ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

 6 54 69; 6 53 23

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

Излиза в
понеделник
и четвъртък
Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

Èçäàâà ñå îò 7 ñåïòåìâðè 1998 ã
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК • Четвъртък, 10.IV.2014 г., бр.27 (1486), год.XVII

0.50 лв.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
ОБЩИНИТЕ: ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ, ШУМЕН И ВЕЛИКИ
ПРЕСЛАВ.

В МБАЛ Омуртаг
По-малко средства в Ръст
на пациенти
зимното поддържане и на приходите
Борислав
КУРДОВ
По-малко
средства са
били разходвани за зимно поддържане през
тази година
в
община
Търговище.
Според управителя
на БКС Галин Дачев
„Може
да
се каже, че
п р и р о д ат а
беше благосклонна в нашия район.
Това даде възможност
за едно по-рационално
използване на техниката за почистване”. За
зимен сезон 2013/2014
БКС-Търговище е реализирало приходи в
размер на 54 813 лева
от общинската пътна
мрежа и 61 503 лева за
почистване на улици в
селата. За поддържането на републиканският
път, който премина през
Търговище /ул. „Паисий”,
„Кюстенджа”, „Митрополит Андрей” и „Александър Стамболийски”/
общината е заплатила
3 052 лв. „Или като цяло
това е един много скромен приход от дейности
и услуги на фирма БКС
по отношение на зимно
поддържане на територия на общината”, каза
Дачев.

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

Снимка: Архив "ТН"

Според
него,
не
може да бъде направено сравнение спрямо
минали години, защото
разходите зависят от
самия сезон, т.е. колкото повече студени дни
и снеговалежи има,
толкова са повече разходите за общината и
съответно приходите за
БКС.
В тези дни служители на общинската фир-

ма започнаха възстановяване на уличното
трасе по републиканския път, който минава
през града. Кърпят се
дупки от светофара до
Техникума по икономика до колелото на околовръстното шосе. Същевременно в близост
тече и рехабилитация
на част от околовръстния път от кръговото до
кв. „Въбел”.

Родопчанинът Алейдин за пореден път се връща в Търговище:

Ръст на пациентите и
приходите отчита в празничния ден - 7 април,
ръководството на МБАЛ
в Омуртаг. Изпълнителният директор д-р Павлина Павлова каза, че
за миналата година преминалите през здравното
заведение пациенти са
между 6 и 7 000 - жители
на общината и съседните
Котелска и Сливенска.
В болницата приключват дейностите по проект
за реконструкция и монтиране на ново оборудване по проект на ОП
„Регионално развитие”.
Тук са инвестирани над 4
млн. лв. От два месеца се
използва ново медицинско оборудване на стойност 2 631 600 лв. Става
дума за компютърен томограф – 16 среза; дигитален рентгенов апарат
за
графично-скопични
изследвания; дигитална
ехографска система и
дигитална мамографска
система. По думите на
д-р Павлова, мамографът
е единствен в Търговищка област от този клас.
Новата техника дава възможност за ранно диаг-

ностициране на онкологични заболявания. „Сега
пациентите от региона
– с висока безработица
и смесено население, ще
имат по-лесен достъп до
съвременно здравеопазване”, каза още Павлова.
В момента в МБАЛ –
Омуртаг работят общо
220 души, от които 60 лекари–специалисти. Болницата изпитва нужда от
анестезиолози и хирурзи,
кадрите са застаряващи
– но това са проблеми, характерни за почти всички
здравни заведения в страната, обобщи Павлова.

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

На „Островче” обсъждаха

Проблемите на региона
На 05 април 2014 г.
в хотелски комплекс
„Островче” над 100
представители от структурите на ПП ГЕРБ от
четирите смесени района: Разград, Търговище, Силистра и Шумен,
взеха участие в работна среща под надслов
„Предизвикателства в
смесените райони”.
На срещата присъства заместник-председателят на партия ГЕРБ
Цветан Цветанов, както
и народните представи-

тели от четирите области: Валентин Василев,
Дарин Димитров, Стефан Господинов и Любомир Христов.
Цветан Цветанов сподели, че никога до сега
не е имало такъв реваншизъм, какъвто се
наблюдава в момента.
Според него, настоящото управление няма никакви стратегии за секторните политики.
Младежката безработица в края на мандата на ГЕРБ достигаше
27 %, а в следствие на
управлението на БСП и
ДПС в момента тя е 30
%, на фона на предизборните обещания на
управляващите за разкриването на 250 000
нови работни места.
По мнение на Цветанов, единствено високата избирателна активност може да отстрани
ДПС от управлението
на страната. Той увери,
че ГЕРБ е партия, която
многократно е показва(на 2 стр.)
ла своята

Вярата крепи човека, а недове- "Ще инвестираме и подобряваме водоснабдяването"
твърди управителят
рието и алчността го развалят Това
на "Водоснабдяване и канаАлейдин Тахиров е доказано
най-младия ходжа в цяла България, който гледа и помага на
хората чрез свещената книга
- Корана. Казва че е българомохамеданин,
помак, с
което се
гордее.
Ко г а то отиде човек при
него той не го пита
какъв е проблемът,
както правят колегите му, а когато отвори
Корана самият проблем го казва Алейдин, без да пита човека за какво е отишъл
при не го. (на 4 стр.)

лизация" ООД - Търговище
ТЕОДОР ГЯУРОВ, в разговор със Свилен НИКОЛОВ
- Господин Гяуров,
заварихте
фирмата
в добро финансово
състояние, но пък ви
очакват
ремонтни
инвестиции! Докъде
стигнахте?
- През тази година
инвестициите са 660
000 лв, заделили сме и
над 700 000 лв. за машини и съоръжения.
Дружеството стопанисва и експлоатира водоснабдителните системи
на Търговище, Омуртаг

и Антоново, но нашите
абонати са основно в
Търговищка община 80% и тези съоръжения
ще помогнат услугата,
която им предоставяме,
да е с по-високо качество. Като първо и неотложно трябва да купим
съвременна
каналопочистваща
машина,
защото ние в България
не сме се научили да си
чистим каналите. Тази,
на която сме се спрели
се състои от два голе-

ми агрегата, единият е
високо напорен - 200
атмосфери налягане за
отпушване на каналите.
Вторият представлява
дебела тръба под вакуум, която като прахосмукачка, събира твърдият
отпадък в резервоара.
Капацитетът на машината е 5-6 тона на ден, а

после твърдият отпадък
се разтоварва на пречиствателната станция
за отпадни води или на
общинското сметище.
Досега лошо си поддържахме
каналната
мрежа и затова оттам
мирише, развъдник е
на паразити, хлебарки
и плъхове. (на 2 стр.)

Четвъртък, 10 април 2014 г.

2 страница

Проблемите
на региона За

Едно мнение

позицията на България
последователите на Степан
Бандера/, но не и родните
такива, защото му искаха
оставката. Доста по – лесно щеше да бъде, ако нашите протестиращи искаха
оставката на украинското
правителство, от какъв зор
обаче? В същото време заявихме, че няма да признаем
референдума за бъдещето
на Крим, което също показва непохватно поведение.
Можехме поне да изчакаме
и да заявим позиция след
провеждането му. На дипломатически език това се нарича намеса във вътрешните работи на друга страна.
Всъщност, нещата не са
чак толкова сложни и неясни. Виктория Нюланд,
която в момента работи

20 са кандидатите, участници в откритата процедура по
Закона за обществените поръчки при спазване на опростени
правила за строително-монтажните работи на обект ЦДГ
№1 „Веселушко” в Търговище.
На 7 април 2014 г. офертите
бяха отворени от комисията,
назначена от кмета на Общината Красимир Мирев. Предстои
избор на изпълнител. Стойността на проекта е 431705 лв. без
ДДС, като средствата са осигурени от Публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”.

