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Голям празник Великден

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

В студени априлски
дни ще срещнем тази Отчетно 0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
година Великден. Но събрание 0885/790 121; 0885/ 790 151
дано в сърцата ни има
достатъчно топлина,
а и светли чувства,
за да почетем Христовото Възкресение.
Да се преклоним пред Невена Маджарова вече е изпълнителен
чудото и повярваме
в доброто и ценното, директор, поста на председател на Упракъм което ни води вителния съвет зае д-р Емилия Димитрова
панските организации побере всички, които
Катя ХРИСТОВА
този Велик ден.
в Търговище. Конфе- по един или друг начин
О
т
ч
е
т
н
о
и
з
б
о
р
н
о
Ще се съберем родсъбрание проведоха в рентната зала на хо- са били или все още
нини, близки и прияте- петък, 3 април, члено- тел „Идол” в областния са част от неправителли. Ще се насладим на вете на Клуба на несто- град се оказа тясна да ствените
(на 2 стр.)
празника и по стара
Óважаеми
Óважаеми
традиция ще размежители на
жители на
ним и чукаме красиви
великденски яйца. И
îáëàñò
îáëàñò
ще бъде празник – за
Òúðãîâèùå,
Òúðãîâèùå,
душите, за вярата, за
Сърдечно ви
Чест и удонадеждата в доброто,
поздравявам
волствие е за
за бъднините ни.
с най-големия
мен да ви позЧестит Великден!
християнски
дравя с Хрис-

Клубът на НСО в Търговище
– с ново ръководство

Община Търговище без договор за саниране

В областта са регистрирани общо 26 сдружения на собственици
Въпреки че има 12 щиха от областната адрегистрирани сдруже- министрация в отчет по
ния на собственици, в Националната програобщина Търговище все ма за енергийна ефекоще няма нито един тивност на многофамилсключен тристранен до- ните жилищни сгради.
говор между областния
Според
областния
управител, общината и управител Светлин БоБългарската банка за нев, в Търговищка образвитие. Това съоб- ласт има (на 2 стр.)
Следващият брой на "ТН"
ще излезе на 16 април,
четвъртък

Óважаеми
жители на
област Търговище,

В навечерието на
Възкресение Христово
пожелавам на всички вас
благополучие и просперитет! Това е най-светлият празник за православните християни и
това не е случайно, тъй
като Великден е символ на възкресението, на
надеждата, на вярата в доброто!
Нека бъдем щедри и състрадателни, да прощаваме и да бъдем толерантни във взаимоотношенията си!
Пожелавам ви здраве, благодат и доброта
за вас и вашите семейства!
Христос Воскресе!
Светлин Бонев

Областен управител на област Търговище

Красимир Русев
издаде „Промяната”

празник - Възкресение Христово!
Великден носи посланието да
бъдем по-добри, да имаме чисти
мисли и дела! Нека този празник бъде ново начало за още поблагоденствие, успех и
Книга за политическите съ- голямо
щастие!
бития в Търговищко и пар- Пожелавам ви светли празпълни с обич, с топлина
тийните
страсти
първи- ници,
Роден
съм вв Търговище
през 1970
Завършил съм
и радост
от г.
споделянето
им с
хора!филиала на
ветеринарен
техникум най-близките
в Ловеч, а по-късно
те години
на демокрацията
Хpиcтoc
Вocкpece!
ЮЗУ
Търговище,
бакалавър
в специалност
Един- Благоевград
необичаен впоД-р Дарин Димитров,
вод
събра на 7 април вЖенен съм и баща на
„Агромениджмънт”.
трипредставител
деца.
народен
библиотеката
радетеВ политиката влязох през 1995 г., като
от ППкоординатор
ГЕРБ Търговище
лите на
(на 3 стр.)

тос воскресе!
От сърце ви пожелавам живот и здраве, спокойствие и
сигурност. Нека са благословени дните ви, да имате добрина в сърцето, вяра в душата,
хармония и разбирателство в
семейството. Пожелавам ви
светли и спокойни Великденски празници. И нека Божията
благодат бъде над вас във всяко ваше начинание!
Николай Александров
народен представител
от ПП „АТАКА”

25 годи

Ïðî

на СДС в Търговище. Бях на тази длъжност до 1999 г.
Óважаеми
В мандата 1999-2003 г. бях общински
съветник от СДС.
Óважаеми
ñúãðàæäàíè,
В последствие бях избран за общински
председател
жители и гости на
Значението и смисълът
на организацията на Съюза на демократичните
сили
в
града.
на Възкресението са насообщина Омуртаг,
към силата
на вярата през
Активно участвах в предизборните и чени
изборните
кампании
В навечерието
Óважаеми
ни за промяна към по-добро,
тези години и познавам отвътре организационното
състояние
в символа на новия
жина
Възкресение
ñúãðàæäàíè,
вот и в пролетния, възражна тогавашния състав на СДС, както
в
Търговище,
така
и
в
Христово
се обръдащ тласък на природата.
От името на Общам към вас, за да
Този знак на надежда
областта.
щински съвет Търидва всяка година значиви поздравя с наАвторнай-сърдечсъм на Първа и Втора „Бяла книга”,
където заизразявам
телен и напомнящ
тленговище
стъпващия голям
ността на ежедневните
но своята
ви поздравявам
позиция и оценка на управленските
решения
християнски празни болки иметоди
проблеми,ичиято
преходност
можем
да преодолеем само
по пътя към
ник
– Великден! Всяка година на този
със светлия християнски
в общинапразник
Търговище.
Активен
и
многократен
участник
съм
в
собственото си преобразяване, в търсенето на иссветъл празник възкръсва и вярата
Възкресение Христово
и ви изборен
пожела-процес.
местния
тинските духовни устои и крепители, надмогнали
за по-добри дни, за благоденствие и
вам здраве и пролетно настроение, своята дребна човешка суетност с мисълта за идОт 2006
г. исъм
ващите след нас. на СПС „Защита” в община
духовно извисяване. Пожелавам ви
благоденствие и добрини
за вас
ва- представител
Затова нека ни е честит празникът, наречен
весели празнични дни, здраве, много
шите семейства! Търговище.
точно от народа ни Великден!

Хора, с

Честит празник!
Севим АЛИ, председател
на Общински съвет - Търговище

Да са значими делата и ведри помислите ни!
Бъдете здрави!
Красимир МИРЕВ,

кмет на община Търговище

радост и топло човешко щастие във
всеки дом!
Неждет ШАБАН,
кмет на община Омуртаг
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Гражданите вече бдителни

Срещу алоизмами

Няколко опита за въвеждане в заблуждение
на граждани от Търговище
чрез стационарен телефон
с искане на определена парична сума са станали само
за денонощие в града. Благодарение на бдителността
и адекватната реакция на
потърпевшите, опитите не
са били реализирани, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.
В единия случай предлогът е бил пострадал близък
в пътно-транспортно произшествие, за чието спешно
лечение са необходими пари.
В друг случай на гражданина, получил позвъняването,
е обяснено, че е спечелил
голяма сума от държавната
лотария, но за да я получи, е
необходимо да внесе известна сума предплата. Схемите
за телефонни измами стават
все по-разнообразни.
От ОД МВР-Търговище
отново напомнят на гражданите от областта да не
се доверяват на случайни
хора, осъществили контакт
с тях по телефона, и под никакъв предлог да не предоставят парични суми на ръка
на непознати, представили
се за длъжностни лица. В
случай, че получат подобно
телефонно обаждане, е необходимо своевременно да
съобщят за това на тел. 112,
на районния си полицейски
инспектор или в най-близкото поделение на МВР, за да
бъдат предприети спешни
мерки по пресичане и разкриване на престъплението.
Необходимо е и незабавно
да изберат лично по телефона близкия си, за когото се
твърди, че е пострадал, за
да се убедят сами дали тези
твърдения имат нещо общо
с действителността, съветват
от ОД на МВР - Търговище.

