малко по
малко.

Астрални знаци
ОВЕН Ако нямате делови ангажименти, ще посветите времето си на
отдих и развлечения, близките ви ще бъдат много доволни. Овните,
които са си набелязали някакви задачи, сега предпочитат да действат самостоятелно, не ги плашат даже сериозни пречки пред идеите
им. И все пак бъдете внимателни, пропуски може да развалят впечатлението от усилия, да пръснете доста пари...
ТЕЛЕЦ Засилват се влияния от предишните дни, имате куп задачи,
близки ви молят за услуги. Телците като Везните няма да пренебрегнат тези грижи поне седмица, но ще бъдат и подчертано внимателни с финансите, навярно ще отложат гости, пътища и забавления. Вършите всяка работа с присъщото ви старание, скоро мнозина ще
оценят усилията ви и ще ви засвидетелстват искрена благодарност.
БЛИЗНАЦИ От края на миналата седмица идват разни предложения за изяви, вероятно сега ще се възползвате от някои. Близнаците като Стрелците ще бъдат доста доволни от постигнатото, а и
покани за веселба не липсват. Използвайте контактите, за да уговорите подкрепа, да рекламирате новите си идеи. Важно ви е да привлечете
симпатии, ако търсите нова любов – потърпете да повярват в сериозността
ви.
РАК Вие и Риби залагате на добро взаимодействие с близки, познати, колеги. Раците са си направили програма за работа и отдих,
вглеждат се и в най-малките подробности за нещата, на които държат. Е, знаете поговорката, че прекален светец и Богу не е драг... Упоритостта по някои въпроси сега може да усложни отношения с обичани хора,
те са си на вълна за купони, авантюри.
ЛЪВ През следващите дни Риби ще ви напомнят, че не бива да допускате противопоставяне с колеги, познати и близки. В работата и
вкъщи възникват проблеми, Лъвовете обаче могат да се справят и с
технически неизправности, и с непремерени претенции. Самообладанието
ви е за уважение, но и професионалните ви умения блясват, и домашните, и
партньорите знаят, че заемете ли се – преодолявате пречките.
ДЕВА Новата седмица ви изправя пред сериозни делови трудности,
дали е моментът да се заемате с нови идеи? Група Деви усещат,
че не могат да разчитат напълно на колеги, партньори и познати,
но едва ли е време да късат отношения с тях и да сменят дейност,
екип. Направете каквото смятате за уместно и важно, времето ще покаже:
упоритостта си заслужава и укрепвате връзките, на които държите.
ВЕЗНИ И вие по примера на Телците не забравяте молбите на
близки за услуги, макар че имате куп лични ангажименти. Везните да подхождат по-внимателно, непремерени думи ще огорчават
околните, в доста случаи е по-нужно, а и по-лесно да окуражават хората за
преодоляване на пречки. Вие бързо привличате доверие и симпатии, нови
партньори и шефове явно ще подкрепят идеите ви.
СКОРПИОН Чак сега стихват влиянията от миналата седмица, които
ви караха да давате преднина на свои делови идеи. Скорпионите
ще се съобразяват повече с желания на близки и колеги, ще внушават това и на Водолеи. Е, не пилейте време за чужди капризи, така и
отдихът няма да ви е приятен, а какво остава, ако ви канят за нов екип или
се появи кандидат за романтични преживявания...
СТРЕЛЕЦ И вие като Близнаци бихте го ударили на купони, справили сте се с доста делови и лични проблеми. Само че ненадейни промени държат нащрек Стрелците или ги изправят пред нови
трудности. Най-много ви притесняват обтегнати отношения и чак след време ще си дадете сметка, че не сте били наясно с някои хора и ... всяко зло е
за добро. Домът ви е сигурна крепост.
КОЗИРОГ Отделяте доста време за дома и най-близки, сега има много неща да празнувате заедно. И в следващите дни Козирозите могат
да направят доста за успеха на своя екип. Някои преодоляват недоверието и критичността на по-опитни колеги, новите им идеи ще се приемат
с по-голям ентусиазъм. Може да скъсите времето за отдих, за да помогнете
на приятели, ще го оценят.
ВОДОЛЕЙ Доволни сте от постигнатото в деловата сфера, ще се вслушате в съвети на Скорпиони да угодите на желания на близки. Група
Водолеи сега оценяват критично приноса на колеги, партньори, познати в общи начинания, ще се ориентират към нови съюзи. Други преодоляват трудности, имат още и доста перспективни идеи. Истинската ви опора
са обичани хора, кажете им го.
РИБИ Сега като Раци трябва да се опрете на помощта на близки, колеги, познати, не е време за спорове и сръдни, кажете го на Лъвове.
Рибите имат куп задачи, ще упорстват до приключването им. Шефове
оценяват старанията. Не поемайте още ангажименти, имате нужда от отдих и
трябва да уточните с обичани хора общите планове, само с емоции не става...
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Ñíèìêà: Àíàòîëè ÀÍÊÎÂ
ТОП ВИЦ
Поздравления! Веднага си
пролича, че си се оженил!
Перфектно изгладена риза!
- О, да! Това е първото нещо,
което научих от жена ми.
***
Решавайки кръстословица,
мъж попитал съпругата си:
- Кой беше първият мъж - с
четири букви?
- Иван.
***
Григор се прибрал от командировка. Отключил вратата
на апартамента, влязъл и
чул стонове и скърцане на
легло, идващи от спалнята.
- Уличница! - просъскал
ядно, напуснал апартамента,
затворил вратата и се прибрал вкъщи при съпругата си.
***
- Винаги ям много, когато
съм нервна!
- Така, като те гледам, не
водиш спокоен живот...
***
Разговор между двама приятели:
- Не носиш ли сватбения
пръстен на грешния пръст?
- Да, защото се и ожених за
грешната жена!
***
Учителката:
- Иванчо, кажи ми честно,
кой ти е писал домашното?
- Не знам, госпожо, бях заспал.
***
Отскоро омъжена жена споделя с приятелка:
- В леглото съм била само и
единствено със съпруга си.
С останалите си мъже съм
била в службата, в самолета,
във влака, в колата, в асансьорите...
***
Син пише писмо на майка си:
“Скъпа мамо! Роди ми се син.
Жена ми няма мляко и бебето
сучеше от афроамериканка.
Затова за една седмица то
почерня.”
Отговорът на майката:
“Скъпи сине! Когато се
роди ти, аз също нямах мляко, затова ти давах от крава, но рогата ти пораснаха
чак на 30 години.”

