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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

Уважаеми съграждани
и гости на 238 традиционен пролетен панаир „Изложение Търговище 2015”

От векове ролята на панаира в
живота на град Търговище е значителна и основополагаща за икономическото и обществено развитие
на района. Благоприятното кръстопътно място, създадените с времето традиции и желание за просперитет и достигане на европейски облик и подобие, издигат
международното значение на нашия Ескиджумайски панаир до висотите на най-големите и прочути търговски
средища. Издигат града ни с амбицията за силно развит
икономически център. Амбиция, която ни тласка и днес в
желанието ни за всеобщо преуспяване и благосъстояние
на нашите съграждани, въпреки трудностите и провокациите на съвремието ни.
Затова нека ни е честит Панаирът, нека сте честити всички вие!
Искрено се надявам да бъдете доволни и заредени с
повече приятни емоции през очакваните панаирни дни и
първо честване на Деня на Търговище - 14 май!
Красимир Мирев
кмет на община Търговище

Честит празник!

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

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

Геодезически дейности
Картография
Кадастър
гр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
тел. 0886 407 453

Вписан в регистъра на правоспособните лица с регистрационен № 2750, Заповед РД-15-95/04.09.2014 г.

Търкулна се
панаирно време

За 238-ми път Търговище кани в панаирната седмица
своите граждани, гости и приятели от близо и далече.
И както винаги на панаир - много веселие, приятни
изненади, музика и песни, атракциони и всичко онова,
което прави Панаирът и Изложението в Търговище.
Приятната изненада е, че за първи път в дните на
панаирната седмица, на 14 май, ще честваме и Денят
на Търговище! Програмата за проявите по време на Панаира - на 4 страница

Залагаме
на
традицията,
която
С офис в Търговище
обновяваме
Евродепутати от ГЕРБ

Свилен
НИКОЛОВ
В навечерието
на честванията на
70-ата годишнина
от края на Втората
световна война и 9
май - Деня на Европа, в Търговище
бе открит офис на
европейските депутати на ГЕРБ.
Андрей Ковачев
и Владимир Уручев,
двама от шестимата
представители на
партията в Европейския
(на 2 стр.)

- Г-жо Якубова, Панаирът като обществено-социално явление,
е дълбоко свързан с
душевността на народа ни. Чудесно е, че
ние запазихме и продължаваме традицията на Търговищкия
панаир. Какво все
Генералният консул на Русия връ- пак ново и различно
чи юбилейни медали на ветерани от в традиционно познан а 3 ст р .
тото ще видим тази
Втората световна война

ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Твърди заместник-кметът на Търговище ЕМИНЕ ЯКУБОВА, която е и
директор на „Изложение Търговище
2015”, в разговор с Катя ХРИСТОВА

година на на всяко едно изложеПанаира и ние, най-вече когато
И з л о ж е - разчитаме на трайност
нието?
и традиции, каквито са
- Ние залагаме на се запазили за нашето
създалата трайни устои „Изложение Търговище
традиция, на утвърде- 2015”.
ните с годините контакЕстествено
е
да
ти с фирми-изложители, търсим нови фирми и
с които сме изградили партньори, да имаме
във времето много до- амбицията да разнообри взаимоотношения, бразяваме и да развина които ежегодно ваме пазарната част на
разчитаме. Мисля, че Изложението. Въпреки
това е естествено по- трудностите,
обуслоложение в развитието вени от кризата, както

в България така и при
нас, винаги търсим нови
иновативни решения, с
които да успеем да компенсираме трудностите
в икономическия сектор, които са формирани в резултат на редица
фактори.
„Изложение Търговище” винаги е съпътствано от богата културна
програма, съчетаваща в
себе си различни компоненти от културни събития, дискусии, (на 3 стр.)

2 страница
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Кметът на Омуртаг Неждет Шабан

Бой между Генералният консул на Русия Нейно Превъзхо- Инспектира
младежи в дителство
Татяна Грушко връчи юбилейни медали на ветерани от Втората световна война общински проекти
училище
Скандал между младежи
в Омуртаг завърши с бой и
счупен нос.
Разправията станала на
7 май малко преди обяд.
Двама възпитаници на гимназия в Омуртаг се скарали,
в следствие на което 19-годишният М.М. от Камбурово нанесъл средна телесна
повреда на 17-годишен съученик. За това съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Търговище. По непотвърдена
информация, скандалът се
разразил заради момиче.
Сигнал за случващото се
е подаден на тел. 112, като
своевременно е доведен
до знанието на Районното
полицейско управление в
Омуртаг. Непълнолетният,
пострадал в боя, младеж
е бил откаран в Многопрофилната болница за активно
лечение в Търговище, като
му предстои и операция. По
случая се извършва проверка, като от ОД МВР в Търговище уточниха, че спрямо
извършителя ще бъде предприета мярка съобразена
със закононарушението.

Борислав КУРДОВ
Нейно
превъзходителство Татяна Грушко връчи
юбилейни руски медали
на 10 ветерани от войната,
живеещи в Търговищка област. Церемонията бе по повод 70-та годишнина от края
на Великата отечествена
война и Деня на победата –
9 май.
В навечерието на юбилея
правителството на Русия
е взело решение да подготви и връчи на ветераните, участвали във Втората
световна война, юбилейни
медали „70 години от победата”.
На церемонията присъстваха и кметовете на община
Попово – Людмил Веселинов, и на община Антоново
– Танер Али. Кметът на община Търговище Красимир
Мирев заяви, че „Девети
май е паметна дата за много
поколения, надявам се и за
следващите поколения. Ние
се гордеем с нашите ветерани и съобразно възможностите на отделните общини и
държавата почитаме и уважаваме тези хора. Защото
те са спомена, те са лицето

на тогавашната ни армия и
със своето участие са защитили нашето национално
достойнство”. Той благодари на консул Грушко, а чрез
нея и на Русия, че „в този
важен момент тя удостоява
гражданите на местните общини, с което ние още един
път се прекланяме пред тяхното участие и героизъм”.
Руски юбилейни медали
получиха: Марин Стойчев,
Аврам Даскалов, Труфи
Труфев, Георги Косев, Марин Минев, Якуб Фейзулов,
Костадин Малчев, Ради
Тодоров, Хасан Тенджиев
и Димитър Лазов. Първите
петима от тях са от Търговище, останалите са от Попово, Омуртаг и Антоново.

Благодарност за вниманието и букет генералният
консул на Русия получи и
от началника на Областния
военен отдел подполковник
Борислав Калчовски, който
е и председател на областния съвет на Съюза на ветераните в Търговище.
В Търговищка област живеят общо 43-ма ветерани
от Втората световна война.
21 от тях ще получат своите юбилейни медали в Деня
на победата – 9 май, като
церемонията ще се състои
от 11 часа в голямата зала
на Младежкия дом в Търговище. Подобно тържество
ще бъде организирано и от
ръководството на община
Попово.

Поклон пред загиналите ОД на МВР награждава
за Родината
Макариополско

По случай честванията
в Европа и у нас на края на
Втората световна война, както и в памет на загиналите за
свободата на България воини
в Балканската и Междусъюзническата война, областният управител на Търговище
Светлин Бонев се преклони
пред паметната плоча на загиналите във войните жители на село Макариополско.
Това той стори в Деня на
храбростта и на българската

Евродепутати
от ГЕРБ

армия – 6 май, съобщават от
пресцентъра на областната
администрация.
Светлин Бонев, заедно с
народния представител от
ГЕРБ - Търговище Дарин
Димитров, поднесоха венец пред паметника на 26
макариополчани, загинали
в името на Родината. Смелите мъже са загубили своя
живот по бойните полета,
защитавайки своя род и бъдещето на страната ни.