Спас СИМЕОНОВ
Странно е поведението
на държавата България по
отношение на външната политика в годините на т. нар.
преход. В по-предишни години се оправдавахме, че
сме членове на Варшавския
договор и СИВ, че сме сателит на СССР. Днес, уж сме
свободна и демократична
страна, а демонстрираме
удивително непохватна последователност и даже зависимости във външната
си политика. Така беше с
Македония, Косово, Северна Осетия, участието ни в
мисиите на НАТО в Ирак и
Афганистан.
И стигаме до актуалния
проблем. В България и в
Украйна имаше протести, с
аргументи, които може да
не са съвсем идентични, но
доста си приличат: олигарси, корупция, криминална
приватизация, бандитизъм,
бедност, беззаконие и други
подобни неща.
У нас правителството
оцеля, въпреки крехката
парламентарна подкрепа, в
Украйна се случи точно обратното. Получи се някакъв
парадокс и даже абсурд,
българското правителство
призна новото правителство
във Киев, без да е съвсем
ясно доколко то е лигитимно
и законно. Какво излиза, че
българското правителство
харесва украйнските протестиращи /включително и

(от 1 стр.) Трябва да изберем машина втора употреба, защото не може да си
позволим нова, много е скъпа – към 1 000 000 лв.
Трябват ни два багера,
защото тези, които купихме през 2007 г. са амортизирани. Дружеството вече
разполага с – GPS / геодизически инструмент/, много
ценна придобивка при нашата работа. Досега не сме
имали, а с него много точно
се определя местоположението на ВиК мрежата. Нашият подземен кадастър е
правен на парче навремето
и много често при аварии се
копае на сляпо. Това гражданите го виждат с ремонта,
които тече по Водния проект в града. Фирмата, която
извършва подмяната на ВиК
мрежата често при прокарване на тръбите попада на
съоръжения, които не са отбелязани на картата.
След като закупим каналопочистващата машина,
ще инвестираме още около
15-20 хиляди лв и за една
инспекционна камера, която се движи по тръбите. С
нея ще може да правим преглед на съоръженията и да
откриваме повреди по тях.
Трябва да търсим и да работим със съвременни технологии. Трябва да сме в крак
с новото, защото стоим ли
на едно място значи вървим
назад. Започнали сме и смяната на водопровода в кв.
„Въбел”. В северната част
на квартала водопроводът
е подменен, тази година ще
работим по южната. За там
имаме към 250 000 лв. заложени наши средства, като и

изпълнението ще е от наши
специалисти.
В помпена станция „Преслав” също имаме доста работа - трябва да се сменят
помпи и електрически съоръжения. Въпреки че не е
на територията на Общината, оттам доставяме водата,
която подаваме за града и
7 села в Общината. За 130
000 лв. вече направихме
хидроизолация на 6 селски
резервоара, които текат и
са на преклонна възраст.
Подменяме помпи, защото
предишните са остарели физически и като конструкция, харчат много ток, а
вършат малко работа. Доста
сме напреднали, повечето
са подменени, но по селата ще имаме още помпи за
подмяна.
- Озонаторната станция
как е?
- Работи, но и тя естествено се амортизира – вече
е на 35 години. Водата се
пречиства качествено и
гражданите могат да бъдат спокойни. Проблем са
пролетните води при силни валежи, тогава има помътняване, но това е от технологията, с която се улавят
фините частици. Това може
да се избегне, ако се изгради пречиствателно съоръжение с пясъчни филтри, но
към момента нямаме средства за подмяната.
- Появиха се едни писания, че водата, която идва
от я. „Тича” не е питейна.
Че язовирът не разполагал със санитарно-охранителна зона…
- Не зная дали това са
журналистически или по-

литически провокации. Санитарно-охранителна зона
на язовира има, но по новите изисквания границите
и трябва да се разширят.
Твърди се, че понеже няма
такава санитарно охранителна зона, водата не е питейна - това е политическият момент. Разполагаме с
акредитирана лаборатория,
в която се правят постоянни
замервания, които показват,
че водата е с добри питейни
качества. Водата ни е хубава и не е опасна за пиене.
Същото се потвърждава
от анализите, който правят контролните органи.
Тук искам да отбележа, че
нашите усилия в момента са насочени главно по
обезпечаване на абонатите в града редовно с вода.
Всички сме свидетели на
предизвиканите от изпълнителя на реконструкцията на ВиК мрежата чести
аварии и нашите аварийни
групи правят всичко възможно да спестят неудобствата на гражданите.
- Очаква ли се поскъпване на водата, след като
потече по новите тръби?
Знаем, че съоръжението
е ново и трябва да започне начисляване на амортизация?
- Не, поне не на този
етап. С включването на
пречиствателната станция
се повиши цената на водата, защото включихме услугата пречистване на отпадни води. Сега очакваме
подобряване на водоснабдителната система, както и
намаляване на разходите
по нейната поддръжка и

(от 1 стр.)
толерантност към
различните етноси, като е отделяла средства за реставриране и
ремонт, както на църкви, така и
на джамии.
На семинара присъстваха и
народният представител в 42-то
Народно събрание Цецка Цачева, както и Румяна Бъчварова
член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ.
Цецка Цачева заяви, че Изборния кодекс не съдържа съществени различия от досегашния, затова управляващите се
опитват да си гарантират успех
на предстоящите избори, чрез
назначенията в ЦИК.
Според г-жа Бъчварова, за
напред БСП едва ли ще постигнат електоралната си подкрепа
от последните парламентарни
избори.

20 кандидати за

Ремонт на ЦДГ
"Веселушко"

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

РИК започна работа

като заместник държавен
секретар на САЩ, известна
Ðàéîííàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ â Äâàäåñåò è îñìè ðàéîí – Òúðнапоследък със знаменитата ãîâèùêè
ñâèêà 15-òå ñè ÷ëåíîâå íà ïúðâî çàñåäàíèå.
си реплика: „Майната му на
Êîìèñèÿòà å íàçíà÷åíà íà 03.04.2014ã. ñ Ðåøåíèå ¹63-ÅÏ íà
Европейския съюз”, беше и в ÖÈÊ, òúé êàòî ïðè êîíñóëòàöèèòå, ñâèêàíè îò Îáëàñòíèÿ óïСофия преди седмица. Каза в ðàâèòåë ìåæäó ïàðòèèòå è êîàëèöèèòå, íå áåøå ïîñòèãíàòî ñúправ текст: „Ние сме вложили ãëàñèå.
Çà ïðåäñåäàòåë íà ÐÈÊ å íàçíà÷åíà Äèàíà Èãíàòîâà îò ÁÑÏ.
5 милиарда долара в Украйçàìåñòíèöè ñà Ìëàäåí Áàëóêîâ è Ñèëâèÿ Íàñêîâà. Ñåêðåòàð
на, за да я издърпаме от вли- Íåéíè
å Íåëè Âàñèëåâà. ×ëåíîâå ñà: Ìàðèíåëà Ïúðâàíîâà, Äèàíà Æå÷åâàянието на Русия и не можем Ñïàñîâà, Àíòîí Àòàíàñîâ, Òîäîð Òîäîðîâ, Ãåðãàíà Öîíåâà, Õðèñòàда оставим нещата така.”
ëèíà Õàëà÷åâà, Ñâåòëàíà Äîáðåâà, Âàñèë Âàñèëåâ, Ìàâçóíå ÁåéòóТолкова с примерите. Го- ëîâà, Ïåíêà Ìèõàéëîâà è Äîðèàíà Èëàðèîíîâà.
Ðåøåíèåòî çà íàçíà÷àâàíå íà ÐÈÊ – Òúðãîâèùå ïîäëåæè íà îáлемият парадокс е, че ние
æàëâàíå
ïðåä Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ÷ðåç Öåíòðàëíàòà
не можем да се справим с èçáèðàòåëíà
êîìèñèÿ â 3-äíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíåòî ìó. ÐÈÊ –
нашата си демокрация и Òúðãîâèùå çà èçáîðèòå çà ÷ëåíîâå íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò îò
управлението на страната Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ íà 25 ìàé 2014 ã. ñå ïîìåùàâà â ñãðàäàòà íà Îáвече четвърт век, но сме ëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ.
щедри да раздаваме акъл и
Òúðãîâèùå
правосъдие на другите. Или
просто сме марионетки в играта на големите играчи в
политиката и икономиката
58 àáîðòà ñà èçâúðøåíè â Àêóøåðî-ãèíåêîëîãè÷íîòî îòäåëåíèå
â ÌÁÀË - Òúðãîâèùå îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà äî 13 ìàðò. Òîâà êàçà
на света.

58 аборта само за 3 месеца

çà Ðàäèî „Ôîêóñ”- Øóìåí Ìèëêà Äàíåâà, ñòàðøà àêóøåðêà.
×åòèðè îò òÿõ ñà èçâúíáðà÷íè, äðóãè ÷åòèðè ñà íà ìîìè÷åòà
ïîä 17 ãîäèíè. 1/3 îò àáîðòèòå ñà áèëè ïî æåëàíèå, ïî ìåäèöèíñêè
ïîêàçàòåëè íÿìà íàïðàâåíè.
Ðàæäàíèÿòà çà ñúùèÿ ïåðèîä ñà 150. Ðåãèñòðèðàíè ñà øåñò ðîäèëêè ïîä 18 ãîäèíè - åäíà íà 15, åäíà íà 16 è îñòàíàëèòå íà 17 ãîäèíè. 12 îò ðîäèëêèòå ñà íàä 35 ãîäèøíè. Ñ ðîæáè ñà ñå ñäîáèëè è äâå
æåíè íà 38 ãîäèíè.