Четвъртък, 9 април 2015 г.

Великденски
проверки
„Обезглавиха” чинарите!
на Агенцията по храните

Писмо до редакцията
На кого ли от общинарите му се роди
„гениалната” идея да се режат короните на пътните дървета, но това вече е
факт в много улици на Търговище. Найнапред „обезглавиха” липите по улица
„Христо Ботев”, а после удариха трионите и секирите на най-ценните и найразпространените в цял свят паркови
и улични дървета – чинарите. Ако сега
човек премине по улица „Епископ Софроний”, „Никола Симов” и други ще се чуди и
ще се мае да вярва ли на очите си. Чинарите са без корени, а мощните им стволове стърчат като опожарени или покосени в световна война.
В цял свят уличните и парковите дървета са под постоянно наблюдение. Редовно се подкастрят /там където е нужно/, отстраняват се изсъхналите клони,
дори се лекуват от болести и неприятели. Пример с кестените. Нещо повече:
в Швейцария, Австрия, Швеция и други

страни, за да се отсече дори едно дърво
се провеждат референдуми, допитвания
до гражданите. И ако това е неизбежно,
веднага се засажда ново дърво на подходящо място. Уви, у нас, в България и в
частност в Търговище подобни стъпки
са непонятни и недопустими. Чудно е
защо и ние гражданите сме пасивни и безмълвни срещу тази „зелена вандалщина”.
Та нали уличните дървета са филтрите
срещу запрашеността и газовете, нали
тези дървета и техните листа през горещите летни дни ни носят сянка?! А да
споменаваме ли, че под тази сянка съвсем безпардонно се гарират хиляди леки
коли, да не ги пече знойното слънце…
Крайно време е към зеленото богатство на Търговище да се подхожда стопански, дори благородно. Иначе, както я караме сега, това не само е вандалщина, но
това е и престъпление. Укорно, подсъдно!
Сдружение „Интелеко” - Търговище

Клубът на НСО в Търговище...

(от 1 стр.) сектор в региона.
В началото досегашният
председател на Клуба на
НСО Невена Маджарова
представи състава и свършеното в годините, като и
очерта бъдещите цели на
организацията. Като успех
тя отбеляза факта, че организации от петте общини в
областта се идентифицират
като членове на Клуба на
НСО в Търговище – общо
25 на брой. За последните
отчетни пет години имаме

подписани 29 договори за
финансиране, с 24 различни
финансиращи организации,
каза Невена Маджарова.
Хубаво е също, че вече не
сме само критици, работим
в партньорство с местни и
държавни институции, с други граждански структури, допълни още тя.
Редица промени бяха
гласувани от членовете на
Общото събрание. Първо
бе освободен съставът на
досегашният Управителен

Община Търговище без договор... Приемни за
земеделски
стопани
(от 1 стр.) регистрирани
общо 26 сдружения на собственици. В община Омуртаг
има едно регистрирано сдружение и един сключен тристранен договор между областния управител, общината
и Българската банка за развитие. В община Попово има
регистрирани 13 сдружения
на собствениците, 7 са подали заявления, а шест вече са
получили одобрения и имат
сключени договори. В община Антоново все още няма
регистрирани
сдружения
на собственици и съответно
няма и сключени договори.
"Силно се надявам всички
общини в област Търговище да се мобилизират, за да
не се окаже, че ще чакаме
следващо финансиране по
програмата", казва още областният управител Светлин
Бонев.
Всичко това стана ясно
по време на информационна
среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
На дискусията, инициирана
от Областното представителство на Камарата на строителите в Търговище участваха
още Христо Христов и Евгени
Сираков - експерти от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство-

то, Изпълнителният директор
на Камарата на строителите
в България инж. Иван Бойков, представители на строителния бранш от област Търговище.
Експертите
от
МРРБ
разясниха и отговориха на
всички въпроси, касаещи
дейностите по реализация
на програмата. Те поясниха,
че към 27 март, в страната
има регистрирани над 1 600
сдружения на собствениците,
което означава, че интересът
към програмата е голям.
Изпълнителния директор
на Камарата на строителите
инж. Иван Бойков поясни,
че програмата е насочена
към малките и средни фирми,
като задължително условие
е, те да отговарят на необходимите технически изисквания и да са вписани в регистъра на строителите. „За нас
е важно, че ще има работа
на над 2 000 фирми, тъй като
всеки жилищен блок е отделна поръчка и има отделен изпълнител”, заяви Бойков. Той
допълни, че през следващите
месеци са предвидени подобни срещи и в други градове.
Целта е да бъдат разрешени
всички въпроси свързани с
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
организира шест изнесени
приемни в област Търговище
през месец април. Две от тях
бяха вчера – в Антоново и
Омуртаг. Целта на приемните
е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските
услуги на службата, обявиха специалисти от офиса на
службата в Търговище.
По време на изнесените
приемни всеки един стопанин
може на място да получи актуална информация и съвети
в областта на земеделието и
развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по
Програмата за развитие на
селските райони 2014 -2020
г., схемите за директни плащания и националните схеми
за подпомагане.
Предстоят приемни на 21
април в Антоново и омуртагското село Врани кон, на 30
април специалистите ще бъдат първо в Ковачевец, а след
това – в Попово.

съвет. Бяха въведени и промени в ръководството на
организацията. На Невена
Маджарова бе гласувано доверие и отсега тя ще заема
поста изпълнителен директор на Клуба на НСО. „Като
такъв тя ще поема повече
организационни, текущи и
административни
задачи,
докато председателят ще
има повече представителни
функции”, обясни г-жа Маджарова. Тя допълни, че новата структура на организацията ще позволи
по-балансираното
разпределение
на работата в нея,
което ще я направи по-ефективна.
Управителният
орган на Клуба
се състои вече от
седем
членове.
За председател
бе избрана д-р
Емилия Димитрова. „Благодаря за
доверието! Този
пост ме натоварва с голяма
отговорност към
всички вас и в бъдещата си
работа ще разчитам много
на подкрепата на целия екип
на Клуба”, каза д-р Димитрова. До настоящия момент тя
бе зам.-председател на Клуба на НСО в Търговище. Освен това е и председател на
сдружение „Душевно равновесие”; има богат опит в разработването, изпълнението и
отчитането на проекти. Зам.председател е Диана Якимова - сдружение „СИДУРО”, а
членове са: Дорина Костадинова - сдружение „Децата на
Търговище”, Албена Недева
- „Общински читалищен съвет”; д-р Апостол Апостолов индивидуален член на Клуба
на НСО, Емануела Емилова„Сдружение на психолозите в
Търговище”, Златка Иванова
- „Граждански форум за младежта”.
В хода на Отчетно-изборното събрание Клубът
на НСО отчете дейността
си за предходните 5 години,
обсъдиха се ползите от нестопанските организации и
възможно ли е да се работи
по-ефективно при възлагането на държавно-делигирани поръчки на местно ниво.
След официалната част
членовете на сдружението
и гостите отбелязаха с коктейл 15 години от регистрацията на Клуба по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Катя ХРИСТОВА
В навечерието на Великден
инспектори
на
Областната дирекция по
безопасност на храните в
Търговище извършват засилени тематични проверки
в обекти за производство
и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца,
складове за търговия на
едро с храни, заведения за
обществено хранене и търговски обекти за търговия
на дребно с храни, пазари
и тържища. Това съобщи
за „Търговищки НОВИНИ”
директорът на Агенцията по
храните в областния град
д-р Анелия Цонева.
От началото на кампания
на 30 април до 8 април са
били проверени 47 обекта в
търговската мрежа и заведения за обществено хранене, 2 склада за търговия

на едро, местните яйцескладове, каза д-р Цонева.
По думите й, към момента
няма констатирани нарушения. „Нашият съвет към
всички граждани е да пазаруват от регламентирани
обекти, като задължително
на място да проверяват етикетировката на продуктите,
техният състав и срок на годност” – каза още директорът
на ОДБХ в Търговище.
При проверките, които
ще продължат до 13 април, особено внимание се
обръща на производството
и търговията на храни, които традиционно се предлагат на пазара по време
на празника - козунаци,
агнешко месо, яйца, включително и боядисани яйца,
бои за яйца, пресни плодове и зеленчуци, най-вече
на зелените салати. Специалисти от ОДБХ ще обхождат обектите и в самите
празнични дни, а в офиса
на Агенцията ще има дежурен експерт, ако някой
желае да подаде сигнал –
на място или по телефона,
уточни Цонева.