Ани КРЪСТЕВА
В ОД МВР-Търговище
отличиха граждани, помогнали за задържане на жена
- извършител на престъпление. Директорът на Областната дирекция на МВР
в Търговище ст. комисар
Георги Николов благодари
сърдечно на Д. Иванова,
Е. Расим и Б. Александров
за достойното им гражданско поведение и им връчи
благодарствени адреси.
62-годишната Ж.Я. от
село Желъд, община Смядово е успяла чрез подбран
или подправен ключ да проникне в жилището на 27-годишна жена от Драгановец.
Там тя открила и задигнала
около 16 грама различни
златни накити на стойност
над 900 лв. На излизане
от входа обаче се сблъскала със собственичката
им. Младата жена веднага, установила липсата на
златните накити и бързо се
втурнала след евентуалната
извършителка на кражбата
с викове да й върне обратно
взетото. Свидетели на пре-

С офис в Търговище

(от 1 стр.)
парламент, в
присъствието на областния
управител Светлин Бонев и
народния представител от
региона Дарин Димитров,
прерязаха лентата на Европейския информационен
център за областта.
Андрей Ковачев изрази надежда, че офисът ще
се превърне в мястото,
където жителите на Търговище и региона ще могат да получават актуална
информация за дейността
и решенията на Европейският парламент, да се ин-

формират за техните права
като европейски граждани
и не на последно място да
се възползват от солидарността и членството ни в
Евросъюза, в новия програмен период.
„Само с координация
между местна и национална
власт и европейските институции можем да наваксаме
изоставането ни”, бе категоричен Ковачев, а гражданите и неправителствените
организации трябва да са
моторът, инициаторът на
идеи, за да се случи това.

Владимир Уручев сподели, че "За да защитим българския интерес, ние трябва
да го знаем” и този офис ще
е отворен за всички, които
припознават европейските
ценности и цивилизационен
избор, от които е част и България.
По-късно двамата евродепутати откриха Евро-кът
в I СОУ "Св. Седмочисленици" в града, посетиха и заводите на "Тракия Глас България" - един от най-големите
работодатели в областта и
региона.

следването по улицата станали тримата граждани. С
общи усилия те успели да я
задържат. Междувременно
преследваната жена, като
се убедила, че няма как да
се измъкне от задържалите
я граждани, сама извадила
задигнатите от нея златни
накити и им ги предала.
Полицейски патрул своевременно пристигнал на
мястото и извършителката била задържана в РУТърговище. На 27 април
Районият съд в Търговище
е одобрил споразумение
между прокуратурата и
защитата на обвиняемата
Ж.Я., и й налага наказание „Лишаване от свобода”
в размер на една година,
изтърпяването на което
на основание чл. 66, ал.
1 от НК, да се отложи за
изпитателен срок от три
години, считано от одобряването на споразумението
от съда.

Надие МУХАРЕМОВА
Кметът на Омуртаг Неждет Шабан, заедно с главния
инженер на общината Милчо
Михайлов провериха хода
на изпълняваните проекти в
общината. Обхождането на
обектите започна от общинския път Веренци-Българаново-Могилец. Той се рехабилитира по одобрен проект
на общината от Програмата
за развитие на селските райони. Финансовите средства
за реализирането му са над
6 млн.лв. Възстановяването
на 16,5-километровата пътна
отсечка, започна през есента
на 2014 година и се очаква
да приключи към средата на
месец юли. Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е
Дружеството по Закона за
задълженията и договорите
„Омуртаг – СПС-2013“, гр.
Търговище.
При инспекцията от строителната фирма увериха
кмета, че дейностите по рехабилитацията, която се извършва на два основни етапа
ще приключат до един месец.
Следващият
посетен
обект беше паркът в село
Камбурово, който се рехабилитира за сумата над 450
хил.лв. Облагородяването
на парка в селото започна към края на изминалата година. Изпълнител на
обекта е фирма „Пътстрой
– Варна” ЕООД. При инспекцията беше установено, че елементите на детската площадка са вече
монтирани, асфалтирани са
волейболната и баскетболната площадки. Приключило е и озеленяването,
поливната система е изградена. Сред предстоящите
дейности на обекта са монтиране на осветителните
тела по парковото осветление, довършителни работи
по оградата и изпълнението на алеите.
Обхождането продължи с
посещение на обекта, на който се изпълняват дейностите
за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до
помпена станция „Омуртаг”
и съоръженията към него,
за обезпечаване на необходимото водно количество за
водоснабдяване на Омуртаг.
През месец септември 2014
г., беше подписан договор за
инженеринг, с който започна дългоочакваният ремонт

на водопровода. Финансовите средства в размер на
550 хил.лева за ремонта на
обекта бяха осигурени по
Споразумение,
сключено
между Министерството на
регионалното развитие и община Омуртаг. Допълнителен
финансов ресурс за обекта
от порядъка на 125 хил.лв.
е осигурен от собствени бюджетни средства на общината. Обектът се изпълнява
от началото на тази година,
след като в края на декември
2014 г. беше подписано разрешението за строеж, което
влезе в сила на 28 януари
2015 г.
При посещението на обекта от строителната фирма
Дружество по ЗЗД „ВиК
Омуртаг – 2014” съобщиха, че
заложените дейности по осигуряването на проводимостта
на 18-километровия водопровод напредват. Според техническия ръководител на обекта Васко Георгиев, темповете
на работа, се забавят поради
течовете, които възникват по
трасето, когато водопроводът
се напълни с вода.
Очакванията са ремонтът на водопровода да бъде
финализиран през летните
месеци, за да се направят
72-часовите проби и водата
да стигне до помпена станция
„Омуртаг”.
След инспекцията на водопровода, бяха проверени
и двата обекта, с които се
облагородява централната
част на Омуртаг за общата
сума от около 800 хил.лв.
Проектът, с който се благоустроява пространството
пред сградата на общинската администрация в Омуртаг
е изпълнен. Успешно функционират и изградените два
фонтана с огледална конфигурация по проекта.
Проектът
„Разширяване
на административен център гр.Омуртаг III-ти етап”,
с който се обновява част от
ул.”Цар Освободител” и пространството между кръстовището пред Районния съд до
Паметника на ветераните,
също се очаква да приключи
до месец.
Целта на визитите на кмета беше да се проследят
темповете, с които работата
по обектите напредва. Градоначалникът Шабан проявява лична ангажираност по
координирането и контрола
на цялостния процес по изпълнението на проектите в
общината.

„Искам бебе” – на Панаира

Доброволци ще участват в информационната
кампания за двойките с репродуктивни проблеми

За трета поредна година
фондация "Искам бебе" се
включва в пролетния панаир "Изложение Търговище”
със самостоятелен щанд.
По време на форума доброволци на фондацията ще дават безплатни консултации
и ще предоставят подробна
информация на семейства
от региона, които имат нужда от помощ, за да заченат
свое дете.
Тази година към информационната кампания на
"Искам бебе" в рамките на
"Изложение Търговище" ще
се присъединят и предста-

вители на фондация "Майки за донорството", които
ще отговарят на въпроси,
свързани с донорството на
генетичен материал. На 11ти май от 13.00 часа доброволците на двете неправителствени организации ще
участват в обща дискусия
на щанда на "Искам бебе"
на панаира.
"Искам бебе" работи активно в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми в Търговище вече
няколко години, като в резултат на доброто сътрудничество на фондацията с

Община Търговище, през
2013 г. беше създаден
местен фонд "Ин Витро",
за който Общинският съвет гласува бюджет в размер на 30 000 лева за лечението на нуждаещи се
семейства. Тази подкрепа
продължава и през 2014 и
2015г. За 3-годишния период на работа на фонда са
одобрени заявленията на
40 кандидатстващи двойки, а първото бебе - момиченце, родено с помощта
на фонда, се появи на бял
свят в началото на тази година.