Òúðãîâèùå

Лазаровден в музея

На барикадите в Киев, февруари 2014 г

Íà 11 àïðèë 2014 ã. Ðåãèîíàëíèÿò èñòîðè÷åñêè ìóçåé â Òúðãîâèùå ùå ïîñðåùíå äåòñêàòà ãðóïà – ëàçàðêè îò ÎÄÇ „Ï÷åëèöà”. Òîâà ùå ñòàíå îò 10:15 ÷àñà â Õàäæè Àíãåëîâàòà êúùà.
Îò ìóçåÿ ïðèâåòñòâàò âñè÷êè æèòåëè íà Òúðãîâèùå çàåäíî ñ òÿõ äà ñïîäåëÿò òîçè ïðàçíèê ñ ïðîëåòíàòà ïðîãðàìà
íà òàëàíòëèâèòå äåöà.
Ìàë÷óãàíèòå ùå ñà ïðåìåíåíè â íàðîäíè íîñèè è ùå çàðàäâàò ãîñòè è ïîñåòèòåëè ñ èçïúëíåíèåòî íà òðàäèöèîííèòå ëàçàðñêè ïåñíè è òàíöè è ùå ïðèåìàò â ñâîèòå êîøíè÷êè íàøèòå äàðîâå çà ïðàçíèêà.

"Ще инвестираме и подобряваме водоснабдяването" Хванаха крадец на ярета
загуби от течове.
Ще се повиши само цената за абонати, които сега
не са, но ще бъдат включени към услугата „Пречистване на отпадни води”.
- Как са нещата в Омуртаг? Много се изписа и
изговори за десетилетния воден проблем там.
- Нещата там са много
сложни. Водопроводът от
я. „Ястребино” никога не
е работил, изпълнен е некачествено. За мен най-

Момче на 16 години от
търговищкото село Давидово е било задържано в
местното полицейско управление, съобщиха от ОД на
МВР. За него бе установено
че е откраднал осем ярета
от незаключена стопанска
постройка в селото.
В хода на разследването
е било установено, че кражбите са били извършени на
няколко пъти. Част от откраднатите животни младежът продал на частни лица

лесният начин за решаването на проблема е да се
достави вода до Омуртаг с
изграждане на водопровод
от я. „Красноселци”. Водата от язовира е достатъчно
и е с много добро качество, изследвали сме я много
пъти. Това е и най-евтиния
и бърз начин за втори /резервен/ водоизточник на
град Омуртаг. Към момента
за населението няма алтернатива освен поддръжката на водопровода Кипилово - 42 км. с постоянни
аварии. А трябва да се ми-

Такава вероятно ще бъде каналопочистващата машина, която "ВиК"-Търговище ще закупи.
сли дългосрочно и в перс- тук, като инвестиции и
пектива за Омуртаг.
планове, трябват много
- Какво ще кажете за пари. Как стои дружеводоснабдяването
на ството финансово г-н ГяАнтоново?
уров? Печелившо ли е?
- В община Антоново
- Приходите ни се форнещата стоят по-добре мират главно от абонатите
– водата е от местни во- на община Търговище и годоизточници и от язовир ляма част от тях отиват за
"Ястребино". Сега се раз- покриване на разходите в
ширява системата и много другите два района - Омурнови села ще се обхванат. таг и Антоново. В момента
Така че в Антоново нямат дружеството е стабилно и
проблемите на Омуртаг.
има потенциал за инвести- За всичко казано до ции и развитие.

на занижени цени. Три от
яретата били намерени у
стопани, които ги купили от
младежа. Те са върнати на
собственика на животните.
По случая е образувано
досъдебно производство.

Четвъртък, 10 април 2014 г.
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Трийсет неща,
които не бива
ва за документите от вре- дена на отраслов признак:
Светлин БОЖИНОВ
Както е добре известно мето на Третото българско местни органи на власт и да пропуснем
Държавен архив – Търговище

Ново издание

на уважаемия читател, в
Държавен архив – Търговище е съсредоточена основната част от запазените до
наши дни документи за времето от 1878 до 1944 г. – на
местни органи на власт и управление (околийски управления, градски и селски общини и др.); банки; кредитни
сдружения (кооперации и
кооперативни съюзи); училищни инспекции и настоятелства, всички видове и
степени училища; църковни
настоятелства; мюфтийства;
обществени и професионални организации; народни читалища; политически партии,
промишлени предприятия,
пощенски станции, на институции по селското стопанство, здравеопазването,
спорта, културата и др., както
и документи на частни лица.
Споменатото
документално богатство дава разнообразна и изчерпателна
информация за икономическото, политическото, общественото и културното
развитие на бившите Омуртагска, Поповска и Търговищка околии през посочения период Това е
най-надеждната, най-компактната и най-качествената
база от исторически източници за проучване миналото
на селищата, институциите,
сдруженията, родовете и
личностите в Търговищкия
край от времето на Третото
българско царство.
С цел по-бърз достъп до
отделните документи, в архива е изграден и непрекъснато се подържа и допълва
нужният научно-справочен
апарат (система от взаимно
свързани справочници).
Неотдавна, на страницата
на Държавен архив – Търговище в официалния сайт на
Държавна агенция „Архиви”,
беше публикуван „Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Търговище.
Част I . 1874-1944 г.”.
Пътеводителят представлява разширен справочник, който дава най-обща
представа за документите,
съхранявани в даден архив.
Същевременно той е наситен с достатъчно детайлна, абсолютно достоверна
и представена в най-сбита
форма информация за отделните архивни фондове.
Какво бихме могли да кажем точно за новопубликувания пътеводител?
Изданието е второ (първото е от вече далечната
1988 г.). Обемът му е 240
страници. Работата по него
започна през 2008 и приключи през 2011 г. Създаването му е плод на усилията
на съставителите Яна Ралева, Жечка Стоянова, Дияна
Петрова, Камена Станоева,
Станислава Цанева, Десислав Неделчев и редактора Светлин Божинов. Рецензент е д-р Йордан Желев от
Държавна агенция „Архиви”.
Отзивите в архивната колегия за пътеводителя са отлични.
Справочникат дава обща
и същевременно възможно
най-пълна и точна предста-

царство, съхранявани в Държавен архив – Търговище.
Той обхваща постъпленията от създаването на архива
през 1963 г. до наши дни.
Сегашното издание се
наложи поради обогатяването с нови архивни фондове и документи след 1988
г. и непредставянето тогава (по конюнктурни политически причини – т. нар.
“Възродителен процес”) на
част от архивните фондове.
Уточнени и допълнени са
множество данни за създаването и дейността на
фондообразувателите. Прецизирани са историческите
данни и анотациите на ар-

управление, органи на съдебната власт, политическа
и обществена дейност, промишленост, селско и горско
стопанство, транспорт и съобщения, финанси и кредит,
търговия, образование, култура, здравеопазване, физкултура и спорт, религия и
лични архивни фондове.
Историческите
справки дават кратки, но точни
и достоверни сведения за
създаването, дейността и
прекратяване на съществуването на фондообразувателите; промените в наименованията им, техните
функции, териториалната им
компетентност и др.

Корицата на поредното издание на Архива

хивните документи. Затова
новото издание е не само
допълнено, то е и основно
преработено. Така не само
е повишена неговата справочна стойност, но се разширява и се дава тласък на
знанието ни за миналото
на нашия край.
Характеристиките
на
архивните фондове и документи са подредени по класификационна схема, изгра-

За пълнота и улеснение
при използването, към пътеводителя са приложени списъци на архивните
фондове.и на тематичните
сбирки от микрофилми за
периода 1878-1944 г.; именен и географски указател
и др.
Изданието може да се
види и използва свободно
на посочения в началото
сайт.