Знаете ли къде са

Най-стръмните
улици в света

Преди години
част от изпитът
за шофьорска
книжка беше на
полигон. В едно
от задължителните упражнения трябваше
да спреш върху
наклонена рампа и да после да
потеглиш,
отпускайки плавно ръчната спирачка, без
да позволиш на колата да
се върне назад.
Отдавна кандидат шофьорите не се потят над такива задачи. Но това не ги
прави по-сръчни, когато им
се наложи да спират и тръгват по стръмни улици. Донякъде им помага модерната
техника - автоматичните
трансмисии и електронните асистенти за наклон задържат автомобила. И пак
на някои несигурни водачи
им се изправят косите по
стръмни улици, заобиколени от коли отпред и отзад.
Ами ако наклонът е два,
три или четири пъти по-голям от този, с който сме
свикнали? Като на "Болдуин
Стрийт" в новозеландския
град Дънедин например. В
рекордите на Гинес тя фигурира като най-стръмната
улица в света с наклон 35%
- при изминаване на 100 м
по нея човек се изкачва с
35 м на височина. "Болдуин Стрийт" е туристическа
забележителност и всяка
година там се организира

състезание по изкачване с тичане. Рекордът за
750-метровата дистанция е
1:56 минути. А при спускане с велосипед германецът
Томас Хугеншмид фиксира
скорост 117 км/ч.
От другата страна на Тихия океан се намира градът с най-много стръмни
улици. "Филбърт Стрийт"
и "Ломбард Стрийт" в Сан
Франциско са с наклон
32% и движението по тях
се извършва по виещи се
серпентини. Като в планински проход - за да се
убива скоростта на автомобилите. Като стана
дума за проходи, те също
са кошмар за шофьори и
велосипедисти. За найстръмно изкачване (33%)
претендира
дефилето
Харднот в Англия. Изключително зрелищен е
най-високият асфалтиран
алпийски проход Щилфзерйох. Най-големият наклон там е "само" 15%, но
в плетеницата от завои
човек се изкачва до 2757
м над морското равнище.

Имам си вече другарче...

Мъжете топят 30 калории повече по време на секс

По време на 25-минутен секс мъжете горят повече калории от жените,
показва ново изследване,
цитирано от БГНЕС.
Запитвали ли сте се

колко калории топите
по време на секс и дали
той може да замени тренировката във фитнеса?
Сексолозите дадоха верния отговор. Оказва се,

че за мъжете сексът е
по-интензивна тренировка, тъй като по време на
средностатистически полов акт от 25 минути силният пол гори по 100 калории. В същото
време жените
за същото време изгарят 69
калории. Учените подчертават, че това са
плаващи цифри,
тъй като всичко
зависи от продължителността
на играта под
чаршафите.
Целта на изуведомява своите клиенти, че следването била
се сравни
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу да
колко калории
мираната питейна вода по електронен път се изразходват
(Е pay), както и да получават електронни с бързо ходене
и по време на
фактури (e Faktura)
секс. ЕкспериПодробности на сайта на „В и К” Търговище ментът продължил 30 минути.

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
Резулта14 октомври 2014 г.
На 14.10.2014 г. от 10:30 часа в залата на Народно читалище „Пробуда”, гр. Опака се проведе начална пресконференция
тът показвръзка с изпълнението на проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Опака“, който се осъщества,
че във
вява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-34/04.08.2014 г., Приоритетна ос II. „Управление на човешките
ж е н и т е , ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
програма „Административен капацитет”.
к о и т о на Оперативна
Началната пресконференция беше открита от ръководителя на проекта г-жа Галя Кулева – Секретар на Община Опака.
в ъ р в е л и Тя представи:
r Самия проект;
с умерен
r Целевите групи;
ход,
изr Полученото финансиране от Европейския социален фонд чрез ОПАК;
r Дейностите по проекта;
харчили
r Целите и очакваните резултати от неговото изпълнение.
по-малко
Стойността на проекта, по който Община Опака е бенефициент е 80 957, 25 лева, а срокът в който трябва да бъде изпълнен
к а л о р и и , е 12 /дванадесет/ месеца.
Чрез основните дейности, които следва да бъдат изпълнени по проекта, се цели постигането на следните резултати: проотколкото веждането
на две обучения в ИПА, в които да бъдат обучени 10 служителя, провеждането на седем обучения по Ключови
при секс. компетентности, в които участие да вземат 133 служители, организация и провеждане на две пресконференции, отпечатване
95% от тях и разпространение на 300 броя брошури с информация за проекта и 3 публикации в печатните медии, които да са свързани
признали, с проекта.
Пресконференцията продължи до 11:30 часа, като преди приключването й бе проведена дискусия, по време на която на
че пред- присъстващите бе предоставена възможността да зададат своите въпроси, да изкажат мнение, да направят коментари.
почитат
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министрация”, Бюджетна линия: BG051РО002/13/2.2-14 на Оперативна програма „Административен капацитет”.
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0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