Понеделник, 11 май 2015 г.
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Залагаме на традицията, която обновяваме Денят на Търговище
- неучебен за всички
(от 1 стр.) отразяване на
годишнини, отбелязване на
финали на спортните ни турнири, надпявания, поднасяне на масови мероприятия
и концерти за широк кръг от
хора, така и такива със социална значимост в нашия
живот. Естествено, имаме и
нови изложители, които са
както търговци, така и производители, може да ги намерите в изложбените зали
на художетсвената галерия.
Там те ще излагат своята
стока, като производителите са основно на мъжка и
дамска конфекция, на детско облекло и др.
- Традицията трябва да
се обновява, за да е привлекателна и вечно жива.
Тази година в дните на Панаира ще честваме и Деня
на Търговище. Как ще съчетаем двата компонента
на празника?
- Компонентите на празника и панаира ще са част
от едно цяло. Единият компонент е част от другия. 14
май е избран за празник
на Търговище именно заради вековната панаирна
традиция, чийто символ е
той. Указ на княз Батенберг
официализира това, като
постановява през 1880 г.,
на първи май по стар стил
да бъде уреждан "търг" в
Ески Джумая. По нов стил
това е 14 май, затова и тогава ще бъде кулминацията
на панаирната ни програма.
Тържествата посветени на
празника на града започват с тържествена сесия на
Общинския съвет - Търговище и продължават с два
концерта на обновения централен площад „Свобода” от
15 и 19 часа, като имаме и
изненади за търговищенци
и гостите на града ни.
Откриването на 238ят панаир също ще бъде
ефектно. Официалното му
откриване ще бъде в 10 ч.
пред залите на Художествената галерия. Вечерта на
откритата сцена на „Борово
око” пък ансамбъл „Чинари”
ще представи един истински
спектакъл пред присъстващите. Тази година в програмата са включени и няколко
инициативи на Областния
информационен център, а
една от тях – концертът на
Тони Димитрова на 16 май,
ще бъде всъщност закриването на Търговищкия панаир. Традиционни са участията на всички културни
институции. За пореден път
и нашите партньори от фондация „Искам бебе” ще имат
свой щанд. Заедно с местната Търговско-промишлена палата ще отбележим
120-тата годишнина от създаването на организацията
в страната.
В този ред на мисли ще
кажа, че не ни беше трудно да съчетаем празника на
града с панаирната програма, защото както вече сте
забелязали ние се стараем да запазим традицията,
наложена през годините,
като запазваме облика на
програмата с традиционни събития, които са нейна
запазена марка през определените панаирни дни.
Такива са – „Люлека ми замириса”, който се планира

всеки четвъртък от панаирната седмица. Също така в
четвъртък провеждаме традиционния футболен турнир
„За купата на кмета” между
местни отбори в общината.
Всичко това намери по
естествен начин отражение
в програмата на панаира и
допълни първото ни честване на официалния празник
на града 14-ти май.
И през тази година очакваме делегации от побратимените ни градове. Към
момента участието си са
потвърдили от Смоленск
/Русия/ и Болград /Украйна/. Кметът на Търговище
очаква и специални гости от
Националното сдружение
на общините в България за
Деня на Търговище.
- Споменахте, че очакваме гостуващи делегации в панаирните дни,
което е и традиция. Кои
още да очакваме да уважат празника ни – наши и
чужди гости?
- Поканите, отправени
към гостите за откриването
на „Изложение Търговище
2015”, както и за официалния празник на града
ни 14 май, са близо 200.
Традиционно гости, които
уважават поканата ни, са
народните представители
от Търговищкия регион,
ръководители на държавни
институции на регионално
ниво, визирам областния
управител на Търговище,
почти всички директори,
управители и началници
на регионални дирекции в
града ни, както и ръководствата на техните общински
поразделения. Всяка година присъстват председателят на Общинския съвет в
Търговище заедно с всички съветници. Ежегодно ни
гостуват и представители на
местния бизнес от различни
сектори на икономиката.
В понеделник, на 11 май,
веднага след официалното
откриване на панаира, имаме тържествена сесия за
отбелязване 120 години от
създаването на Търговскопромишлените палати и във
връзка с това събитие очакваме гости и представители
на всички палати от цялата
страна.
Тази година, по случай
първото официално честване на Празника, потвърждение за гостуване получихме
от побратимените ни градове Смоленск и Болград.
По предварителна програма очакваме официалните
делегации от чужбина да
пристигнат на 13 май, за
да вземат участие в тържествата, посветени на празника на града на 14-ти.
- Търговище изстрада
и видимо продължава да
страда по т.нар. воден цикъл. Виждаме, че в тези
дни се работи по запълване на дупките по улиците
на града. Успяхте ли да
приведе в приличен вид
лицето на Търговище,
междублоковите
пространства и т.н.?
- Благодаря за въпроса.
Изключително чувствителна тема за всички наши съграждани и, разбира се, за
общинското ръководство,
е инфраструктурата след-

ствие на водния проект.
Както вече забелязвате, за
радост на всички ни, вижда
се краят на проекта за водния цикъл и много упорито
и последователно работим
за премахване на всички изстрадани и наслоени негативи относно пътищата в града
ни. Започнахме неслучайно
от района на парк „Борово
око”, защото, първо - водният цикъл там приключи,
едно изключително важно
условие. Второ - разбира
се, предвид традиционния
пролетен панаир и условията, които трябваше много
бързо да създадем. Като се
започне от пътната настилка, която беше разбита и се
налагаше асфалтиране на
улиците изцяло, което и се
направи за ул. „Капитан Данаджиев”, „Богомил”, „Морава” и други съседни. Знаете,
ул. „Боровец” също наскоро
беше асфалтирана. Така
създадохме един завършен
вид на района, както за
удобството на всички живущи в квартала, така и за
по-представителна визия на
панаирното пространство
пред гости, посетители и изложители на традиционния
ни панаир.
Асфалтирането, естествено, не спря само за района на Борово око, вече
се вижда продължението
на ул. „Капитан Данаджиев”, след пресечката с ул.
„Паисий”. Асфалтирана е
и ул. „Славейков”. След
нея бе изпълнена и част от
най-натоварената и една от
най-широките улици в града
„Трети март”.
Веднага след асфалтирането започнаха буквално да валят жалби. Съвсем
основателно се оказа. Те
са за превишаване на скоростта и заплаха за живота
и здравето на нашите съграждани от любителите на
екстремни скорости – найвече младежи, по новите
улици „Капитан Данаджиев”
и „Трети март” беше опасно
и трябваше да се вземат навременни мерки.
На „Капитан Данаджиев” е едно от най-големите ни училища в града
- Първо СОУ „Св. Седмочисленици” с ученици от
предучилищна възраст до
12 клас. Срещу него са
двата ни центъра за стари
хора и за възрастни хора с
увреждания, зад тях е Пета
ясла. Сами разбирате, че
е изключително наситена
на рискови ситуации улица.
От най-малките до най-възрастните са пресичащите
там. Затова трябваше максимално бързо да изградим ограничители на скоростта – два броя на ул. „К.
Данаджиев”, в началото на
входа към града и след училището. Веднага се постави
и хоризонталната, и вертикалната сигнализация.
Искам да използвам възможността да благодаря и
на управителите и екипите
на общинските ни предприятия „Флора” – което изгради изкуствените неравности
и на „Социално-охранителните дейности” за сигнализацията и цялата пътна маркировка.
Същото беше положе-

нието и с ул. „Трети март”.
Там решихме да се постави повдигната пешеходна
пътека, понеже улицата,
освен натоварена и дълга,
е и доста широка и най-големият проблем на пешеходците е пресичането от единия до другия край, когато
движещите се автомобили
хвърчат покрай тях. С тези
посочени улици не спира
дейността ни по обновяване на пътната настилка в
града. Напротив - усилено
продължаваме със същите
темпове.
Пожелавам на всички
търговищенци да се заредят с повече оптимизъм
и самочувствие, както и с
вяра в по-доброто бъдеще
на нашия град.
- Кажете какви изненади от днес очакват децата, а и не само, на Веселия
панаир?
- Още от края на миналата седмица люлките се монтират във Веселата част на
панаира и посрещат своите
нетърпеливи
посетители,
дори преди официалния
старт. Най-малките ни дечица могат да се забавляват на традиционните за тях
и подходящи за възрастта
им шарени влакчета, пъстри въртележки с животинки, надуваеми батути във
формата на замъци. Могат
да яхнат понита, с помощта
на възрастен до тях и ред
други най-различни забавления. За по-големите ни
деца и младежи, панаирът
ще предложи по-екстремни
забавления, като виенското колело, завъртащи се на
страни и височина люлки, с
различен наклон и украса,
спиращи дъха гондоли, силови уреди от най-различен
вид, стрелбища и разбира
се - блъскащи се колички,
както и много други атракции и изненади.
Заедно с всички тези забавления децата могат да
опитат и да се насладят на
типичните за панаира сладки и солени изкушения като
захарен памук, пъстри захаросани пръчки, петленца, понички, царевици, сладоледи
и много други лакомства за
малки и големи.
Да си пожелаем хубаво
време, добро настроение
и разбира се, очакваме ви,
всички вас – търговищенци
и гости на града!
- Благодаря за този разговор, г-жо Якубова.