Какво остава?
Кирил СМИЛКОВ

Какво ние помним от човека,
часове или години с нас прекарал…
Слова, безследно изчезнали в простора.
Небрежна външност. Галантност или артистизъм.
Лъчезарност, достолепие…Може би финес.
Едно „наздраве”. Обещание за вярност.
Помощ. Съпричастност. И винаги утеха.
Глътка радост. Миг безгрижен смях.
Дълги откровения, над прикрита мъка.
Трудни плахи крачки, запъхтяност.
и възсторг без мяра от „Кончето” на Пирин.
Обляна кожа в морска пяна.
Почти детински смут. Ридания. Конвулсии.
Отдадено в забрава тяло.
Щедър жест. Подтик за кураж.
Топли, пълни с ласка длани.
Мъдрост, напътствия и разум.
В късна нощ любовни клетки.
Разкаяния за грях. Милост за пощада.
Свъсено лице. Горчиви думи.
Обиди. Проклятия. Псувни.
Възхита от деца грижовни.
Душа, ридаеща от неблагодарност.
От човека най-накрая ние помним,
което той самият в себе си е мразил…

Костеливият плод

Или за какво са полезни най-вече орехите

Не продължавай връзка, в
която не се чувстваш добре.
Ползвай
слънцезащитен
крем. Винаги.
Не пропускай възможността
да отидеш на концерт на група,
която харесваш.
Не се страхувай да опитваш
нови неща.
Тренирай колкото можеш повече.
Не позволявай пола ти да те
определя.
Ако мразиш работата си, напусни я.
Старай се повече в училище
и университета.
Оценявай красотата си.
Никога не преследвай чужди мечти. Не си заслужава да
жертваш собственото си щастие.
Вслушвай се повече в съветите на родителите си.
Не бъди затворен. Светът
предлага много повече от това
да прекарваш времето си сам.
Когато остарееш, разбираш,
че чуждото мнение няма как да
е било от значение.
Не се страхувай да кажеш
„обичам те“.
Не се колебай прекалено
дълго, не губи времето си, защото то минава бързо.
Споделяй болката с близките си, особено, ако те са те наранили.
Отстоявай принципите си подобре.
Винаги е чудесно да помогнеш на човек или кауза. Участвай в доброволчески програми.
Грижи се за зъбите си на
младини.
Прекарвай повече време с
баба си и дядо си преди да са
си отишли… ще ти липсват цял
живот.
Не работи прекалено много.
Ще пропуснеш забавления и
ще натрупаш стрес.
Научи се да готвиш поне
едно ястие хубаво. Нямаш идея
колко ще те сближи с любимите
хора.
Живей за момента, наслаждавай се на природата.
Довършвай започнатото. Винаги.
Ако виждаш, че едно приятелство се разпада, дай си
сметка дали можеш да го закрепиш. Понякога насилването
води до по-големи щети.
Играй повече с децата си.
Не поемай прекалено големи рискове.
Търси колкото се може повече контакти и партньори.
Не бързай да благодариш,
направи го само, ако наистина
си оценил жеста.
Всички сме на тази земя за
прекалено малко време. Обръщай внимание на близките си.

Считани за
най-здравословните ядки,
орехите са богат източник на
омега-3 мастни
киселини. Различни изследвания са доказали, че освен
това понижават
риска от холестерол и сърдечна недостатъчност. Кои са
основните причини да включваме редовно
орехи в диетата си.
Орехи - за блестяща
кожа Все по-често чуваме
за козметични продукти на
орехова основа. Тези ядки
съдържат хранителни вещества, които помагат за
зарастването на различни
белези и пигментации по
кожата и й придават блясък.
Някои шампоани и балсами
за коса също се приготвят с
орехи - за по-гладки, блестящи и здрави кичури. Освен
това орехите стимулират
растежа на косата и понижават риска от косопад.
Орехите намаляват риска
от сърдечна недостатъчност При висок холестерол
обикновено се препоръчва
да не ядем никакви ядки.
Орехите са изключение: те
имат свойството да понижават високите нива на холестерола и по този начин да
предотвратяват сърдечната
недостатъчност и да намаляват вероятността от удар.
Омега-3 мастните киселини
са причина за това тяхно
свойство.
Орехите лекуват запек
Колко от нас знаят, че ядките образуват плодовете?
С други думи, ядките са етапа преди действителното
формиране на плодовете.
Откакто стана известно, че
консумацията на плодове
лекува запека, продажбата
им е скочила зашеметяващо през последните години.
Орехите действат по сходен
начин и облекчават състоянието, макар че са все още
само ядки!
• Понижава стреса През
2010 г. учени от Държавния
университет на Пенсилвания са провели изследване

Бягането за здраве не
било толкова здравословно,
колкото се считаше досега,
установиха
американски
учени.
Екип от Сърдечносъдовия
изследователски институт
на щата Пенсилвания констатирал, че хората, които
живеят най-дълго, са тези,
които извършват умерени
физически упражнения. А
това означава кросове с
продължителност 2-3 часа
на седмица. В същото време маниаците на джогинга,
които се претоварват, както
и мързеливците, които въобще не спортуват, им предстои доста по-кратък живот.
Около 70 на сто от учас-

тниците в изследванията
признали, че пробягват
над 32 километра седмичнo.Учените отчели дали те
приемат лекарства, нивата
им на холестерол, кръвното им налягане и дали пушат.Никои от тези фактори
не могъл да обясни защо
онези от изследваните, които пробягвали най-дълги
разстояния, имали и пократък живот. Но фактът
бил налице.
Д-р О'Кийфи съветва никога да не прекаляваме с
физическите натоварвания,
като препоръчва кросовете
да са леки и да не надвишават по времетраене 2,5 часа
седмично.

Бягането за здраве
не било здравословно

върху орехите с две групи
участници. Една консумирала орехи, а другата – не. Изследователите установили,
че хората от първата група
имат по-ниско кръвно налягане в сравнение с тези от
втората.
• Подобрява здравето на
костите Омега-3 мастните киселини в орехите са
важни за предпазването
на костите от счупване и
травми. Мастните киселини
имат уникални свойства да
укрепват здравето на костите и да понижават риска от
фрактури.
• Намалява риска от рак
на гърдата Ракът на гърдата, най-често разпространеният вид рак сред жените, може значително да се
ограничи чрез консумацията на орехи. Учени от Американската асоциация за
проучване на рака са стигнали до тези заключения
през 2009 г. след проведени
изследвания по въпроса.
• Засилва имунитета Не
са много храните с антиоксидантни свойства, но орехите са сред тях. Тези ядки
са правилният избор за подобряване на функциите на
имунната система и за отлагането на появата на знаците на стареенето. Спокойно
можем да заменим специалните кремове и други мазила с анти-ейджинг ефект
с орехи!
• Засища между храненията Това е особено важно за
тези от нас, които не могат
да устоят да не хапнат сладкиш или бисквита между
основните хранения. Шепа
орехи преди обяд или като
следобедна закуска е сред
най-добрите избори, които
можем да направим, защото
тези ядки са богати на мононенаситени мастни киселини – с други думи, помагат
ни да се заситим и да запазим фигурата си.
• Помага за отслабване
В случай, че сме на диета
и спазваме програма за упражнения, но се чудим дали
има някаква идеална рецепта за храненето ни, нека
опитаме ястия с орехи като
основа. Повишаващи значително метаболизма, орехите
са чудесна храна, която ще
ни помогне да отслабнем.
• Улеснява приема на достатъчно протеини Приемът
на протеини, особено при
децата, може да се поддържа в норма с редовна консумация на орехи. Протеините
са важни за растежа на тялото, а за наш късмет, тези
ядки са сред най-богатите
на протеин храни.

Четвъртък, 10 април 2014 г.
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Най-младия ходжа в България Алейдин:

Всевишният забавя, но никога не
забравя и надеждата умира последна
А

Поради доказаната си работа и наплив от
клиенти, някои от които ползват услугите му
за пореден път, Алейдин ще приема в Търговище
в четвъртък и петък - 10 и 11 април, от 9 ч. до
20 ч. Тел. за контакти: 0879 334 838

лейдин Тахиров е на 35 години, роден е в село Бенковски,
край Златоград, но от 12 години живее в град Мадан, област
лекувам зависимост
Смолян. Българомохамеданин е /поот алкохол, хазарт и
мак/. Завършил е ислямско духовно
наркотици най-добре
училище в Русе и Шумен през 1999
е дадения човек да не
г. Семеен, с две деца, зет на къща.
(от 1 стр.) знае. При мен трябва