В Ястребино

Детска полицейска
академия

Ани КРЪСТЕВА
Тридневен
обучителен
лагер за представителни
групи на деца от детските
полицейски академии в четири областни дирекции на
МВР в страната – Монтана,
Стара Загора, Бургас и Търговище, бе открит в Националния детски комплекс в
Ястребино.
Старт на инициативата
даде директорът на Областната дирекция на МВР
в Търговище Георги Николов. В обръщението си към
участниците той подчерта,
че проявата ще спомогне за
популяризирането на целта
на академията – уважение
към законността и нулева
толерантност към проявите
на насилие и агресия. Лагерът е и възможност за създаване на нови приятелства
между деца от различни
краища на страната.
Събитието е продължение на традицията за децата от област Търговище учебната година в детските
полицейски академии в петте й общини да завършва с
обучителен лагер за техни
представителни групи. За
пръв път – благодарение
на финансовата подкрепа
на спомоществователи, в
лагера ще вземат участие
и деца от академии в страната.
В рамките на обучението
децата ще се запознаят с

явлението трафик на хора,
с ролята на прокуратурата
в борбата с престъпността,
с приноса на научно-техническата лаборатория в МВР
за разкриването на престъпления, с адекватните
действия при природни бедствия, ще си припомнят правилата за безопасно движение по улиците и пътищата
в условията на интензивно
автомобилно движение и за
оказване на първа помощ
при инциденти. По време на
лагера, протичащ под мотото” Спортът е по-добрият
начин децата да пораснат”,
участващите отбори ще
имат възможност да премерят сили и в спортна надпревара – в състезание по
стрелба с въздушна пушка.
Във втория ден от лагера
се проведе състезание за
стрелба с въздушна пушка. В отборното класиране,
първи се нареди отборът на
Бургас. Второто място си
поделиха участниците от
Стара Загора и Монтана,
на трето място се класираха децата от Търговище.
Безспорен победител в индивидуалното
класиране
при момчетата стана Христо Златев от Бургас, а при
момичетата Мария Спасова
от Монтана. Всички деца
получиха медали, грамоти и
спортни пособия от областния управител на Търговище Светлин Бонев.
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Първо Иде Великден
Красимир Русев
издаде „Промяната” място
за Рая

Книга за политическите събития в Търговищко и партийните страсти в първите години на демокрацията

живот на града и региона,
в интерес на гражданското общество. Ние от своя
страна ще допълним, че е
хубаво, дето още един млад
човек застава в редицата на
пишещите в Търговище, нагърбвайки се с нелеката задача да описва и преценява
събития и факти, на които
по-голямата част от нас са
свидетели.
„ТН”
(от 1 стр.) демократичните промени в Търговищко
и живи участници в обществено-политическите
събития от първите години
на промяната у нас. „Промяната” се нарича и публицистично-документалната
книга на Красимир Русев,
която разказва за онези събития, хора и факти,
подкрепени с автентични документи от пресата
в Търговище, които вече
са политическа история.
И тъкмо като история на
онези бурни времена изданието представлява и ще
представлява интерес за
изследователите на случилото се в нашенско в годините на демократични про-

мени. С конкретни имена и
факти Русев, от своя гледна точка, прави оценка на
случилото се, разголва
част от действията или…
бездействията на преките
участници в „промяната”.
Книгата, която според
Русев, е само първата част
от предстоящи и други издания, бе представена от
Радослав Черкезов – сам
той участник в онези събития от преди 25 години. За
смисъла и съдържанието,
за публицистичния заряд на
книгата говори и издателят
Божидар Николов, който
е част от екипа, подготвил
за печат ръкописа. Оценка
на изданието направиха и
други присъстващи на промоцията, с пожелания Красимир Русев да не спира
до тук. Подчертаха, че той
се е утвърдил в публичното
пространство на Търговище
като сторонник на правдата
и справедливостта, воюващ
срещу негативните прояви
в обществено-политическия

Диляна СТОЙЧЕВА
Рая Христова спечели
първо място и стипендия
на МОН от ХII-ия Национален конкурс за изпълнители на забавна песен
в Пловдив. В музикалното
съревнование участваха
109 млади изпълнители,
като най-многобройна бе
четвърта възрастова група, където се състезава
Рая.
„Конкурсът беше тежък,
но Рая се справи отлично”
- сподели нейният музикален педагог Кремена Кряколова. – „Тя се съревновава в най-многобройната
IV-та възрастова група,
включваща 40 участници. Рая изпълни песните
"Както съм била" на Нели
Рангелова и "Homeless" на
Леона Луис. Двете песни
се пеят една след друга,
което е много по-тежко
за изпълнителите, но Рая
се представи чудесно. В
журито бяха специалисти
от пловдивската академия
Жан Пехливанов, Пламен
Геров, а също Николай
Гешев, Боян Динев и певицата Антония Маркова
– солист на Гвардейския
представителен оркестър.”

Страстната седмица е последната седмица от живота на Иисус Христос преди
да бъде разпнат на кръста.
Всеки един ден от тази седмица се нарича велик - Велики понеделник, Велики
вторник и така нататък. Тя
е последната седмица на
Великия пост и завършва с
Великден.
На Велики четвъртък свещенослужителите изнасят
кръста от олтара, което символизира носенето на Христос към Голгота. По време
на маслосвета, всеки желаещ мирянин бива помазан с
елей за здраве. На Велики
петък се припомнят страданиянията на Иисус Христос,
волно приел да бъде съден,
бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа
в багреница за поругание,
с кръст в ръка и с венец от
тръни на главата.Разпнат
между двама разбойника за
поругание при страшни природни смущения - земетръс

Умря и възкръсна

Парола „Касова бележка“
Вече в две училища знаят как
Вилгения ИЛИЕВА
В две търговищки училища вече е известна паролата: „Касова бележка“.
Ученици от горните класове
в 2СОУ „Професор Никола
Маринов” и ПГ с изучаване на чужди езици „Митрополит Андрей” се включиха
във втората кампания на
НАП и Министерство на образованието „Влез в час с
данъците 2”. С интересна
мултимедийна
презентация експерти от офиса на
НАП в Търговище запознаха младежите с данъците и
осигуровките в България и
необходимостта от плащането им, с формирането и
разходването на държавния
бюджет, здравно-осигурителната каса и НОИ, с мястото на НАП в обществото
и услугите, които предлага
агенцията. Нейните бъдещи
клиенти и данъкоплатци получиха практически съвети

за предстоящия им досег
с данъчно-осигурителната
система, както в страната
така и в държавите от ЕС,
ако решат да продължат в
тях образованието си или
трудовото си развитие.
Тази година кампанията
е придружена от интернетиграта: “Парола „Касова бележка“. Затова на учениците
им бяха демонстрирани различни модели от фалшиви
фискални бонове, които те
имаха възможност да сравнят със законни образци.
След лекциите, всички ученици в тях вече са наясно,
че ако на касовата бележка
няма географския контур на
България с лого BG и самостоятелен надпис фискален
или системен бон, значи търговецът се опитва да краде от
държавата и клиентите си.
Още две награди очакват
участниците до края на играта.