По повод Деня на Търговище – 14 май, кметът
Красимир Мирев издаде заповед, с която обяви, че той
ще бъде неучебен за всички
училища в общината. Също
така, първото официално
честване на Празника на
града ще бъде изпълнено с
богата програма.
Преди обед, от 11.30 ч.
в зала „Христо Самсаров”
на община Търговище ще
се проведе тържествено
заседание на Общинския
съвет в града. В 15 часа на
площад „Свобода” Гвардейският духов оркестър

и представителен ансамбъл на въоръжените сили
на Република България ще
представят концерт-спектакъл за гражданите и гостите на Търговище. Още
един празничен концерт
са предвидили организаторите за Деня на Търговище. Той ще започне в 19
часа, а участие в него ще
вземат реге-изпълнителят
Zafayah, Балет „Вега” и Невена Пейкова, които са от
Търговище. Гост-изпълнителите ще бъдат група Д2
и Дичо. В края на концерта
ще има и празнична заря.

Стипендия "търговищко дарование" за

Фернандо Леон Васев

Стипендията "търговищко дарование" тази година
се присъжда на Фернандо
Леон Васев. Това е решението на Комисията по Наредбата за условията и реда
за стимулиране на децата и
младежите с изявени дарби
от община Търговище.
Годишните стипендии са
определени за: Станимира
Иванова от Първо СОУ "Св.
Седмочисленици", Николай
Георгиев от ОУ "Христо Ботев" и Светослав Петров от
СУ "Никола Симов" в Търговище.
Месечните
стипендии
ще бъдат отпуснати за:
Десислава Георгиева от
Второ СОУ "Проф. Никола
Маринов", Кристиана Асенова от същото училище,
Велислав Бонев от Първо
СОУ "Свети Седмочисленици", Местафа Алиев от

СУ "Никола Симов", Бетина Бонева от Първо СОУ
"Свети Седмочисленици",
Мирослава Минчева от същото училище, Ирена Стоянова от професионалната
гимназия за изучаване на
чужди езици "Митрополит
Андрей", Захари Тодоров от
Второ СОУ "Проф. Никола
Маринов", Теодор Трифонов
от ОУ "Иван Вазов", Димана
Стойчева - от Първо СОУ
"Свети Седмочисленици",
Преслава Петрова - от Първо СОУ "Свети Седмочисленици" и Полина Тодорова
- от Второ СОУ "Проф. Н.
Маринов".
Грамотите официално ще
бъдат връчени по време на
церемонията в навечерието
на 24 май 2015 година, която ще бъде организирана в
Драматичния театър в Търговище.
Изложение 2012 г.
Снимка: Архив "ТН"
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238 традиционен пролетен панаир
“Изложение Търговище 2015”
ПРОГРАМА

Уважаеми съграждани, драги гости,
Община Търговище ви кани да посетите проявите в дните на панаирната седмица:
11 МАЙ 2015 Г., ПОНЕДЕЛНИК
8.30 часа, Пресцентър на ”Изложение Търговище 2015”,
ХГ ”Н. Маринов”
Пресконференция
10.00 часа, ХГ “Н. Маринов”
Официално откриване на 238-ми традиционен
пролетен панаир “Изложение Търговище 2015”
11.30 часа, I-во СОУ “Св.Седмочисленици”
Тържествена сесия за отбелязване 120 години
Търговско-промишлени палати
14.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
“Учене през целия живот” - кръгла маса
18.00 часа, Драматичен театър
Тържествен концерт по повод 50-та годишнина от
създаването на ПТГ ”Цар Симеон Велики”
20.00 часа, естрада “Борово око”
“Болярите на танца” - спектакъл на танцов ансамбъл “Чинари”
12 МАЙ 2015 Г., ВТОРНИК
16.30 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Представяне на живописна техника “енкаустика” изложба и работилница с Иванка Серафимова
18.00 часа, кафе-театър на НЧ “Напредък”
Майски литературни вечери. Творчески портрет
на поета Славчо Николов. Представяне на стихосбирките
“Вместо предговор” и “Песни на гладно сърце”
13 МАЙ 2015 Г., СРЯДА
13.00 часа, зала 74 на Община Търговище
Тържествено награждаване на участници в национален конкурс “България в картини и слово”, организиран
от Обединения детски комплекс в Търговище
18.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Клавирен концерт на Частна музикална школа
“Доминанта” - Търговище
18.00 часа, кафе-театър на НЧ “Напредък”
Майски литературни вечери. Представяне на автора Ирина Ризова и новата й творба “И всеки пише своята
книга”
14 МАЙ 2015 Г., ЧЕТВЪРТЪК
ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
9.30 часа, концертна зала НЧ ”Напредък”
“Люлека ми замириса” - празник на песента - с
участието на певчески състави от пенсионерските клубове
на общината и гости от съседни градове
10.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Детско литературно утро - “Да прочетем и илюстрираме стихове от Дядо Васил” - по повод 135 г. от рождението на поета Васил Иванов Стоянов
11.30 часа, зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Тържествено заседание на Общински съвет - Търговище
15.00 часа, площад “Свобода”
Спектакъл на Гвардейски духов оркестър.
Празничен концерт на Представителен ансамбъл
на въоръжените сили на Република България с участието
на:
мъжки вокален квартет “Армейска песен”,
дамски фолклорен квартет “Ладена”,
Бойка Дангова, Гуна Иванова, Таня Дупаринова,
Антония Маркова, Сунай Чалъков,
Емилия Валенти, танцов състав
17.30 часа, стадион “Димитър Бурков”
Традиционен футболен турнир ”За купата на кмета” между местни отбори - финал
19.00 часа, площад “Свобода”
Празничен концерт с участието на:
ZAFAYAH - реге изпълнител
балет “Вега”
Невена Пейкова - Х фактор “България”
ГРУПА Д2 и ДИЧО
Празнична заря

16 МАЙ 2015 Г., СЪБОТА
18.00 - 01.00 часа, Регионален исторически музей
Европейска нощ на музеите 2015
Изложби, Славейково училище:
VIVA LA MUZIKA /от малкия град до голямата сцена/
Нестинарството - българската магия с
огнена жарава, гости Регионален исторически музей, Бургас и
Исторически музей, Елхово
Наградната система на България от Освобождението до края на XX век,
Гост-Регионален исторически музей-Смолян
50 години по трънливата магистрала на
техниката /по повод 50 г. ТМТ-Търговище ПТГ “Цар Симеон Велики”/
Детски кът “Аз рисувам в музейната нощ”,
Славейково училище
Ретро фотоателие- снимки за спомен,
Славейково училище
Изложба “Мисионис. Разкрития 2014”, Археологическа експозиция
21.00 часа, пред Славейковото училище
Демонстрация на нестинарски танц
Демонстрация на възродени стари занаяти, Хаджи-Ангелова къща
Великолепието на Кралевското златно съкровище, Археологическа експозиция
”Икони и църковна утвар”постоянна експозиция, Свещарова къща
18.30 часа, ХГ “Н. Маринов”
Награждаване с приз “Изложение Търговище 2015”
20.00 часа, естрада ”Борово око”
Концерт на Тони Димитрова
Официално закриване на ”Дни на Европа в Търговище”, организирани от Областния информационен център
17 МАЙ 2015 Г., НЕДЕЛЯ
10.00 часа, ХГ ”Н. Маринов”
Обявяване “Бебе на панаира”

В ДНИТЕ МА ПАНАИРА, НЕ ПРОПУСКАЙТЕ И:
"Изложение Търговище 2015", с работно време от 9.00
до 21.00 часа
БАЗАР НА ОТКРИТО, С АТРАКЦИИ И ИЗНЕНАДИ
Място: До стадион „Д. Бурков”
От 11 до 15 май 2015 г. Футболен турнир между детските
градини в община Търговище "За купата на кмета", с участието на 16 отбора
Място: спортен комплекс „Н.Камов”, при лошо
време спортна зала "Д. Стефанов"
От 11 до 15 май 2015 г.
Събития на фондациите "Искам бебе” и "Майки за
донорство" Място: ХГ „Н. Маринов”
10 до 14 май 2015 г., 10. 00 и 12.30 часа
Открит информационен щанд и приемна на Областния информационен център за възможностите за финансиране по европейски програми до 2020 г.
Място: Шатра на входа на ХГ „Н. Маринов”
Презентации, видеоклипове и други материали за реализираните проекти в област Търговище през изминалия
планов период на ЕС 2007-2013 г. и очакванията до 2020
г. Място: фоайе на ХГ "Н. Маринов"
Изложба „Плакатът на панаира” - автор Цончо Денев
Място: фоайе на ХГ "Н. Маринов"