- От кога започнахте и как разбрахте
че имате дарбата - да
помагаш на хорската
болка?
- През 2002 г. изпаднах за 5-6 дни в кома,
без да съм боледувал
и без да съм преживял
някакво премеждие.
Тогава на сън ми се яви
един стар човек с дълга бяла брада, който
ми проговори на български, не на арабски
или на турски, може
би защото съм помак.
Каза ми: „Алейдине
ще те надаря с дарба
да казваш миналото и
бъдещето на хората,
да им откриваш и разваляш магии, но никога ти да не ги правиш”.
От този момент помагам на хората с дарбата, която имам.
- По какъв начин
гледаш на даден човек, когато дойде
при теб.?
- Помагам им чрез
свещената книга Корана. Гледам на даден
човек по първото му
име, навършени години, дата месец и година на раждане. Мога
да гледам и развалям
магии на снимка, стига
човекът да не е починал. За умрели хора
не гледам, защото ми
става лошо. Когато
гледам на някого първо му казвам за миналото, за да се увери, че познавам, след
това преминавам през
настоящето и стигам
до бъдещето. Казвам
за здравословни проблеми, бракове, деца,
работа. Ако даден човек има имот за продаване мога да му кажа
и кога ще го продаде.
Също така казвам ако

открия направена магия, за какво е направена, къде и с каква
цел, първата буква на
човека, който я е направил, дали е мъж
или жена, дали е близък роднина, приятел
и т.н.
- Магии разваляш
ли?
- Да, мога да развалям магии. Но трябва
да се знае, че аз магии
не правя под никакъв
предлог, дори и срещу
много пари. Защото
това са проклети, нещастни пари. И след
време всичко се връща. Всевишният забавя, но никога не забравя и удря там, където
най-много боли. Имам
такива 3-4 случая от
преди, когато хора от
Търговищкия
район
идваха и искаха да им
правя магии, но аз категорично отказвах.
- За лечението на
какви заболявания
помагаш чрез книгата?
- Да не казвам голяма дума, но лекувам
и се справям с болести, с които понякога
и медицината не може
да се пребори. Често
моите услуги се търсят и от медицински
работници. Например
лекувам зависимост
от алкохол, хазарт и
наркотици,
лекувам
и припадъци, уплах,
страх, заекване, напикаване и проблеми със
забременяването. На
тези, които не вярват
мога да докажа своята
дарба с конкретни случай на хора, на които
съм помогнал из цяла
България. Аз работя
чрез Корана, а не чрез
билки и сеанси. Когато

да дойде негов близък, от семейството, с
дреха или снимка на
зависимия.
- Какви хора търсят твоята помощ?
- Радвам се и се гордея, че за помощ ме
търсят и ми се доверяват хора от полицията, съда, общината,
болницата, учители,
бизнесмени, десетки
обикновени хора. Аз
не ги деля. Помагам на
всеки, ако мога. Някои
от тях ползват услугите ми за пореден път.
- Има ли болести,
за които не можеш
да помогнеш?
- Не мога да помогна на хора болни от
диабет, тумор и ракови
заболявания.
- Има ли случаи в
които сте помагали
на хора от нашия регион?
На тези, които не
вярват на тези неща
или се двоумят, могат
да свидетелстват отзивите на хората – прочетете ги и се замислете,
че който търси - намира. Ето какво казват някои от хората, на които
съм помогнал:
М. И. от Търговище:
Преди два три месеца
ходих при него в хотел
„Тера Европа” – Търговище за помощ. Гледа
ми и всичко ми позна
за миналото. Каза ми,
че магията ми е залепена с тиксо зад бойлера в банята и без
да влиза той в банята
аз я намерих. Не повярвах на очите си и
след като я развали и
вече около месец съм
доволна, че от ден на
ден бизнесът ми с магазина върви нагоре.
Жив и здрав да е.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 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: селата Васил Левски, Пробуда, Алваново и Манастирци, община Търговище. На 29.04.2014 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.Въбел, абонатите, захранвани от трафопостове 2, 3, Балкантурист и Юртлук.
На 29.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Давидово, общ.Търговище.
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище, фотоволтаична централа „ИЗОА 2000”.
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

А.Х. от Надарево:
Миналата година, преди Нова година, бяхме
при него когато имаше
приемен ден в Шумен.
Синът ми от ден на ден
ставаше все по-затворен, не искаше и да
чуе за момиче, а пък
е 28 години. След като
Алейдин му развали
магията, която беше
направена на една от
ризите му, сега вече
от около месец и половина си има сериозна
приятелка от Велики
Преслав. Много сме му
благодарни, и че все
още има такива хора
като него. Преди да се
срещнем с него бяхме
обиколили 6-7 врачки
и гледачки, които само
ни взимаха парите и
накрая нищо.
Д.В. с. Здравец: На
18 март отидох за помощ на сина ми при
това момче, че бях
вдигнала ръце от тази
наша пияница. Подходих малко скептично и с недоверие към
младия ходжа, но той
ми каза, че всичко е с
времето си. Реших да

пробвам за последно
и при него и виждам,
че от 10-15 дни има
коренна промяна при
сина ми. Вече вярвам,
че има хора, които наистина помагат, нека
Бог да го благослови.
С. Г. с. Макариополско: Наша приятелка
от Варна ми каза за
Алейдин. Защо да не
пробваме и при него.
Бяхме се отчаяли със
съпруга ми и вече се
подготвяхме да си осиновим дете. Понеже от
8-9 години си нямахме
рожба. След 2011 г.
ходихме за помощ при
него във Варна, сега
вече си имаме момченце на 2 години. Той
наистина ни помогна.
Евала на тоз родопчанин.
Искам да кажа и
нещо много важно –
когато развалям магия или лекувам дадена болест, го правя
пред човека,
за да види той
с очите си, а
не както някои
мои
колеги
правят – каз-

ват: „Прати ми определена сума пари по
пощата, пък аз ще ти
върна развалянето на
магията обратно в колет”. Това за мен не е
редно и е шарлатанство. Освен, че развалям магии правя и
защита, която също
влиза в цената и не се
заплаща допълнително, както при някои от
моите колеги. Давам
и гаранция, че от тук
на сетне 7 години дадения човек магия не
може да го хване,
дори някои да се опита отново да му направи.
- Все пак идваш
от Родопите и имаш
разходи. Какви са
таксите при теб?
- Човек, които наистина помага на хората, публично обявява
и цените си. А не като
някои мои колеги, които вече ги показваха
по „Господари на ефира”, как се подиграваха с хорското нещастие и мъка. Говоря за
ясновидците Светлина, Тотевска, Шериф
ходжа от Варна и
други. Моята тарифа е
една от най-ниските в
страната. Дори може
да се влезе в интернет и да се видят какви са отзивите за тях
и какви са за мен. Цената за едно гледане
в Търговище е 43 лв.

Когато лекувам и развалям магии цената
се изчислява според
данните на човека
и спрямо каноните
на Корана и в зависимост от проблема,
дали е от дълго време или е възникнал
от скоро. Цените при
мен не са космически, както при някои
мои колеги. При тях
едно гледане струва
от 150 до 300 лв. А
за разваляне на магии изнудват и искат
по 2-3, че и дори до
5 хиляди лв. Аз също
имам разходи за пътни, хотели, храна и
т.н. Все пак не живея
в този край на България.
Най-младият ходжа моли само за
сериозни обаждания. Любопитни и
невярващи да не го
безпокоят, а само
хора, които имат
нужда от него и
вярват, че може да
им помогне. Грях и
срамота от Всевишния е, да се подиграваме с тези
неща и най-вече със
свещените книги.
Защото Всевишният вижда всичко,
забавя, но не забравя. Преди да направим нещо, нека
помислим за последствията, казва Алейдин.

Тракия Глас
България ЕАД

Завод за
домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 1 бр.
Изисквания:
- Минимум 4 години професионален
опит, познания относно машините за
производство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат
автобиография и мотивационно
писмо на адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД,
завод за Домакинско стъкло
отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: garif@sisecam.com.
Краен срок за подаване на документи 10.04.2014г.

Покана
Управителният съвет на ЗКПУ „ЕДИНСТВО” с. ВРАНИ
КОН, община ОМУРТАГ свиква
ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 26.0402014 г., от 10 часа в салона на читалището в с.
Врани Кон при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за дейността на ЗКПУ „Единство” с.
Врани Кон за 2013 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за дейността през
2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г.
4. Отчетен доклад на контролния съвет.
5. Освобождаване на председателя, управителния и контролния съвет, поради изтичане на мандата им.
6. Избор на председател, управителен и контролен съвет.
7. Вземане решение за упълномощаване председателя и УС
на кооперацията за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи, сключване на договори и кредити с банка, ДФЗ „РА”
юридически и физически лица.
8. Текущи
При липса на кворум, събранието ще се проведе един част
по-късно на същата дата и при същия дневен ред.
От Управителния съвет

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 11.04.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
кв.Бряг, с. Макариопол, с. Буховци, с. Буйново, с. Твърдинци, с. Мировец и с. Пресяк - община
Търговище.
На 14.04.2014 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,
промишлена зона - фирми „Морела”, „Агродимекс”(силози) и Бетонов възел „Автомагистрали
Черно море”.
На 22.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
кв.Запад 3 - блокове с номера 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, както и на всички промишлени абонати захранвани от извод Запад-1 .
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

Четвъртък, 10 април 2014 г.