Ради АВРАМОВ
В християнското говорене често се използват изразите: Христос умря на кръста; Христос умря за нас,
за греховете ни и т.н. Те
отразяват великата истина
за заместителната жертва
на Спасителя. Но не бива
да забравяме, че тези изрази имат още една половина,
без която са непълни и дори
подвеждащи. Тя е, че Той
възкръсва.
Много герои са умирали
за някаква кауза. Хората
се прекланят пред подвига
им и им издигат паметници,
защото са дали най-скъпото
си, което имат – живота си.
Да умреш за някаква идея е
най-силното доказателство,
че вярваш в нейната истинност. Но Христос направил
нещо повече. Той не бил поредната жертва на
този жесток свят.
За него не може
да се кажат Ботевите думи „Ще загине и тоя юнак”.
След като неговите врагове го
убили, последвало
нещо, което никой
не очаквал: Той
възкръснал. Някой
може да открие в
това липса на логика. Защо е било
нужно Христос да
умира, а след това
да възкръсва? Не
можеше ли просто да използва
своята Божествена власт, за да не
минава през кръста и гроба? Мо-

жело е. Всичко е можело
да направи, но сторил това,
което знаем. Защото така
е трябвало да стане. Все
някой трябвало да плати за
греховете ни и понеже Бог
не искал ние да страдаме,
възложил го на Своя син да
го стори.
Някой трябваше да хвърли мост над пропастта между земното и небесното.
Такава тежка мисия била
по силите единствено на
Христос. Той възкръсна ,
за да докаже, че има неща,
които не могат да бъдат
убити дори от най-закоравелите убийци. Възкръсна,
за да ни даде надеждата,
че и ние можем да имаме
същата участ. Той направи
най-трудното – проправи
пътя, а на нас остана само
да минем по него.

и затъмнение на слънцето,
издъхнал, приел смърт, за
да избави от смърт цялото
човечество. В следващия
ден, на Велика събота се
възпоменава погребението на Христос Спасителя и
слизането Му в ада. Умрял
на кръста, от прободените
Му ребра изтекло кръв и
вода. В неделя е Възкресение.
За Великденските яйца
Не е известно кога за
пръв път са започнали да се
боядисват яйца. Има исторически и археологически
данни, че яйцата са се багрили и дарявали още в Древен Египет, Персия, Рим,
Китай и Гърция. Ритуалите,
свързани с тях, символизирали раждането на живота.
Евреите са имали обичай, когато отиват на гости
при някого, да даряват някакъв дар на домакина. Ако
гостът е бил много беден, то
той подарявал яйце. Според
християнските
предания,
когато Мария Магдалена
отишла в Рим да се срещне
с римския император, следвайки този обичай, тя му
подарила яйце, което било
обагрено в червено, символ
на кръвта на Христос. Оттогава навлязъл обичаят християните да си подаряват
боядисани в червено яйца
на Великден. Постепенно
започнали да се използват
и други цветове.
Обредните хлябове са
друга неотменна част от
традициите на Великден.
Обикновено се правят в
кръгла форма и се украсяват с плетеници, като в средата им може да се сложи и
червено яйце.
На Великден именици
са: Велико, Велика, Величка, Величко, Вела, Великослав, Велко, Велчо,
Вельо, Велин, Велка, Велимир, Велимира, Велия,
Въло, Паска, Паскал, Пасо,
Пасуна, Антим, Антима.
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"ÀÃÐÎÅËÈÒ"

Честито
Възкресение Христово!
Светъл Великден е днес.
Светлина и топлина нека изпълват сърцата ни.
Обич и радост да има,
надежда и вяра
нас да крепят.
Бъдете здрави

"ВиК" ООД Христос Воскресе!
Търговище

С Възкресението Господне знай
възкреси се и по-доброто на земята.
Не губете надежда, не губете и вяра,
уповавайте се на хората около вас,
успявайте и празнувайте заедно.

ОТ КОЛЕКТИВА

Çâúíè âåëèêäåíñêà êàìáàíà!
Âåëèêäåí – ïðàçíèê ñâÿò.
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Ìèð è îáè÷ äîíåñå íàì.

Íåêà ïðàçíè÷íèÿò äåí
áëàãîñëîâè äåëàòà âè, äà ñòîïëè
ñúðöàòà âè.
Áúäåòå ÷åñòèòè –
ùàñòëèâ ïðàçíèê!
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"ФЛОРА" ЕООД
В светлите
великденски дни
нека помечтаем свободно –
нека има радост и щастие,
нека успяваме навред,
а Господ да благославя
делата ни.

×åñòèòî
Âúçêðåñåíèå
Õðèñòîâî!
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Чуйте вест блага:
Христос Воскресе!
Христос Воскресе,
вражда погази,
в жилища земни
покой донесе!
Нека светлината на Воскресението озари живота ни.
Нека бъдем здрави, добри и
изпълнени с чисти помисли!

Честит
празник!

"ПИП ТРЕЙД"
ООД

Приятели, узнахте ли вестта?
На ангелски крила се тя донесе
и низ поля и къщи се понесе.
Не чувате ли как треви, цветя
и птички пеят в хор:
- Христос
воскресе!

Звъни, ехти,
победна песен!
Душите празнично буди и
възкресявай, че Христос възкресе
и с благата вест ни дари.
Бъдете здрави, добри и от Бог
благословени.
Честит празник!

Честит
Âåëèêäåí!
На най-светлия християнски
празник нека си пожелаем
здраве, вяра и
любов в душите.
Нека домовете ни са изпълнени
с щастие и благополучие.

Честито
Възкресение!

РЗОК-Търговище
зкресе
Христос Въ
!

д-р Йошенка
Ненчева,
директор на
РЗОК Търговище

9 април 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Първият рицар
21.00 ч. - приключенски

9 април
БНТ 1

22:00 Ало, ало - сериал
21:00 Аз, ти и Дюпри -комедия
23:00 Невидими улики - сериал 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
bTV Lady
08:30 Ангели пазители - сериал
Diema TV
10:00 Огледален свят - сериал 07:45 Среднощен ездач 11:00 Незабравима - сериал
сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
09:00 Ченге от миналото 13:00 Необходима грубост сериал
сериал
10:00 В светлината на прожек14:00 Малки сладки лъжкини торите - екшън
сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:30 Хамелеонът - сериал
16:00 Бали - документален
13:30 Снайперисти - сериал
17:30 Мармалад - шоу
14:30 Закони на войната 19:00 Али Макбийл - сериал
сериал
20:00 Необходима грубост 15:30 Среднощен ездач сериал
сериал
21:00 Малки сладки лъжкини - 16:30 Ченге от миналото сериал
bTV Cinema
сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
08:00 Никита - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Господари на ефира
09:15 Вътрешна сигурност сериал
- шоу
Nova TV
10:15 Непознати във влака 06:20 Здравей, България
19:00 Снайперисти - сериал
драма
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Закони на войната 12:30 Трета смяна - сериал
11:30 Бон Апети
сериал
14:30 Вътрешна сигурност 12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Самоличността на Борн
15:45 Моят единствен - комедия 13:30 Моята карма - сериен
- екшън
18:00 Никита - сериал
14:30 Прости ми - сериен
00:25 Хавай 5-0 - сериал
20:00 Никита: Отмъщението 16:00 Новините на Нова
Diema Family
сериал
16:30 Малката булка - сериен
07:00 Доктор Куин Лечителка21:00
Първият
рицар
приклю18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV
та - сериен
ченски
19:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
09:30 Изгубени на остров
23:30 Ваканционни изцепки 20:00 Съдби на кръстопът 09:30 Преди обед - токшоу
Борнео - романтичен
комедия
реалити
12:00 bTV Новините
11:30 Сезони на любовта 21:00 Кошмари в кухнята bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
сериен
реалити
13:30 Тайните на времето09:00 Шоуто на Слави
12:30 До последен дъх 22:00
Господари
на
ефира
шоу
сериал
10:00 Наградите Дарвин сериен
22:30 Мис Пепеляшка - реалити 13:30 Бон апети
15:30 Светлината на моя
комедия
живот - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд - 23:30 Новините на Нова
14:00 Триумф на любовта 17:00 bTV Новините
сериал
Kino Nova
сериен
17:30 Лице в лице
13:00 Домашен арест - ситком 08:00 Убийства в Мидсъмър 16:00 Ритъмът на мечтите 18:00 Бинго милиони 14:00 Различно еднакви сериен
сериен
лотария
сериал
10:00 Осмо чувство - сериал
17:00 Дила - сериен
18:05 Опасни улици - сериал 14:30 Ало, ало - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
18:00 Сезони на любовта 19:00 bTV Новините
15:30 Новите съседи - сериал
12:00 Два дни за убиване сериен
20:00 Завръщане - сериал
17:00 Комиците - шоу
драма
19:00 Моята карма - сериен
18:00 Домашен арест - ситком 13:50 Още една мечта - комедия 20:00 Малката булка - сериен
21:30 MasterChef - шоу
19:00 Различно еднакви 22:30 Шоуто на Слави
15:40 Топ Гън - екшън
21:30 Ритъмът на мечтите сериал
23:30 bTV Новините
18:00 Осмо чувство - сериал
сериен
19:30 Всички обичат Реймънд 19:00 Чък - сериал
22:30 Дила - сериен
bTV Action
сериал
20:00 От местопрестъплението: 23:30 До последен дъх 08:00 Под наблюдение 20:30 Новите съседи - сериал
Маями - сериал
сериен
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:50 Пари за вашия бизнес
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Малки истории
14:30 Днес и утре
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Не без внука ми - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Хрътката - тв филм