15 МАЙ 2015 Г., ПЕТЪК
ФИЛМОВА ПРОГРАМА 11-17 МАЙ 2015 Г.
9.00-15.30 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
КИНО "ЦЕНТРУМ", НЧ „НАПРЕДЪК”:
Ученици управляват библиотеката за един ден
„Отмъстителите: Ерата на Ултрон” - 3D игрален филм;
16.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
„Камбанка и легендата u приказния звяр” - 3D анимаТеатър в библиотеката “В полите на Витоша” и “Пе- ция, озвучена на български език;
перудите са свободни” - предпремиерни спектакли на теа"Седмото джудже" - 3D анимация, озвучена на българтрални студия при Второ СОУ “Проф. Никола Маринов”
ски
език;
18.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
"Лудия
Макс: пътят на яростта” - 3D игрален филм;
Творческа среща с представяне на новите книги на
„Голямата
плячка” - игрален филм;
турския поет с български корени Ахмет Емин Атасой, пре"Гореща гонка" - игрален филм.
вел творбите на много български поети на турски език
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ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 21.05.2015 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.
На 20.05.2015 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 19.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Глогинка, с. Заветно, с. Кошничари, язовир с.
Росина - общ. Попово.
На 18.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв. Сеячи и кв. Невски - гр. Попово, с. Светлен,
ВО "Светлен" - общ. Попово.
На 15.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: МТП "Птицеферма", гр. Попово с. Звезда, с.
Априлово, с. Марчино и с. Долна Кабда - общ. Попово.
На 14.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с. Ломци, с. Еленово и с. Тръстика - общ. Попово.
На 13.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП "Мелница", ПБ "Асфалтова база", ТП "Чедо",
ТП "Фуражен" - гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, общ.
Попово.
На 12.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: ВС "Родопа" /"Братя Томови"/ - гр. Попово,
с. Зараево и с. Козица - общ. Попово.
На 11.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с. Садина, с. З. Стояново, с. Помощица, ТП
"Църква" с. Ломци - общ. Попово.
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 12.05.2015 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: кв. Въбел, гр. Търговище - абонати, захранвани от ТП-1 и ТП-4, селата
Здравец, Подгорица и Момино, общ. Търговище .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на
своите клиенти за възникналото неудобство и се
надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

Продавам КУЧЕНЦА – порода „Хъски” на
два месеца. Тел.: 0885 20 18 29
Във вашия град от 20 май 2015 г.
ще се проведе лицензиран курс за:

- масажист,
козметик,
фризьор
маникюр
и
педикюр.

Такса – 200 лв. с
възможност
за работа у нас
и в чужбина.

Записване на тел.: 0879/894 985 – Генова

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

Понеделник, 11 май 2015 г.
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www.imoti-viktoria.com
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

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

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

ÇÄÐÀÂÅ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам
* ТУХЛЕНА КЪЩА С ГАРАЖ в с. Стража, с дворно
място – 1.5 дка, стопански постройки и кладенец
* ТУХЛЕНА КЪЩА в с. Ловец с дворно място 1.2 дка
Тел.: 0887 77 52 03
Продавам ЕДНОЕТАЖНА, МАСИВНА КЪЩА в с. Помощица /110 кв.м./ с овощна градина и лозе
Тел.: 0887 471 732 и 0896 20 58 40

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Фирма „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД
гр. Търговище
търси да назначи
специалисти ПТО
– образование /средно специално,
бакалавър, магистър/
За повече информация в офиса на фирмата, намиращ се в Търговище, на ул.
„Трети март” 40
Тел.: 0601 640 80
Продавам АПАРТАМЕНТ
в кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

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

СЪОБЩЕНИЯ

ÁÈÇÍÅÑ

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

гр. Търговище



Продавам ГАРАЖ в блок 25 в кв. „Запад”,
с водоснабдяване Тел.: 0888 56 44 08
Продавам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – 9 дка; 4-та
категория в с. Певец Тел.: 0878 96 36 00

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Ïðîäàâàì/äàâàì
ïîä íàåì
ÌÀÃÀÇÈÍ
È ÎÔÈÑ
Òåë.: 0887 36 95 92
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
„ИВЕТ” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с
компютърна грамотност.
Тел.: 0899 81 69 67
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в местността
„Кованлъка” – отремонтирана, годна за живеене, с
ток и вода, с 1 дка дворно
място, овощни дръвчета и
лозе, на достъпно място с
нотариален акт
Тел.: 0897 441 769

Продавам ВИЛА С ЛОЗЕ в местността
„Драката” /0.6 кв.м., от които 0.3 кв.м.
Ïðîäàâàì
*
ÒÓÕËÅÍÀ
ÂÈËÀ â
лозе/ - с кладенец, ток, вода и документи
ìåñòíîñòòà „ÄðàêàЦена по споразумение. Тел.: 0899 05 95 41 òà”
– íà ãëàâåí àñôàëòîâ
ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Вароша”, ет. 4 /последен/;
ново строителство. 210 лв. наем/месечно
Тел.: 0889 70 55 46 и 0893 20 27 61 – Тодорова

ïúò è íà ÷åðåí ïúò
* ÃÀÇÎÂÀ ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀ ÏÅ×ÊÀ, íîâà
Òåë.: 0888 179 067

Продавам АПАРТАМЕНТ в Търгови- Продавам ДВУСТАЕН разширен
ще – кв. „Запад” 2; 96 кв.м.; ет. 2 тухлен АПАРТАМЕНТ в Търговиот 14; тристаен; баня и тоалетна
ще – 76 кв.; ет 7 непоследен;
отделно; 3 тераси; PVC дограма;
в района на Полицията; без
изолация. Тел.: 0897 990 880
посредник. Тел.: 0896 723 983

Извършвам ремонти на покриви, улуци, комини
* почистване на комини и отточни тръби
* поставяне на външна и газопламъчна изолация
Тел.: 0 8 9 4 2 2 0 7 8 6

Продавам
къща
в кв. Бряг –
двор – 800
кв.м.
Цена: 25 000 лв.
Тел.: 0887 20 34 54

Давам под наем
Продавам КЪЩА в с. Баячево
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ до църкваТел.: 0898 57 26 91
та на Пазара (трети етаж)
Тел. 0889 309 320

Продавам АПАРТАМЕНТ в Търговище
до Солигена – 4 непреходни
РЕНОВИРАНИ КАСОВИ АПАРАТИ
стаи,
баня и тоалетна отделно,
1. Daisy eXpert-K - 150лв. без ДДС
маза и килер; ет. 7 непоследен;
- нова батерия,предплатена карта
две тераси; полуобзаведе; тухлен.
за 12 месеца
2. Datecs MP 55-KL-200лв. без ДДС
Цена 80 000 лв.
- предплатена карта
Тел.: 0899 82 32 44
Гаранционен срок – 6 месеца.

Продавам ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА
„Meyra” – акумулаторна;
немско производство;
в много добро състояние
Цена по договаряне
Тел.: 0889 01 59 13 и 0897 81 70 31

Продавам КЪЩА в Лиляк – 3 стаи с коридор; тухлена; външна баня и тоалетна;
дворно място 1.170 дка; кладенец и стопански постройки; овошки и асми
Тел.: 0886 41 7 300
Продавам АПАРТАМЕНТ
в Идеалния център на Търговище /82 кв.м./ тухлен. Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 93

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

ULUSOY LTD
търси да назначи отговорни:
МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР
НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
Условията на работа са следните: заплащане – 1 800 евро +осигуровки
- отлични условия на работа с
нови, отлично оборудвани камиони,
съответстващи на най-съвременните
европейски стандарти.
Лице за контакт и повече информация: Гюлсер Каваклъ
тел.: 084 58 00 76; GSM – 0897 416 810

11 май 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Послания от мрака
22.00 ч. - трилър

11 май
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Шоуто на Канала
14:30 Зелената линейка
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Достойните българи
2015 - церемония по
награждаването
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони -лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 България търси талант
- полуфинали
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
00:00 Престъпления от класа
- сериал