страница 5

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

(1-2)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

Продавам
ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам Ягуар Stype,
1999 г. Цена: По договаряне
тел: 0886/ 55 05 34
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

ПРОДАВАМ
МАЗДА 323 TD 1.9,
90 КОНЯ, 1999 ГОДИНА, С
ЕКСТРИ: КЛИМАТИК, ABS,
SPS, ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЕЛ. СТЪКЛА И
ОГЛЕДАЛА, 4 АЕРБЕГА
ТЕЛ: 0889/ 85 99 90

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам 7 дка НИВИ и 5
дка ЛИВАДИ в с. Малогвода, кладенец в село
радец, общ. Антоново
Васил Левски.
тел: 0898/ 268 216
И стопански постройки с
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525
Продавам 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

Продавам 6 броя ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА в много
добро състояние. Намират се край Търговище.
Цена: По договаряне
тел: 0601/ 7 84 08

(3-10)

и още много оферти...

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

130 кв.м.

Фирма „Данили 888”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР
на тежкотоварен автомобил за
извършване на превози на територията на България и Турция. Пътуванията до Турция са най-много
до 3 дни. Изискванията са да има
категория C + E, за предпочитане
със стаж от 2 години.
тел: 0899/ 82 88 88

Продавам АПАРТАМЕНТ –
110 кв. м. /четири стаи +
кухня/ с таванска стая –
13 кв. м. и маза – 13 кв. м.
в центъра на Търговище.
тел: 0897/ 06 50 17
СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
(1-4)

125 кв.м.

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

(1-4)

120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.
124 кв.м.

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

(1-2

97 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
103 кв.м.
103 кв.м.
104 кв.м.
104 кв.м.
106 кв.м.
106 кв.м.
115 кв.м.
119 кв.м.
120 кв.м.

ЧЕТИРИСТАЙНИ
В района на Бряста, ет.4
69 000
МЦ “Солигена”, ет. 3, ремонт 95 000
кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
В района на Бряста, ет.9
56 000
Идеален център, ет.1, парно 64 000
ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
Широк център, ет.3, изолация 65 000
Бряста, ет.5, газифициран
60 000
Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 75 000
Борово око, ет.1 (жил.), лукс.
ремонтиран, обзаведен
170 000
Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
Идеален център, ет.3
68 000
Пазара, ет.3, гараж, двор
90 000
МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

(1-1)

ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, ново стр-во 62 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
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
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000

И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
тел: 06064/ 2268
КЪЩА за
и 0877/ 379 850
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим семейство
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк цен- в ТърговиСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
ще. тел:
тел: 0889/ 92 02 59
0897/ 81 70 31
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-5)

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

(1-4)

Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23
Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино, Еревиш - общ.Антоново. Както и абонатите:Мобилни оператори в селата Кьосевци, Божица, Рибарско селище
Ястребино, НДК Ястребино, Помп.станции: Изворово, Божица, Еревиш, Ястребино - първи и втори подем .
На 22.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Коноп, Моравка, Трескавец, Любичево, Разделци, Добротица - общ.Антоново, както и селата Конак,Долец
и Берковски - общ.Попово. както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Берковски, Помпени станции: Любичево, Моравка, Долец и Добротица .
На 23.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Велево, Таймище, Милино, Крушолак, Великовци, Старчище, Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода
- общ.Антоново. Както и абонатите:Фотоволтаична централа с.Велево, Мобилни оператори в селата Велево, Чеканци, помпена станция Кънино .
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка, Богомолско - общ.Антоново.
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна .
На 25.04.2014 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: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения, селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна,
Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 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 Девино,Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа
с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

10 април 2014 г.

6 страница

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Джурасик парк
22.00 ч. - приключенски

10 април
БНТ 1

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Ваканцията на Лили тв филм
14:15 На прицел - разследващо предаване
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:40 Животът на Леонардо
да Винчи - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
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 В кадър: 10 000кв.м
мечта
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Среща от
турнира на Лига
Европа - пряко

20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Пазителят на Мемфис сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Праведен - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момчета сериал
14:00 Щитът – сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Праведен - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Италианска Серия А обзорно предаване
21:30 Лига Европа - студио
22:00 Лига Европа

14:00 Без пукната пара
– сериал
14:30 Модерно семейство
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало- сериал
17:00 Столичани в повече- сериал
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Модерно семейство
- сериал
20:00 Дюс Бигалоу: Европейското жиголо - комедия
22:00 Ало ало- сериал
23:00 Напълно непознати сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Малката булка - сериен
14:00 Мелодията на сърцето сериен
bTV Cinema
16:00 Новините на Нова
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Розали и Айлс: Криминал- 16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
ни досиета - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
11:00 Агата Кристи: Живот в
19:00 Новините на Нова
картини - драма
20:00 Денсинг старс - тв шоу
13:00 90210 - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
14:00 Никита - сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Фамилията - сериал
16:00 Х-мен - фантастика
Diema TV
18:00 Синове на анархията 08:50 Среднощен ездач сериал
сериал
19:00 Трета смяна - сериал
09:50 Копланд - трилър
bTV
20:00 Незабравимо - сериал
12:00 Смело напред - сериал
06:30 Тази сутрин
21:00 Х-мен: Последният сблъ- 12:30 Безсмъртен – сериал
09:30 Преди обед - токшоу
сък - фантастика
13:30 Морски патрул - сериал
11:30 Бон Апети
23:00 Агата Кристи: Живот в
14:30 Военни престъпления 12:00 bTV Новините
картини - драма
сериал
12:30 Шоуто на Слави
15:30 Новата мисия невъзможна
13:30 Изборът на Лара bTV Comedy
- сериал
сериал
07:00 Какво ще кажат хората
16:30 Среднощен ездач –
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
сериал
- сериал
08:00 Аниманиаци
17:30 Полицейска академия 16:30 Кухнята на Звездев
09:00 Шоуто на Слави
сериал
17:00 bTV Новините
10:00 Артър - комедия
18:30 Смело напред - сериал
17:30 Лице в лице
12:00 Да, мило - сериал
18:30 Времето лети - сериал 13:00 Какво ще кажат хората - 19:00 Безследно изчезнали сериал
19:00 bTV Новините
сериал

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Времето лети - сериал

Kino Nova

07:45 Да изгубиш себе си трилър
10:00 Фирмата - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
12:00 Костюмари - сериал
13:00 Фирмата - сериал
13:55 Любителката на мистерии: О, бебче - мистъри
15:40 Каубои и извънземни екшън
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство – сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Банкетът - екшън

местопрестъпление23:40 От местопрестъпление
то: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Къртицата: Разтърсване
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
21:30 Великолепният век сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 Рим - сериал

Kino Nova - Американски пай 3
21.00 ч. - комедия

11 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:00 Теглене на жребия
за полуфиналите на
Лига Европа пряко
предаване от Нион /
Швейцария/
14:35 История.bg: 1200г. от
рождението на хан
Крум
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 85 години Софийска
филхармония концерт
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие 4 - тв
филм
00:15 Полет над кукувиче
гнездо - филм

20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Изгубеният свят: Джурасик парк - приключенски

19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Пазителят на Мемфис сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Праведен- сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момчета сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
16:00 Кости- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Опасни улици - сериал
19:00 Праведен- сериал
20:00 Щитът- сериал
21:00 Алкатраз- сериал
22:00 Хелбой- екшън

bTV Cinema

08:00 Никита- сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Фамилията - сериал
11:00 Рицари - приключенски
13:00 90210 - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Х-мен: Последният сблъсък - фантастика
18:00 Синове на анархията сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Незабравимо - сериал
21:00 Нощна стража - трилър
23:30 Прелестни създания драма

bTV Comedy

07:00 Какво ще кажат хората сериал
08:00 Аниманиаци
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Дюс Бигалоу: Европейското жиголо - комедия
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара - сериал

14:30 Модерно семейство сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Ало ало - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Модерно семейство
- сериал
20:00 Маделин - комедия
22:00 Ало ало- сериал
23:00 Напълно непознати сериал