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

ПЕТЪК

Nova TV - Коза Ностра
21.00 ч. - криминален

10 април
БНТ 1

07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:35 Зелената линейка
11:05 Шарен свят Гола съвест
- тв филм
12:00 По света и у нас
12:35 Концерт на Виенската
филхармония от Пекин
14:00 Кой предаде Иисус? документален
15:30 Бурен свят - филм
15:55 Музиката на Америка:
Елизабет Питкерн - с
оркестъра на Класик
ФМ радио
16:40 Рейнмен - игрален
филм
18:55 Кой е бил Иисус? документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Мария от Назарет игрален филм
22:15 По света и у нас
22:20 Мария от Назарет
00:05 Рейнмен - игрален
филм

10:00 Кралете на бягството сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 bTV Документите - Следите на парите
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Кралете на бягството сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Френска Лига 1: Каен Монако
23:30 Чуждоземецът - екшън

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:15 Вътрешна сигурност сериал
10:15 Първият рицар - драма
13:00 Трета смяна - сериал
15:00 Вътрешна сигурност сериал
16:15 Ваканционни изцепки комедия
18:00 Никита - сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Лоши момчета - екшън
23:30 Дивергенти - екшън

22:00 Ало, ало - сериал
23:00 От местопрестъпление23:00 Невидими улики - сериал
то: Маями - сериал

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги - сериал
13:00 Необходима грубост сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 България търси талант кастинги
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Необходима грубост сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

Nova TV

07:00 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Чудовища срещу извънземни - анимационен
14:30 Виж кой говори - комедия
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Съдби на кръстопът реалити
21:00 Коза Ностра - криминален
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 Самоличността на Борн
- екшън
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Господари на ефира шоу
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Непробиваем - екшънкомедия
23:45 Хавай 5-0 - сериал

Diema Family

09:30 Щастливи заедно сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
bTV
12:30 До последен дъх 07:00 Тази сутрин
сериен
09:30 Преди обед - токшоу
13:30 Бон апети
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
14:00 Триумф на любовта 12:30 Концерт на Веселин
08:00 Новите приключения на
сериен
Маринов
Том и Джери - анима16:00 Ритъмът на мечтите 14:00 Където бродят дивите
ционен
сериен
неща - приключенски 09:00 Комиците - шоу
17:00 Дила - сериен
15:45 Истински истории 10:00 Целуни ме - драма
18:00 Сезони на любовта риалити
Kino Nova
12:00 Всички обичат Реймънд сериен
16:45 Майкъл - комедия
08:00 Убийства в Мидсъмър сериал
19:00 Съдби на кръстопът 18:50 Бинго милиони - лосериен
13:00 Домашен арест - ситком
реалити
тария
10:00 Осмо чувство - сериал
14:00 Различно еднакви 20:00 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
11:00 Чък - сериал
сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 20:00 Завръщане - сериал
12:00 Сбогом, Гари - драма
14:30 Ало, ало - сериал
сериен
21:30 Столичани в повече - 15:30 Новите съседи - сериал
13:40 Ловът на мишката 22:30 Дила - сериен
сериал
комедия
17:00 Столичани в повече 22:30 Шоуто на Слави
15:45 Аз, ти и Дюпри - комедия 23:30 До последен дъх сериал
сериен
23:30 bTV Новините
18:00 Домашен арест - ситком 18:00 Осмо чувство - сериал
19:00 Чък - сериал
19:00 Различно еднакви Nova Sport
bTV Action
20:00 От местопрестъплението: 21:45 Футбол: Брайтън &
сериал
08:00 Под наблюдение Маями - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
Хоув Албиън - АФК
сериал
21:00 Аз, проклетникът - сериал
Борнемут, мач от Чем09:00 Експериментът анимация
20:30 Новите съседи - сериал
пиъншип, директно
сериал

СЪБОТА

Kino Nova - Специален отряд
21.00 ч. - комедия

11 април
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:05 Приключенията на Хъкълбери Фин - филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:30 Вяра и общество
15:00 Бразди
15:45 Никълъс Никълби игрален филм
18:00 Животът е вкусен
19:00 Кой е бил Иисус? - документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Шоуто на Канала
21:15 Спасителят - игрален
филм
23:20 Празнично Пасхално
богослужение пряко
предеване от патриаршеския катедрален
храм Св. Александър
Невски

bTV

07:30 Мястото BG
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Империя: Свети Петър
- сериал
15:00 Мармалад - шоу
16:30 Предай нататък - социален проект
18:30 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Свекървище - комедия
22:00 Комиците - шоу
23:00 Небесно царство драма
01:45 Богове и генерали част 1 - исторически

15:00 Отмъщение за Анджело
- екшън
17:00 UCL Magazine
17:30 Мисия Моят Дом
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Последен изход - сериал
21:00 Пета предавка - шоу
22:00 След утрешния ден екшън

15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 MasterChef - шоу
19:00 Топ модели - модно
предаване
20:00 Папараци - шоу
21:00 Хоуп Спрингс - сериал
22:00 Тиха буря - сериал
00:00 Папараци - шоу

Nova TV

07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
bTV Cinema
11:00 Съдебен спор - НТВ
08:30 Безусловна любов 12:00 Новините на Нова
комедия
12:30 Темата на Нова
11:00 Опасна зестра - екшън
12:50 Бавачката Макфий и голе16:30 Лоши момчета - екшън
мият взрив - комедия
19:00 Чистилището - екшън
15:00 Комбина - НТВ
21:00 Островът - екшън
23:45 Подземен свят: Възходът 18:00 Ничия земя - НТВ
на Върколаците - екшън 19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 С дъх на канела - драма
22:10 Как да разкараш гаджето за 10 дни - комедия

bTV Comedy

13:30 Робинзон Крузо сериал
14:30 Тайните на бойните изкуства - документален
15:30 Аладин - приключенски
17:40 Хъд - драма
20:00 Зелева супа - комедия
22:10 Нито дума - трилър
00:40 Хъд - драма

Diema Family

08:30 Голямата лъжа - сериен
12:20 Търсачи на раковини романтичен
14:10 Капризи на съдбата романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Любовен роман романтичен
21:50 Капризи на съдбата романтичен
23:45 Любовен роман романтичен