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Експериментът - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Месия на бъдещето екшън
15:30 Пета предавка - шоу
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Златното момче - сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Послания от мрака трилър
00:00 Последователите - сериал

bTV Cinema

09:15 Преследване на щастието
- драма
12:00 Никита - сериал
15:15 Срещи в парка - драма
17:45 Вътрешна сигурност сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 КАКВО НОВО В ПОНЕДЕЛНИК: NEED FOR
SPEED: Жажда за
скорост - екшън
23:45 Надарени ръце: Историята
на Бен Карсън - драма

bTV Comedy

08:00 Шоуто на шантавите рисунки - анимационен
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Престъпник за един ден
- драма
12:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
13:00 Кухня - сериал
14:00 Различно еднакви сериал
14:30 Ало, ало - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Кухня - сериал
19:00 Различно еднакви сериал

ВТОРНИК

bTV Cinema - Аз, роботът
21.00 ч. - екшън

12 май
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 История.bg
14:30 В кадър
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - тв.
лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 MasterChef - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
00:00 Престъпления от класа
- сериал

19:30 Всички обичат Реймънд 18:00 Костюмари - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 - сериал
сериал
20:30 Новите съседи - сериал
20:00 От местопрестъпление22:00 Ало, ало - сериал
то: Ню Йорк - сериал
23:00 Всички обичат Реймънд 21:00 Смяна на платната сериал
трилър
00:00 Престъпник за един ден
23:00 От местопрестъпление- драма
то: Ню Йорк - сериал
bTV Lady
Diema TV
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 09:00 Ченге от миналото сериал
11:00 Незабравима - сериал
10:00 Точно по пладне 12:00 Къде е Маги - сериал
уестърн
13:00 Необходима грубост 12:00 Питайте Джим - сериал
сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Тайнствени афери сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
14:30 Комисар Рекс - сериал
17:00 Папараци - шоу
15:30 Зина - принцесата воин
18:00 MasterChef - шоу
- сериал
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
16:30 Ченге от миналото 20:00 Необходима грубост сериал
сериал
21:00 Малки сладки лъжкини - 17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира
сериал
- шоу
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 19:00 Тайнствени афери сериал
Nova TV
20:00 Комисар Рекс - сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Хавай 5-0 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
22:00 Бягащият човек - екшън
11:30 Бон Апети
00:15 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
Diema Family
12:30 Огнено сърце - сериен
09:30 Индия: Любовна история
13:30 Моята карма - сериен
- сериен
14:30 Прости ми - сериен
11:30 Сезони на любовта 16:00 Новините на Нова
сериен
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 До последен дъх сериен
19:00 Новините на Нова
20:00 Като две капки вода - шоу 13:30 Бон апети
23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
сериен
08:15 Убийства в Мидсъмър 17:00 Дила - сериен
сериен
18:00 Сезони на любовта 10:00 Костюмари - сериал
сериен
11:00 Рокфелер плаза 30 19:00 Моята карма - сериен
сериал
20:00 Малката булка - сериен
12:00 Сентрал парк уест 21:30 Ритъмът на мечтите сериал
сериен
13:00 Смело напред - сериал
22:30 Дила - сериен
13:30 Тайната на моя успех 23:30 До последен дъх комедия
сериен
16:00 Твърде лично 2 - трилър

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Експериментът - сериал
10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Златното момче - сериал
13:00 Извън играта - Падението
на Сам Акс - криминален
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Златното момче - сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига
- Студио
21:45 УЕФА Шампионска
Лига: Байерн Мюнхен Барселона - пряко

bTV Cinema

09:45 Надарени ръце: Историята
на Бен Карсън - драма
12:00 Никита - сериал
15:15 NEED FOR SPEED: Жажда за скорост - екшън
18:00 Вътрешна сигурност сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Аз, роботът - екшън
23:15 Империята на слънцето
- драма

bTV Comedy

08:00 Шоуто на шантавите рисунки - анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Готови за бой - комедия
12:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
13:00 Кухня - сериал
14:00 Различно еднакви сериал
14:30 Ало, ало - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Кухня - сериал
19:00 Различно еднакви сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал

20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
00:00 Готови за бой - комедия

18:00 Костюмари - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Тежки престъпления bTV Lady
криминален
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 23:25 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
Diema TV
13:00 Необходима грубост 09:00 Ченге от миналото сериал
сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 10:00 Богат или мъртъв - крисериал
минален
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:30 Досиетата Грим - сериал
17:00 Търси се - токшоу
13:30 Тайнствени афери 18:00 MasterChef - шоу
сериал
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
20:00 Необходима грубост 15:30 Зина - принцесата воин
сериал
- сериал
21:30 Малки сладки лъжкини - 16:30 Ченге от миналото сериал
сериал
22:00 Къде е Маги?- сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Господари на ефира
- шоу
Nova TV
19:00 Тайнствени афери 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Комисар Рекс - сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
22:00 Героят и страшилището
12:30 Огнено сърце - сериен
- екшън
13:30 Моята карма - сериен
00:00 Хавай 5-0 - сериал
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
Diema Family
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Индия: Любовна история
18:00 Сделка или не – тв. игра
- сериен
19:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта 20:00 Съдби на кръстопът сериен
реалити
12:30 До последен дъх 21:00 Женени от пръв поглед сериен
тв реалити
13:30 Бон апети
23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
сериен
08:15 Убийства в Мидсъмър 17:00 Дила - сериен
сериен
18:00 Сезони на любовта 10:00 Костюмари - сериал
сериен
11:00 Рокфелер плаза 30 19:00 Моята карма - сериен
сериал
20:00 Малката булка - сериен
12:00 Сентрал парк уест 21:30 Ритъмът на мечтите сериал
13:00 Сред дивата природа сериен
приключенски
22:30 Дила - сериен
16:00 Смяна на платната 23:30 До последен дъх трилър
сериен

СРЯДА

Kino Nova - Шпионски игри
21.00 ч. - трилър

13 май
БНТ 1

20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Шпионски игри - трилър
23:40 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
bTV Lady
08:30 Ангели пазители - сериал 00:40 Полуда - трилър
Diema TV
10:00 Огледален свят - сериал
07:45 Зина - принцесата воин
11:00 Незабравима - сериал
- сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
09:00 Ченге от миналото 13:00 Необходима грубост сериал
сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 10:00 Героят и страшилището
- екшън
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
17:00 Cool…T - лайфстайл
13:30 Тайнствени афери- се18:00 MasterChef - шоу
риал
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
20:00 Необходима грубост 15:30 Зина - принцесата воин
сериал
- сериал
21:00 Малки сладки лъжкини 16:30 Ченге от миналото сериал
сериал
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира
00:00 Незабравима - сериал
bTV Cinema
- шоу
Nova TV
09:15 Империята на слънцето
19:00 Тайнствени афери 06:20 Здравей, България
- драма
сериал
09:30 На кафе - НТВ
12:30 Никита - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
11:30 Бон Апети
15:45 Сърфист - комедия
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
17:45 Вътрешна сигурност 22:00 Черна зора - екшън
12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
00:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
20:00 Никита: Отмъщението Diema Family
14:30 Прости ми - сериен
сериал
07:00 Първата дама - сериен
21:00 Австралия - приключенски 16:00 Новините на Нова
bTV
09:30 Пътеки към щастието 16:30 Малката булка - сериен
00:15 Сексмания - комедия
06:30 Тази сутрин
сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:30 Преди обед - токшоу
bTV Comedy
11:30 Сезони на любовта 12:00 bTV Новините
08:00 Шоуто на шантавите ри- 19:00 Новините на Нова
сериен /
20:00 И аз го мога - шоу
12:30 Шоуто на Слави
сунки - анимационен
23:00 Господари на ефира - шоу 12:30 До последен дъх 13:30 Тайните на времето 09:00 Аламинут - шоу
сериен
23:30 Новините на Нова
сериал
10:00 Малкият голям отбор 13:30 Бон апети
15:30 Светлината на моя
Kino Nova
комедия
14:00 Бурята - сериен
живот - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд 08:15 Убийства в Мидсъмър 16:00 Ритъмът на мечтите 17:00 bTV Новините
сериен
- сериал
сериен
17:30 Лице в лице
10:00 Костюмари - сериал
13:00 Кухня - сериал
17:00 Дила - сериен
18:00 Бинго милиони - ло11:00 Рокфелер плаза 30 14:00 Различно еднакви 18:00 Сезони на любовта тария
сериал
сериал
сериен
18:10 Опасни улици - сериал 14:30 Ало, ало - сериал
12:00 Сентрал парк уест –
19:00 Моята карма - сериен
19:00 bTV Новините
сериал
15:30 Новите съседи - сериал
20:00 Малката булка - сериен
20:00 Завръщане - сериал
13:00 Полуда - трилър
17:00 Шоуто на Слави - шоу
21:30 Ритъмът на мечтите 21:30 MasterChef - шоу
15:30 Тежки престъпления 18:00 Кухня - сериал
сериен
22:30 Шоуто на Слави
криминален
19:00 Различно еднакви 22:30 Дила - сериен
23:30 bTV Новините
18:00 Костюмари - сериал
сериал
23:30 До последен дъх 00:00 Престъпления от класа 19:30 Всички обичат Реймънд 19:00 Рокфелер плаза 30 –
сериен
- сериал
сериал
- сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Референдум
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот: ФСБ
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 По съвест - тв филм
22:00 В кадър: Корейски
измерения
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите – сериал