23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

08:50 Среднощен ездач сериал
09:50 Изгубеният свят: Джурасик парк - приключенски
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможbTV Lady
на - сериал
08:00 Женско царство - сериал
16:30 Среднощен ездач -сериал
09:30 Времето лети - сериал
17:30 Полицейска академия 10:30 Пепел от рози - сериал
сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 18:30 Смело напред - сериал
19:00 Безследно изчезнали 14:00 Дом и градина - идеи и
сериал
решения
20:00 Военни престъпления 15:00 Топ дестинации сериал
лайфстайл
21:00 Снайперисти - сериал
15:30 Градска природа 22:00 По-сърдити старчета лайфстайл
комедия
16:00 Призракът на Елена сериал
17:00 Любов и предателство сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Американска наследница 00:00 Снайперисти - сериал
- сериал
Kino Nova
23:00 Призракът на Елена- се- 07:30 Гаджето на майка ми риал
комедия
Nova TV
09:55 Фирмата - сериал
06:20 Здравей, България
11:00 Осмо чувство - сериал
09:30 На кафе - НТВ
12:00 Костюмари - сериал
11:30 До последен дъх - сериен 13:30 Любителката на
13:00 Новините на Нова
мистерии: В сенките 13:30 Малката булка - сериен
мистъри
14:00 Мелодията на сърцето - 15:20 Банкетът - екшън-фенсериен
тъзи
16:00 Новините на Нова
18:00 Костюмари - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков 19:00 Осмо чувство - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 20:00 От местопрестъпление18:00 Сделка или не – тв. игра
то: Маями - сериал
19:00 Новините на Нова
21:00 Американски пай 3:
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
Сватбата - комедия
21:00 Стани богат - световна
23:05 От местопрестъплениеТВ игра
то: Маями - сериал

СЪБОТА

Diema TV - Шеметна сделка
21.30 ч. - комедия

12 април
БНТ 1
08:25 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди Предаване
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
14:50 Първият - документален
15:35 Сага за Форсайтови - тв
филм
16:50 Вяра и общество с
Горан Благоев
17:50 Цветанка - документален
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Любов и други невъзможни занимания игрален филм
23:30 По света и у нас
23:45 Джаз фестивал Банско
2013
00:45 Братя - филм

bTV

14:30 УЕФА Шампионска лига
15:00 Смъртоносна Битка 2:
Унищожението - екшън
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия А обзорно предаване
19:00 Италианска Серия А
21:00 Италианска Серия А студио
21:30 Италианска Серия А
23:30 Италианска Серия А студио
00:00 Тайният живот на Иън
Флеминг - приключенски

bTV Cinema

09:00 Ескалибур - приключенски
12:00 Макс Пейн - екшън
14:00 Нощна стража - трилър
16:30 Фамилията - сериал
17:45 Прелестни създания драма
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Дневна стража - фантастика
23:30 Лилехамер - сериал
00:30 Ескалибур - комедия

bTV Comedy

08:00 Алф- сериал
10:00 Маделин - комедия
07:00 Духът на здравето
12:00 Най- ужасната седмица 08:00 Тази събота
сериал
11:00 Cool…T - лайфстайл
13:00 Шоуто на Слави
12:00 bTV Новините
14:00 Алф - сериал
12:30 Нищо лично - скрита
16:00 Числено превъзходство камера
сериал
13:00 Маската - комедия
15:00 Младост 5 - комедийно 17:00 Столичани в повече сериал
предаване
18:00 Ало Ало- сериал
16:00 120 минути
20:00 Доктор Дулитъл: Опашка18:00 Наистина любов - рота на шефа - комедия
мантично предаване
22:00 Най-ужасната седмица 19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
сериал
20:00 Предай нататък - шоу 23:00 Първична сила - турнир на
22:00 Умирай трудно 2 Световната федерация
екшън
по кеч
00:30 Конфети- комедия
bTV Lady
bTV Action
08:00 Желязната дама - сериал
08:30 Менталист: Крадецът на 12:00 Духът на здравето
мисли- сериал
13:00 България търси талант 11:30 Хелбой - екшън
риалити
13:30 Разбулени тайни на ма- 15:00 Американска наследница
гията - документален
- сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

13:30 Италианска Серия А
15:30 Италианска Серия Аобзорно предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 Огнена стихия - екшън
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 В тила на врага 2: Оста на
злото- екшън

bTV Cinema

09:00 Х-мен - фантастика
11:15 Х-мен: Последният сблъсък - фантастика
13:15 Дневна стража - комедия
15:45 Добра година - комедия
18:15 Последният оцелял екшън
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Гавриил - фентъзи
23:00 Лилехамер - сериал
00:00 Забранена зона - трилър

bTV Comedy

07:00 Аниманиаци
08:00 Алф- сериал
10:00 Доктор Дулитъл: Опашката на шефа - комедия
bTV
12:00 Най-ужасната седмица06:30 Кухнята на Звездев
сериал
07:00 Духът на здравето
13:00 Столичани в повече 08:00 Тази неделя
сериал
11:00 Търси се… - токшоу
14:00 Алф - сериал
12:00 bTV Новините
16:00 Числено превъзходство12:30 НепознатиТЕ
сериал
13:00 Ако Бог беше слънце
17:00 Шоуто на Слави
- драма
18:00 Ало ало- сериал
15:00 bTV Документите
16:00 Нека говорят - токшоу 20:00 Целуни ме за сбогом комедия
19:00 bTV Новините
22:00 Най-ужасната седмица19:30 bTV Репортерите
сериал
20:00 Призраци на бивши
23:00 Разбиване - турнир на
гаджета - комедия
Световната федерация
22:00 bTV Документите
по кеч
23:00 Снежни ангели - драма

bTV Action

08:30 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
11:30 Тайният живот на Иън
Флеминг - приключенски

директно
17:05 Футбол: Бърнли - Мидълзбро - мач от Чемпиъншип, директно
19:05 Футбол: Уигън Атлетик
- Арсенал - мач за куNova TV
пата на ФА, директно
06:20 Здравей, България
21:05 Студио Купа на ФА,
09:30 На кафе - НТВ
директно
11:30 До последен дъх - сериен
21:30 Шеметна сделка 13:00 Новините на Нова
комедия
13:30 Малката булка - сериен
14:00 Мелодията на сърцето - 23:25 Котън клъб - криминален
сериен
Kino Nova
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков 08:00 Детски анимационен
блок
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра 10:15 Пиратите, които не
правят нищо - анимационен
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 12:00 Любителката на
мистерии: В сенките 21:00 Стани богат - световна
мистъри
ТВ игра
23:00 Господари на ефира - шоу 13:45 Завръщане в тайната
градина - семеен
23:30 Новините на Нова
15:45 Съседка за секс 07:00 Събуди се... - НТВ
комедия
09:00 На светло с Люба
18:00 Д-р Хаус - сериал
Кулезич
20:00 От местопрестъпление11:00 Съдебен спор - НТВ
то: Маями - сериал
12:00 Ястребът и гълъбицата 21:00 Дневникът на Бриджит
сериен
Джоунс - комедия
13:00 Новините на Нова
23:05 От местопрестъпление13:30 Студио VIP - НТВ
то: Маями - сериал
14:00 Шрек 2 - анимационен
16:00 Дикoff - НТВ
TV 7
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 12:40 Терминал 7: Жените
20:00 Снайперист - екшън
говорят
22:30 Ничия земя - НТВ
14:00 Терминал 7: Ангел парк
23:30 Горещо - таблоид
14:30 Пряка демокрация
15:30 Градините на Странд Diema TV
документален
07:40 Кобра 11: Обади се! 15:50 Студио футбол
сериал
16:15 А група: Левски10:55 По-сърдити старчета Литекс, мач от
комедия
българския футболен
12:55 Битки на близка дисшампионат
танция - документална
18:10 Студио футбол
поредица
13:30 Специален агент - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 КЪРТИЦАТА: Разтър14:30 Тайните на бойните
сване
изкуства - документална
22:30 Поверително от Н.Л. поредица
таблоид
15:30 Спасителни хеликоптери документална поредица 23:30 Новини
23:40 Чуждоземецът - екшън
16:30 Студио Чемпиъншип,

Nova TV - Истинска измама
20.00 ч. - екшън

13 април
07:50 Неделно евангелие
07:55 Динофрози - анимационен
08:40 Бърколино
08:55 От Цветница до Великден - тв филм
09:25 Празнично богослужение по случай Вход
Господен в Йерусалим
/Цветница/ пряко
предаване от храм
Св.Александър Невски
11:20 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 Ток шоу
15:35 Принцът и просякът игрален филм
17:15 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Интервю с
Бил Клинтън - документален
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 16 пресечки - игрален
филм
22:30 Нощни птици - ток шоу
23:30 По света и у нас
23:45 Трето полувреме