Nova Sport

07:30 Шоуто на Том и Джери анимация
08:00 Франклин и Баш - сериал
09:00 Кое е това момиче сериал
10:00 Облачно с кюфтета анимация
12:00 Столичани в повече сериал
13:00 Франклин и Баш - сериал
14:00 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал
14:30 Новите съседи - сериал
17:00 До смърт - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Гаджето на най-добрия ми
приятел - комедия
22:30 Кое е това момиче сериал
23:30 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал

14:15 Футбол: Дарби
00:30 Солистът - драма
Каунти - Брентфорд,
мач от Чемпиъншип,
Kino Nova
директно
08:00 Детски анимационен блок
19:30 Футбол: Бърнли 10:00 Ловът на мишката Арсенал, мач от
комедия
английската Висша
12:00 Омагьосана - комедия
Лига, директно
14:15 Пинокио - семеен
16:10 Аз, проклетникът - анимаTV 7
ционен
07:35 В като Виктория 18:10 Ваканцията на мистър
сериал
Бийн - комедия
09:00 Игрален филм
20:00 От местопрестъплението: 11:30 Гарванът - сериал
Маями - сериал
12:30 Новини
21:00 G-Force: Специален отряд 13:00 Лекар в планината - комедия
сериал
22:50 От местопрестъплението: 14:50 Внимание! Свекърва! Маями - сериал
комедия
23:50 Моят ирландски меден
16:30 41 велики случки от
месец - романтичен
Топ Гиър
bTV Action
17:30 Пряка демокрация
Diema TV
07:30 Електрошок - анимаbTV Lady
18:30 Новини
07:45 Среднощен ездач ционен
08:00 Светлина в тунела 19:30 Служители на компанисериал
08:00 Ренегат - сериал
сериал
ята - драма
10:00 Смъртоносна битка 11:00 Приключенията на
21:30 Новини
сериал
Бриско Каунти-младши 09:00 Изпитание на любовта сериал
21:45 Сблъсъци - трилър
11:00 Непробиваем - екшън
- екшън
12:00 Изборът на Лара - сериал 13:00 Без багаж - шоу
23:15 Белият слон - трилър
13:00 Стомана - екшън

НЕДЕЛЯ

bTV - Без резервации
22.00 ч. - драма

12 април
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
10:55 Празнично богослужение за Второ Възкресение пряко предаване
от катедралния храм
на Софийската митрополия Св. Неделя
12:00 По света и у нас
12:30 Спомен за Гого - концерт
14:15 Географска дължина игрален филм
15:55 Международен цирков
фестивал в Монте
Карло
16:50 Дийп Пърпъл във Верона - концерт
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Кой е бил Иисус? - документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Оркестър без име филм от Топ 10 на
Лачените обувки на
българското кино
22:40 Концерт на Ролинг
Стоунс в Хайдпарк
23:40 Нощни птици - токшоу

bTV Action

08:00 Ренегат - сериал
11:00 След утрешния ден екшън
13:30 Италианска Серия А:
Чезена - Киево
15:30 Италианска Серия А:
обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Наполи - Фиорентина
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Последен изход сериал
21:00 Пета предавка - шоу
21:30 Италианска Серия А:
Студио
21:45 Италианска Серия А:
Милан - Сампдория
23:45 Италианска Серия А:
Студио
00:00 Червени пясъци - ужаси

19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Полицейска академия 7 комедия
22:30 Кое е това момиче сериал
23:30 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал

00:00 Убийство в приятелски
кръг - криминален

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
10:00 Смъртоносна битка сериал
11:00 Нито дума - трилър
bTV Lady
13:30 Национална лотария
08:00 Светлина в тунела 14:00 Тайните на бойните изсериал
куства - документален
09:00 Изпитание на любовта - 15:30 Футбол: Куинс Парк
сериал
Рейнджърс - Челси,
12:00 Изборът на Лара - сериал
мач от английската
15:00 България търси талант Висша Лига, директно
кастинги
18:00 Зелева супа - комедия
18:00 Топ модели - модно
20:00 Сърцето на дракона:
предаване
Ново начало - екшън
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:50 Буболечки - трилър
21:00 Хоуп Спрингс - сериал
23:40 8 Прости правила 22:00 Тиха буря - сериал
сериал
00:00 Цветовете на любовта Diema
Family
сериал
bTV Cinema
08:30 Голямата лъжа - сериен
07:15 Пурпурни теменуги Nova TV
12:20 Търсачи на раковини драма
07:30 Събуди се... - НТВ
романтичен
09:30 Малкият голям отбор 10:00 На светло с Люба Кулезич 14:10 Зовът на миналото комедия
11:00 Съдебен спор - НТВ
романтичен
12:00 Непознати във влака 12:00 Новините на Нова
16:00 Индия: Любовна истодрама
12:30 Кунг фу панда - анимария - сериен
14:00 Островът - екшън
ционен
18:00 Пътеки към щастието 17:00 Разходка с лодка 14:15 Втори шанс - комедия
сериен
комедия
16:00 Дикoff - НТВ
20:00 Шоколадова мечта 19:00 Мъжът от Вирджиния 19:00 Новините на Нова
романтичен
bTV
трилър
19:30 Темата на Нова
21:50 Зовът на миналото 08:00 Тази неделя
21:00 Мостовете на Медисън - 20:00 Секретариат - трилър
романтичен
11:00 Търси се… - токшоу
драма
22:30 Автомобил 19 - екшън
TV 7
12:00 bTV Новините
23:45 Ловци на умове 00:15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 09:00 Оригиналът
12:30 Детство за всички криминален
Kino Nova
11:30 Татенце - сериал
документален
bTV Comedy
08:00 Детски анимационен блок 12:30 Новини
13:00 Империя: Свети Петър 07:00 Шоуто наТом и Джери10:15 Омагьосана - комедия
13:00 Лекар в планината - сериал
анимационен
12:30 Ваканцията на мистър
сериал
15:00 Корабокрушения в
08:00 Франклин и Баш- сериал
Бийн - комедия
15:45 Живот на скорост
червено море - доку- 09:00 Кое е това момиче 14:20 Пинокио - приключенски 16:15 Татенце - сериал
ментален
сериал
16:20 G-Force: Специален отряд 16:45 Библиотекарят 1 - прик16:00 Истински истории 10:00 Гаджето на най-добрия ми
люченски
- комедия
реалити
приятел - комедия
18:30 Новини
18:10 Привидения в замъка 17:00 120 минути
12:00 Столичани в повече 19:30 Корпус за бързо реагикомедия
19:00 bTV Новините
сериал
ране - комедия
20:00 От местопрестъплението:
19:30 bTV Репортерите
13:00 Франклин и Баш - сериал
21:20 Новини
Маями - сериал
20:00 Живи легенди - драма 14:00 Старчета разбойници с
21:00 Шрек завинаги - анима- 21:30 Плъзгащи се врати 22:00 Без резервации - драма
Бети Уайт - сериал
драма
ционен
00:00 Империя на слънцето 14:30 Новите съседи - сериал
23:00 От местопрестъплението: 23:20 Отвъд коридора - драма
17:30 До смърт - сериал
трилър
Маями - сериал

Четвъртък, 9 април 2015 г.
Първото състезание по спортна гимнастика за 2015 година се проведе във Варна - зона Север

Добро представяне на търговищките гимнастици
Обява
Кооперация „Алваново”
има следното инвестиционно намерение
СЪЗДАВАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА
в поземлен имот № 20059, 20060,
20061, 20062, 20063, 20081, 20082, 20026
в землището на село Алваново.
Мнения и възражения се приемат в стая №5 /
проход на етаж 2 – дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на община Търговище или кметство Алваново.