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Експериментът - сериал
10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Златното момче - сериал
13:00 Пехотинецът 2 - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици- сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Златното момче - сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига
- Студио
21:45 УЕФА Шампионска Лига:
Реал Мадрид - Ювентус
- пряко
23:45 УЕФА Шампионска Лига
- Студио

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Имигранти
21.00 ч. - драма

14 май
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот: ФСБ
13:30 Малки истории
14:30 В кадър
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
22:05 Футбол: Среща от турнира на Лига Европа
- пряко

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 MasterChef - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
00:00 Престъпления от класа
- сериал

20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Експериментът - сериал
10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Златното момче - сериал
13:00 Чистилището - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Кралете на бягството сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 УЕФА Лига Европа Студио
22:00 УЕФА Лига Европа:
00:00 УЕФА Лига Европа Студио

bTV Cinema

09:15 Австралия - приключенски
12:45 Никита - сериал
16:00 Троянска война - комедия
17:45 Вътрешна сигурност сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Имигранти - драма
23:30 Червената цигулка - драма

bTV Comedy

08:00 Шоуто на шантавите рисунки - анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Жените - драма
12:00 Всички обичат Реймънд сериал
13:00 Кухня - сериал
14:00 Различно еднакви сериал
14:30 Ало, ало - сериал
15:30 Новите съседи- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Кухня - сериал
19:00 Различно еднакви сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Ало, ало - сериал

23:00 Всички обичат Реймънд - 18:00 Костюмари - сериал
сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
bTV Lady
08:30 Ангели пазители - сериал 20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
21:00 Огън в кръвта: Високо
11:00 Незабравима - сериал
напрежение - екшън
12:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 От местопрестъпление13:00 Необходима грубост то: Ню Йорк - сериал
сериал
14:00 Малки сладки лъжкини Diema TV
сериал
09:00 Ченге от миналото 15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
17:00 Освежи дома си с Деби
10:00 Черна зора - екшън
Травис - лайфстайл
12:00 Питайте Джим - сериал
17:30 Мармалад - шоу
12:30 Досиетата Грим - сериал
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:30 Тайнствени афери 20:00 Необходима грубост сериал
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
21:00 Малки сладки лъжкини - 15:30 Зина - принцесата воин
сериал
- сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
16:30 Ченге от миналото 23:00 Огледален свят - сериал
сериал
00:00 Незабравима - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира Nova TV
шоу
06:20 Здравей, България
19:00 Тайнствени афери 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Комисар Рекс - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Легион - екшън
13:30 Моята карма - сериен
00:10 Хавай 5-0 - сериал
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
Diema Family
16:30 Малката булка - сериен
07:00 Първата дама - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Пътеки към щастието 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 11:30 Сезони на любовта 21:00 Кошмари в кухнята сериен
реалити
12:30 До последен дъх 22:00 Мис Пепеляшка - тв
сериен
реалити
13:30 Бон апети
23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Бурята - сериен
23:30 Новините на Нова
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
Kino Nova
17:00 Дила - сериен
08:15 Убийства в Мидсъмър 18:00 Сезони на любовта сериен
сериен
10:00 Костюмари - сериал
19:00 Моята карма - сериен
11:00 Рокфелер плаза 30 20:00 Малката булка - сериен
сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 12:00 Сентрал парк уест сериен
сериал
13:00 В очакване на Супермен - 22:30 Дила - сериен
23:30 До последен дъх документален
сериен
15:20 Шпионски игри - екшън
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Пристрастен ли е вашият партньор
към интернет?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Страда ли партньорът
Ви от интернет - пристрастеност? Знаете, че партньорът Ви е компютърен
маниак, но питали ли сте се
дали той е пристрастен към
компютрите и интернет? Защото днес все по-често се
среща подобна зависимост
от информационните технологии.. "Компютърните наркомани" отделят все по-голяма част от времето си, за
да прекарат "поне още една
минутка" пред компютъра
или on-line. Пристрастеният
към Интернет се нервира,
когато го притесняват, докато е on-line, или когато околните му правят забележки
за неговата "мания". При
такива намеци той отговаря
например така "Аз нямам
проблем" или "Оставете ме
сам".
Следващият тест ще Ви
помогне да разберете дали
си имате работа с точно с
такъв човек. Запомнете, че
е важно да отговаряте само

за времето, което Вашият
партньор прекарва в интернет за неучебни цели и задачи, несвързани с работата му.
1.Колко често партньорът
Ви се усамотява, докато е
on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
2.Колко често Вашият
партньор пренебрегва ежедневните си задължения, за
да прекара повече време on
- line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
3.Колко често Вашият
партньор предпочита да
прекара повече време on line пред възможността да
бъде с останалите членове
от семейството?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
4.Колко често Вашият
партньор заформя нови кон-

такти в интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
5.Случва ли се често да
карате партньора си да прекрати "престоя" си on-line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
6.Колко често се провалят задълженията и работата на Вашия партньор, заради времето му, прекарано
on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
7.Колко често Вашият
партньор проверява своя e mail преди да направи нещо
друго?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
8.Колко често Вашият
партньор се усамотява и избягва другите, откакто е on
- line?
а)Никога

б)Понякога
в)Винаги
9.Колко често партньорът Ви се прикрива или става потаен, щом въпросът се
отнася до интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
10.Колко често Вашият
партньор дебне и влиза тайно в интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
11.Колко често Вашият
партньор пренебрегва романтичните вечери заради
присъствието си on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
12.Случвало ли се е да
търсят партньора Ви по телефона нови негови on - line
приятели?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
13.Колко често партньорът Ви е ставал нервен и
раздразнителен, ако му
пречите докато е on - line?
а)Никога
б)Понякога

в)Винаги
14.Колко често Вашият
партньор си ляга късно, заради интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
15.Колко често Вашият
партньор е зает с мисли за
интернет, когато е off - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
16.Колко често партньорът Ви прикрива времето,
прекарано on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
17.Колко често Вашият
партньор пренебрегва старите си хобита, заради интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
18.Колко често партньорът Ви предпочита да прекарва времето си on - line,
отколкото правенето на
секс?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
19.Колко често Вашият
партньор пренебрегва срещите с приятелите си, заради интернет?

а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
20.Колко често партньорът Ви се чувства нервен,
капризен, с лошо настроение, докато е off - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори а):
Вашият партньор е
среден интернет - потребител. Понякога е повече
време on - line, но като
цяло умее да се контролира.
10 и повече отговори б):
Възможно е понякога
Вашият партньор да бъде
повече време в Интернет,
отколкото Вие искате, но
това не е системно явление. Вие трябва да имате
предвид влиянието, което
Интернет може да има
върху него.
10 и повече отговори в):
Виртуалното присъствие на Вашия партньор в
Интернет причинява значителни щети на него самия и на Вашата връзка.
Трябва да прецените как
Интернет влияе на партьора Ви, а може би и на
Вас.