20:00 Цветовете на любовта сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал

bTV Lady

08:00 Желязната дама - сериал
12:00 Наистина любов - романтично предаване
13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и

решения
16:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:00 Пан ам- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
20:30 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пан ам - сериал
23:00 Пан ам- сериал

22:25 Вампирите не струват комедия
00:10 Фрактура - рок музика

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
блок
09:40 Завръщане в тайната
градина - семеен
11:40 Съседка за секс комедия
Nova TV
14:00 Музата - комедия
06:30 Иконостас
15:55 Дневникът на Бриджит
07:00 Събуди се... - НТВ
Джоунс - комедия
09:00 На светло с Люба Кулезич
18:00 Д-р Хаус - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Ястребът и гълъбицата - 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
сериен
21:00 Дилъри на време 13:00 Новините на Нова
екшън-фантастика
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Смахнатият професор 2 комедия
16:00 Всяка неделя
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Истинска измама - екшън 23:15 От местопрестъпление
местопрестъпление22:10 Дневна светлина - екшън
то: Маями - сериал
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
TV 7
Diema TV
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
07:45 Кобра 11: Обади се! 09:00 Терминал 7: Пуснете
сериал
водата
11:00 Шеметна сделка - комедия
11:00 Терминал 7: Жените
12:55 Битки на близка дисговорят
танция - документална
12:30 Новини
поредица
12:40 Терминал 7: Жените
13:30 Национална лотария
говорят
14:00 Тайните на бойните
изкуства - документална 14:00 Терминал 7: Град на
ангели
поредица
15:00 Студио Carlsberg Premium 15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
Football, директно
15:30 Жега
15:30 Футбол: Ливърпул Манчестър Сити - мач от 16:00 Карбовски: Предаването
английската Висша Лига,
18:00 Фронтова линия
директно
17:25 Студио Carlsberg Premium 18:45 НОВИНИ
19:20 Студио футбол
Football, директно
19:30 А група: Локомотив
18:00 Футбол: Суонси Сити
ПД - ЦСКА, мач от
- Челси - мач от анбългарския футболен
глийската Висша Лига,
шампионат
директно
20:00 Студио Carlsberg Premium 21:30 Оригиналът
23:00 Новини
Football, директно
20:30 Пътят на Карлито: Издига- 23:10 Феърфийлд роуд драма
нето - криминален

Четвъртък, 10 април 2014 г.
Прочетохме за вас
от в. "Животът днес"
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ВРЕМЕТО

СЪБОТА

Милен Манев отново
първи в купа "Румъния"

Отново на
най-високото
стъпало
на почетната
стълбичка
в
състезанието
по спидуей за
купа
"Румъния" се качи
Милен Манев
от Търговище.
Състезанието се проведе
на 5-ти и 6-ти
април на мотопистата в румънския град
Сибиу, където
Манев се представи отново на ниво. Общият
брой участници в надпреварата, атакували
румънската мотописта бяха 17, като имаше
представители от Румъния, Украйна и България.
„Вярно е, че
бях в много добра форма, след
като през зимата
участвах в международния шампионат по спидуей в
Аржентина. Имах
време и за почивка от един месец
и ето – резултатът
е налице“, сподели Милен Манев.
Българският
шампион по мотоциклетизъм се
уведомява своите клиенти, че класира на първо
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- място с актив от
18 точки. Другият
мираната питейна вода по електронен път наш състезател
(Е pay), както и да получават електронни Христо Христов
от Шумен зае дефактури (e Faktura)
ветото место
Подробности на сайта на „В и К” Търговище с резултат от
6 точки.

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



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

НЕДЕЛЯ

Зоново републиканско първенство
ва III-то място,
а в многобоя
на индивидуалното класиране Теодор
Трифонов е
на първо място. Двама от
състезателите
взеха индивидуално участие - Ивайло
Андонов
и
Иво Стефанов, които не
играха всички уреди, тъй
като са първа
година в тази
възраст.
Състезанието протече при добър
график,
но
имаше проблем с магнезия, който не беше
добро качество и
това не позволи на
нашите състезатели да играят добре
на уредите халки
и висилка, понеже
имаше падания и те
играха много предпазливо. Магнезият,
който бе донесен от
БФГ беше по джобовете на колегите, което не им прави чест.
Треньорите на СК
„Светкавица” – Румяна Чукарска и Димитрий Николов са
доволни от момчетата, които си видяха
грешките и надеждите са в следващите състезания да се
представят по-добре
от към игра на уредите.
Съдия
за
СК
„Светкавица” беше
Кирил Богомилов.

ЛЮБОПИТНО

+4
+17

ÑÏÎÐÒÍÀ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

Във Варна се проведе първият кръг на
републиканското първенство по спортна
гимнастика. Участваха клубовете от зона
–север от градовете
В. Търново – два клуба, Търговище – два
клуба, Русе – два клуба и Варна.
СК
„Светкавица”
взе участие в момчета младша възраст
с отбор момчета и
трима индивидуални
участници. В момчета старша възраст се
представихме с отбор
момчета и двама индивидуални състезатели.
При малките имаше 11 отбора. Момчетата от клуб „Светкавица” – Младен
Младенов, Сезер Топчу, Свилен Андонов,
Петър Стефанов, Атила Назимов и Валентин Витанов играха
добре, класираха се
на IV-то място, след
съставите на Черноморски юнак – Варна
и Торнадо – Търговище. Младен Младенов е на IV-то място в
многобоя. Добър начален старт беше и
за тримата дебютанти
Огнян Николаев, Ивелин Павлов и Виктор
Николаев, който взе
участие на четири
уреда.
При
по-голямата
възраст - момчета
старша възраст, отборът ни в състав Теодор
Трифонов, Ивайло Радев, Никола Пенков,
Николай Лилов, Александър Колев и Стефан Димитров завою-



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на
профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: с. Гърчиново, с. Люблен - общ.Опака, с. Церовец
- общ. Иваново.
На 17.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница, с.Иванча, с.Баба Тонка - общ.
Попово.
На 22.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с. Крепча, с. Г.Абланово - общ. Опака.
На 23.04.2014 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с. Крепча, с. Г.Абланово - общ. Опака.
На 23.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гагово, с. Паламарца, ВС Релейна с. Паламарца - общ. Попово.
На 23.04.2014 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гърчиново, с. Люблен - общ. Опака, с. Церовец - общ. Иваново.
На 23.04.2014 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на: гр. Опака / ТП Болница, ТП Училище,ТП Енерго, ТП Топливо и ТП Родина/ .
На 23.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: гр. Опака / ТП Завоя, ТП Сушилня, ТП И. Вазов, ТП Топливо,ТП Център,
ТП Буковец, ТП Овчарник /.
На 23.04.2014 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: гр. Опака / ТП Мелница, ТП АПК, ТП Помпена ТКЗС, ТП Тухларна/, МТП
КАТ - Попово.
На 24.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гагово, с. Паламарца, ВС Релейна с. Паламарца - общ. Попово.
На 25.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница, с. Иванча, с. Баба Тонка, с.
Славяново, с. Медовина - общ. Попово.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен
се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

ОБЩИНА ПОПОВО ОБУЧАВА СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА
С НОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

На 11.04.2014 г., в заседателната зала на Община Попово ще се проведе еднодневно обучение по Дейност 5 „Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в администрацията” по проект на ОПАК „Община Попово-ефективно
функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”. В обучението ще участват 40 служители в администрацията, които са
пряко заинтересовани от направените промени във вътрешните документи, на
база извършения функционален анализ. В рамките на Дейност 5 ще се представят подробно актуализациите и новите вътрешни правила, а общинските служителите ще бъдат обучени да прилагат обновените нормативни документи.
Този документ е създаден в рамките на проект с договор № 12-11-6/19.10.2012 г.“Община Поповоефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проект „Компетентна и ефективна държавна администрация – Община
Антоново” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България.
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
www.opac.government.bg
В изпълнение на проект „Компетентна и ефективна държавна администрация – община Антоново” на 16 Април 2014г. ще се проведе заключителна
конференция. Мероприятието ще стартира в 9:00ч и ще се състои в заседателна
зала на Община Антоново. На него ще бъдат представени резултатите от проекта след 12 месечното му изпълнение.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Антоново и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.”

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