При момчета младша
възраст участваха 11 отбора от 5 клуба. СК по
СГА „Светкавица” взе
участие с 2 отбора. Първият състав представиха
второкласниците Атила
Назимов, Валентин Витанов, Петър Стефанов,
Виктор Николаев, Петър
Колев и шест годишния
Александър Христов. Отборът се класира на 4-то
място с право на участие
във финала на Държавното първенство. Имаше
отлични изпълнения, допуснаха се и грешки, но
децата се постараха да
покажат това, което могат.
С по-голяма жар и
вдъхновение играха децата от втория отбор,
които бяха на възраст
6-7 години, а именно Огнян Николаев, Борислав
Борисов, Дилян Хара-

Музеят в
Търговище
ще работи в
почивните дни

Регионален исторически
музей в Търговище ще работи в почивните дни. Това
съобщи директорът на културната институция Магдалена Жечева. Във връзка с
предстоящите Великденски
празници на 10 и 11 април
2015 г. /петък и събота / и на
13 април 2015 г./понеделник/
от 9.30 ч. – до 13.00 ч. отворени за посещение ще бъдат
Археологическата експозиция с Кралевското златно
съкровище и Славейковото
училище с изложбите:
• „Велик е нашият войник..”, посветена на войните
за национално обединение
на България 1912-1918 г. ;
• „Съхранено за поколенията”
• „Реликви от Освободителната война”
• „Възрожденска класна
стая” – постоянна експозиция.
Входът е с билети.

Продавам
ГАРАЖ
в блок 23 в кв.
„Запад”, с водоснабдяване
Тел.: 0888 56 44 08

ламбиев, Александър
Христомиров,
Илкай
Шевкетов и Сали Салиев. Всички участваха
на шестте уреда и завоюваха 8-мо място в
отборната надпревара.
Втората възраст момчета старша, беше
представена от отбор
от четирима състезатели. Младен Младенов
се класира пети в многобоя, Ивайло Радев
зае шесто място, Сезер Топчу стана осми,
а Александър Колев се
класира на 12-то място.
Много старание вложиха момчетата и заеха
второ място в отборното класиране, купа и
право на участие във
финала на Държавно
първенство. Състезателите класирали се
до осмо място бяха
наградени с медали.

При юноши младша възраст от клуба
участваха трима състезатели – индивидуално. Шампион в многобоя стана Теодор
Трифонов,
въпреки
контузията в коляното. Николай Лилов
също отбеляза напредък в развитието си, а
Никола Пенков преодоля страховете си и
също игра на шестте
уреда.
Треньорите на СК
по СГА „Светкавица”
– Румяна Чукарска
и Дмитрий Николов,
председателят – Румяна Станчева, съдията на клуба – Кирил
Богомилов и доайенът
в спортната гимнастика Христо Колев
останаха доволни от
представянето на възпитаниците си.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 14.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч.,
поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, улиците: "Тимок", "Страцин", "Цар Симеон", "Радецки", "Козлодуй",
"Бяло море", "Струма", "Елена", "Осогово",
"Чипровци", "Плевен", "Витоша", "Преселци", "Велико Търново", "Цар Шишман",
"Урвич", "Алеко Константинов", "Вардар",
"Арда", "Неофит Бозвели", "Гладстон", "Братя Миладинови", "Дамян Груев", "Бузлуджа", "Веслец", "Сава Геренов", "Климент",
"Средна гора", "Христо Ботев", "Кирил и Методий", "Иван Вазов", "Епископ Софроний"
– от ул. "В. Левски" до ул. "Хаджи Димитър",
"В. Левски", бул. "Митрополит Андрей" – от
Младежкия дом до ул. "Цар Симеон" и района около Кооперативния пазар .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61
ПОКАНА до всички член-кооператори на
ЗК „Надежда – 2”
На основание протокол №61 от 06.04.2015 г. на заседание на УС на ЗК „Надежда – 2” с. Голямо Соколово, общ.
Търговище и чл. 26 от Устава на Кооперацията, УС свиква
Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 25.04.2015 г. от 9.00 часа в салона на читалището в
с. Голямо Соколово при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията за стопанската 2014 г.
2. Приемане финансовия отчет на ЗК „Надежда – 2” за
стопанската 2014 г.
3. Отчет на Контролния съвет за стопанската 2014 г.
4. Избор на Управителен и Контролен съвет.
5. Други актуални въпроси.
Ако в определения час няма кворум, събранието ще се
проведе след един час на същото място и при същия дневен ред, т.е. на 25.04.2015 г. от 10.00 часа.
От Управителния съвет

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 27.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище вилна зона "Драката", абонатите, захранвани от
ТП "Дончо Пеев", ТП "Мильо попа", МТП "Ненко",
МТП "Димитър Цветков".
На 24.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ.
Търговище: Ловец, Острец, Осен и Надарево.
На 23.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ.
Търговище: Руец, Баячево, Певец, Дългач, Овчарово, БКТП "Избата" - с. Овчарово, с. Кралево, кариера Кралево, вилна зона, захранвана от
МТП "Серсема", гр.Търговище.
На 22.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Разбойна, и селата в общ. Търговище: Стража, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец, Вардун.
На 21.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. "Запад I" и "Запад II", жилищни блокове с номера - 1, от 25 до 28 и от 30 до 41.
На 20.04.2015 г., от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Запад - блокове с номера от 48 до 54 и МТТ
"Скорпион" - автосервиз "Пежо".
На 20.04.2015 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Запад - блокове с номера 42, 43, 45, от 55 до
58 и 60.
На 17.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
вилните зони, захранвани от ТП "Момина чешма", ТП "Ягода", ТП "Г. Петков", МТП "Синя вода-ВиК", ПС "Въбел", ТП "Автосервиз", комплекс
"Руски цар", ТП "Първи долап", бензиностанции
"Петрол" и "Лукойл", МТП "Хлебни изделия",
абонати, захранвани от ВС "Парка", ТП "Профилакториум" и БКТП "ЕМУ", комплексите "Белия
кон" и "Рай", всички комуникации, захранвани
от връх "Коджакус", хижи "Младост" и "Соколите" и кариери "ПИМ".
На 16.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, улиците: "Трапезица" (от "Палаузов" до
"Боровец"), "Боровец", "Росица", "Славянска",
"Кюстенджа" (от Строителния техникум до кръстовището на ул. "Еп.Софроний"), "Антим I-ви"
(от "Първи май" до "Кюстенджа"), "Камчия",
"Аксаков", "Белгун", "Преслав", "Първи май" (от
"Паисий" до "Палаузов"), "Пан агюрище", "Бъкстон", "Герлово" и кварталите: "Зорите", "Изток"
и "№71" и абонатите, захранвани от БКТП "Войнишка градина" и вилна зона, захранвана от
МТП "Д.Михайлов" (м-ст "Серсема").
На 15.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
улиците: "Цар Освободител" №30 - 36, "Митрополит Андрей" от светофарите до Читалището,
"Бенковска", "Кубрат", "П. Р. Славейков", "Стефан Куцаров" и "Троян".
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61
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ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 15.04.2015 г., от 11:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия по искане на ECO, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр. Търговище, вилна зона "Драката" - абонатите,
захранвани от ТП "Дончо Пеев", ТП "Мильо попа",
МТП "Ненко", МТП "Димитър Цветков".
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 24.04.2015 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Антоново: Черни бряг, Моравица, Шишковица,
Девино, Семерци, Горна Златица, Долна Златица
и Пиринец; абонатите на помпена станция "Черни
бряг", "Антоново" и "Семерци", мобилен оператор
с. Девино (Пали лула), малка ФвЕЦ с.Семерци.
На 24.04.2015 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Антоново предприятия и фирми от града, мобилен оператор,
специализирани звена, МВР, Пожарна, Община .
На 23.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ. Антоново: Моравка, Трескавец, Коноп, Любичево,
Конак, Берковски, Долец, Разделци и Добротица.
Абонатите на помпени станции "Моравка", "Любичево", "Добротица", малка фотоволтаична централа с. Берковски (общ. Попово), язовирна стена
"Ястребино", мобилен оператор с. Конак (общ.
Попово).
На 22.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Антоново: Велево, Таймище, Милино, Глашатай,
Свирчево, Крушолак, Старчище, Великовци,
Стеврек, Чеканци, Равно село, Стройновци и Черна вода. Абонатите на помпена станция "Кънино",
мобилни оператори в с. Чеканци, с. Велево и малка фотоволтаична централа с. Велево.
На 21.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Антоново: Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино и Еревиш; абонатите на търговски
обекти в с. Кьосевци, мобилни оператори в с. Кьосевци и с. Божица, рибарско селище с. Изворово,
помпени станции с. Изворово, с. Божица, помпена станция "Ястребино" - първи и втори подем,
Национален детски комплекс "Ястребино", пътен
кантон – гр. Антоново, бензиностанция "Петрол"
- гр. Антоново.
На 20.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата в общ. Антоново: Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Свободица, Малка Черковна, Букак, Банковец, Малоградец, Халваджийско, Длъжка поляна, Стара речка,
Мечево, Богомолско. Абонатите на помпени станции "Кара дере" и "Бяла река", мобилен оператор
с. Длъжка поляна, малка фотоволтаична централа
с. Малка Черковна, почивни бази "Къневи", с. Стара речка.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