Астрални знаци
ОВЕН Козирози ви подсказват да се държите настрана от споровете
в екипа, доволни сте как върви вашата работа. За доста Овни тя
тръгва и още по-спорно, намират колеги и познати, с които могат
да започнат дейност по по-доходни проекти. Хората ви знаят като
коректни професионалисти, няма защо да съжалявате за стари съюзи. На
път внимавайте, за документи се съветвайте.
ТЕЛЕЦ Хубава седмица, работите ви тръгват спорно. Ако сте гонили
високи постове и печалби, намират се влиятелни познати, които с
радост ще ви препоръчат и на други места. Телците са положили
големи старания за обогатяването на професионалните си умения
и връзки, сега ще прилагат наученото с лекота и полза. И при по-рутинни
задължения приносът ви ще бъде оценен от околните.
БЛИЗНАЦИ В началото на седмицата вие и Водолеи сте претрупани
с работа, ангажименти към близки също не забравяте. Близнаците упорстват много за приключване на задачите си, интересува ги
доходът, все пак да не отлагат точното уреждане на финансовите
въпроси с партньори, сътрудници. Имате и по-мащабни идеи, но изчакайте.
Вечерите е за дома и най-обичаните, съобразете се с техни планове.
РАК Поели сте много и различни ангажименти, те леко ще ви изнервят, но избягвайте спорове с околните. Раците могат да организират нещата така, че да ги приключат успешно, после да си
дадат отдих, имат нужда от тонизиране, не само от повече пари.
А и близките искат повече внимание, понякога влюбените са като деца. Ще
стоплите атмосферата у дома и на купон.
ЛЪВ Ведро начало на седмицата, но деловите ви задачи са доста
мъчни. Група Лъвове упорстват отдавна по тези проекти, на финалната права нещата като че ли се усложняват. Ще се потрудите и резултатите ще бъдат наистина завидни, организационните ви умения
и професионализмът са оценени и от колеги, и от шеф. Вероятно е издигане,
разширяване на клиентела и дейност, това ласкае.
ДЕВА Новите делници носят пътища, нова информация и срещи.
Добре е Девите да се запасят с търпение и бдителност, в доста ситуации не са наясно и може да направят погрешна стъпка. Искайте
мнение от компетентни специалисти, ще си спестите пропуски, поправки. Е, околните може да мърморят, че сте мудни и неумели, но е
важно да свършите добре работата си, а не да им се връзвате...
ВЕЗНИ Упорствате доста в работата, а околните като че ли не обръщат много внимание и на това, и на резултатите. Везните да не се
сърдят, пък и да намалят критичността към околните, нали никой
не е съвършен. Вие бъдете по-самовзискателни към изявата си и
аналитично преценявайте кой колега с какво може да ви бъде по-полезен,
така ще намерите разумен баланс за екипа.
СКОРПИОН Трудна седмица, може да си откриете и някакви пропуски в досегашната дейност и е редно да потърсите компетентен
съвет, за да не задълбочите проблема. Група Скорпиони са горди,
искат да се справят с пречките със сила, но май не е най-разумно,
както и да си създават опоненти между потенциални партньори. С
търпение и отстъпчивост заобикаляте куп проблеми, уместно е.
СТРЕЛЕЦ Седмицата носи делови трудности и за вас, добре е да
обсъдите проблемите с колеги, партньори. В доста случаи Стрелците няма да използват пряк диалог, а ще разчитат на добри посредници, особено при сериозни спорове това е път за избягване
на финансови и съдебни претенции. Плановете ви са амбициозни, подготвяйте изпълнението по-внимателно, ще се радвате на приходи, издигане.
КОЗИРОГ Вие и Овни трябва да се държите далече от спорове на
колеги, партньори, клиенти. Напоследък Козирозите са доволни от
делови резултати, но да не задрямват на тези лаври. Сега са възможни пропуски и критики, засилете бдителността към изявите си, за да
запазите и умножите постижения. Иначе неизпипани детайли ще водят в
нежелана посока, екипи ще се разпадат.
ВОДОЛЕЙ В началото на седмицата като Близнаците имате доста
работа, но въпреки трудните задачи съзирате нови възможности за
изява и се радвате. Водолеите не си щадят труда, а и късметът е с тях,
днес може да им се открие шанс за разширяване на знания и умения.
Ако познати ви искат разни съвети, бъдете сдържани, отговорността е тяхна. Имате грижа за близките и на тях помагате.
РИБИ Пълни сте с енергия за работа, но сте наясно, че в екипа трябва да се държите по-скромно. Рибите получават отговорни задачи
и ще направят всичко по силите си да покажат професионализъм,
добра организация, а и да завоюват симпатии на колеги, партньори, клиенти. Някои май прекаляват с любезността ви, подскажете: няма да
търпите това, и се грижете за тонуса си.

Понеделник, 11 май 2015 г.
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Ñíèìêà: Àíåòà ÌÈËÅÂÀ
За вас работодатели

В средата Георги Николаев, който бе отличен за "Звезда на Вълшебната завеса"

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Търговище

Уведомява работодателите от община Търговище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за
заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май
2015 г., както следва:

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода
от 11 до 19 май 2015 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда”- гр.Търговище, ул. „Ст. Караджа” №1, етаж 3, стаи 2, 10, 11 и 13, както и
на телефон 0601/ 667 73.

ОБЯВА

от ЗП Ростислав Маринов Димитров , БУЛСТАТ: 6902060980
има следното инвестиционно намерение
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛВАНОВО
В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №: 017026 И 017043 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

Плашилото на Оз стана звезда
на Вълшебната завеса
Традиционно, в дните на
Международния фестивал
на спектакли за деца „Вълшебната завеса”, се проведоха и конкурс за детска
рисунка на тема „Аз и театърът”, както и шоу-кастинга „Звезда на Вълшебната
завеса”. 7-годишната Наталия Николаева бе отличена
с първа награда за рисунката й „Малката русалка”. Тя
спечели и правото нейната
творба да краси плаката на

фестивала през 2016 г. Второто място в конкурса „Аз и
театъра” бе за Нети Иванова, на 10 години, която е нарисувала „Рибарят и златната рибка”. Третото място
спечели Ивайла Райчева на
8 години за илюстрацията
„Пинокио”.
„Звезда на Вълшебната
завеса” пък стана плашило.
За чудесното си изпълнение и майсторски направения костюм Георги Никола-

Изграждане на лека ограда с височина до
2 20 м. и едноетажна стопанска постройка с
площ 30.00 кв.м. и височина до 3.60 м. в землището на с. Руец, община Търговище, в местността „ Кьосе кошу", масив № 13;
В поземлен имот №: масив 13
В землището на град/село: с. Руец, общ.
Търговище, обл. Търговище.

славов от СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Антоново
за костюма на "Котаракът
в чизми". В първа възрастова група и категория
„Артистичен талант” първо
място и званието "Звезда на Вълшебната завеса"
Мнения и възражения се приемат в кметство с.
журито присъди на форма- Руец.
ция „Палавници” от ЦДГ
Дата: 24.04.2015г.
„8-ми март” за представес. Руец
ната музикална приказка.
Второто място бе за Ана
Продавам ВИЛЕН ИМОТ от 1600 кв.м.
Орешкова от 5 ЦДГ "Червената шапчица" за танц
– метална барака, гараж, ток и вода; в с.
на Мини Маус, а третото
- за Данислава и ЦенислаСушина, общ. Върбица, до яз. Тича; южно
ва Колеви от 5 ЦДГ "Черизложение. Цена по договаряне
вената шапчица" за песен
на Елза от "Замръзналото
Тел.: 0896 045 332
кралство". Във втора възрастова група след побеПродавам земя
дителя Георги Николаев
се наредиха Иван Иванов
от 1 до 5 дка до Екофол
от ОДК за игра „Пинокио”
от "Приключенията на Пи– ток, вода, газ, път
нокио" и Кристияна Михайлова от СОУ "Св. св. Кирил
Тел.: 0889 503 423
и Методий" - Антоново за
Червената шапчица.
Èçäàòåë:
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА КВАРТИРА – Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
двустаен апартамент; 65 кв.м.; зад E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
Здравната каса в Търговище
Печатница: "Разград
Полиграф" ООД - Разград
Тел.: 088 55 29 279

ев от Обединения детски
комплекс в Търговище бе
обявен за победител. Той се
представи като Плашилото от известната приказка
„Магьосникът от Оз” и журито му присъди първо място
в двете категории – за найдобър костюм и за артистичен талант. Георги получи
грамота, плакет и подаръци
от спонсорите.
За пръв път тази година
имаше участници и от град
Антоново, които
попълниха групата от 16 деца,
участващи в конкурса. В категорията за найдобър
костюм
челната тройка
попълниха Виолета Недкова от
5 ЦДГ "Червената шапчица"
за костюма на
Червената шапчица и място на
уведомява своите клиенти, че Кристиян Свето-

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

ОБЯВА

От ЛАЙОШ ВАСИЛЕВ ФЕРОВ
има следното инвестиционно намерение:

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

www.targovishtki-novini.com



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