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

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

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

Четвъртък, 9 април 2015 г.
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СЛЪНЧЕВО
ПЕТЪК

СЛЪНЧЕВО
СЪБОТА

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

гр. Търговище

www.imoti-viktoria.com

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
49 кв.м. Идеален център, ет.7,
с таванска, двустаен тухла
39 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла 50 000
71 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 49 000
58 кв.м. Запад 2, ет.3, двустаен панел 45 000
80 кв.м. Борово око, ет. 1 (жил.), тристаен ново стр-во, луксозен 48 000 EUR
96 кв.м. Запад 1, ет.3, тристаен тухла,
частични подобрения
71 000
115 кв.м. Широк център, ет. 3, тристаен ново
стр-во, лукс, обзаведен 65 000 EUR
кв. Боровец, тухлена къща, 110 кв. ЗП,
обзаведена, 490 кв.м. двор
Широк център, самостоятелна къща,
кирпич, 651 кв.м. двор
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна, с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3 39 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7
37 900
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.)
45 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
43 500
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново стр-во, завършен вид
48 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
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
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. Идеален център, ет. 3 (жил.)
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. Идеален център, ет. 4 (жил.)
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
70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
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
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, обзав. 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. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
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
62 000
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
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000

ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”
тел. 0601/6 41 41,
0885/960 157
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, до шпакловка
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
89 кв.м. Широк център, ет.4
69 000
89 кв.м. Ш. център, ет.1 (жил.), лукс 52 000 EUR
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
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
112 кв.м. Вароша, ет. 2(жил.), PVC
88 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Борово око, ет.1 (жил.), лукс. 170 000
120 кв.м. Център, ет. 2, газ, двор 55 000 EUR
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
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
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000

и още много оферти...
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ОБЛАЧНО
НЕДЕЛЯ

ТОП ВИЦ
Седят три жени и пият кафе. Едната
казва:
- Моята свекърва я погребахме на едно
много хубаво място - тишина, слънце,
спокойствие...
Другата:
- И ние нашата я погребахме на хубаво
място – чист въздух, цветя...
Третата звъни по телефона на свекървата си:
- Мамо, какво правиш?
- Ами-и-и... Какво да правя, мотам се.
- А така, мотай се, мотай се! Хората
взеха хубавите места, а ти още се моташ!
***
На рецепцията на хотел:
- Ако ми докажете, че сте съпрузи, ще
ви сложа в една стая.
Мъжът:
- Ако ми докажете, че не сме, ще съм
ви задължен цял живот!
***
Жена към мъжа си:
- Звучиш като пълен идиот!
- Говоря така, че и ти да разбереш...
***
Две блондинки седят и си говорят:
- Абе, муци, кое е по-близо, Луната или
Лондон?
- Много си тъпа, ма! Като отвориш
прозореца вечер, какво виждаш - Луната или Лондон!
***
Според последното преброяване на населението коренните жители на София
са сто хиляди. Останалите един милион
и неколкостотин хиляди са спам.

Интернетът
убива секса

Британски следователи
стигнали до заключението,
че виртуалното общуване
убива желанието за любов
и секс.
Проф. Дейвид Шпигелхалтър от Кембриджския
университет написа книга,
в която твърди, че сексуалният живот на човечеството
е в упадък от момента, когато се е появил интернет.
Днес статистическата двойка прави секс само три пъти
месечно. Докато през 2000та година показателят бе 4
пъти, а през 90-те години - 5
пъти
"Преди ние имахме ясно

Фирма “ПИМК“ ООД

търси да назначи
МАНЕВРИСТ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМАРКЕТА

Заплащане 40 лева на ден
плюс 0,12 лв на километър
 0887 465 363 - Христо Христов
Фирма „Младост-2002” ООД
търси да назначи
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
С предимство ще бъдат кандидатите с
образование, квалификация и опит в хранително-вкусовата промишленост
Молба и автобиография ще се приемат на
и-мейл адрес: mladost2002@mail.bg
За повече информация тел.: 0601 6 28 54

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
съобщава, че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДНО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
производство, както и офис помещение.
Възползвайте се от ниските наемни
цени на Бизнес инкубатора !
За допълнителна информация
тел. 0601/62622, 0899942063.

разграничаване между личен и обществен живот.
Днес обаче всичко се е
смесило и обществения живот се интегрира в личния",
твърди професорът.
Хората постоянно си
проверяват пощата в ноутбуците и смартфоните и
свободно време просто не
остава. Професорът дори
смята, че заради виртуалното общуване все повече
хора живеят поединично, а
не по двойки и в семейства.
Понеже общуването не се
прекъсва, няма смисъл да
се живее заедно. Можеш
да си включиш радиото, да

намериш приятна музика
или да прекараш вечерта в
компанията на приятел.
Освен с този технологичен напредък нашият
живот е пълен с всякакви
начинания, идеи, мероприятия и просто не остава време за общуване
с "половинките". Пък и се
променят приоритетите първо работата. А тя благодарение на смартфоните
може да ни открие и под
душа, и в леглото. Отмарянето - чак след това. Изобщо сексът не е приоритет
за съвременния зает човек
със смартфон.

Мрачната музика подсилва усещането за горчиво,
веселата - за сладко
уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
мираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

Учени от Оксфордския университет разкриха, че песните на
"Бийтълс"
значително
подобряват вкуса на
пържената риба с картофки, а ариите на Павароти - на шоколадовия
мус и на кафето,пише
в. "Обзървър". Високите
ноти в музикалната пиеса подчертават киселото, докато сладостта
се изостря от богатата
и жизнерадостна звучност.
Песните на американската джаз певица Били
Холидей са прекрасно
допълнение към пудинга

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



от тиква. "Дигиталните слушането на компакт- зани с вкусовите ни рецепподправки" могат да по- диск със Струнен квар- тори. "Музиката не може
могнат на гурметата да тет щ1 на Чайковски, да създава мирисови и вкусе насладят по-пълно- докато Квартетът за сови усещания, но може да
ценно с близо 15 на сто флейта в ре мажор на ги подсили. По време на
на сервираните им вина. Моцарт е най-пригоден експериментите установи"Несун дорма" на Па- за бранда Пюили Фюме. хме, че по-мрачната музиСпоред автора на ка подсилва усещането за
вароти е чудесно доЧарлз горчиво, а жизнерадостпълнение към тъмните изследването
мусове, докато високите Спенс с нашите уши ната - за сладко", изтъква
тонове на пианото в хита подсъзнателно са свър- специалистът.
на Били Холидей
Èçäàòåë:
"Autumn In New York"
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
спомагат по-добре
да усетим букета на Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
пудинга от тиква.
Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
За феновете на ви- E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
ното от бранда Шато
Печатница: "Разград
Марго най-доброто
Полиграф" ООД - Разград
"дигитгално мезе" е

www.targovishtki-novini.com

0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

