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В ОУ „Христо Ботев” – Търговище

Обществено обсъждане на

Предстои основен ремонт Автомагистрала „Хемус”
Той вероятно ще започне идната пролет, по програма „Региони в растеж”

Така ще изглежда училището след ремонта

Свилен НИКОЛОВ
През
изминалата
седмица ръководството
на I ОУ „Христо Ботев“
в Търговище публикува
на интернет страницата
на училището съобщение. Повод за това бяха
появилите се спекулации в публичното пространство, че от новата
учебна година, заради
започващи
мащабни
строително-ремонтни
дейности в школото,
учебният процес ще
бъде изместен в други
училища.
За да разберем повече за предстоящия
ремонт и да внесем яс-

нота по темата, която
вълнува десетки родители и възпитаници на
училището, се обърнахме към неговия директор Димитър Алексиев.
В разговора ни той потвърди, че наистина е
предвиден основен ремонт по проект „Инвестиционно проектиране”
за периода 2014 – 2020
г., с който Общината
ще кандидатства пред
оперативна програма
„Региони в растеж“, но
към момента неможе
да се посочи дата кога
ще започнат ремонтните дейности. „Самите
правила, по които ще

се кандидатства, все
още не са ясни, а после
следва одобрение на
проекта и избор на изпълнител. Едва тогава
ще започнат и ремонтните работи.
Разбираем е интересът към нас, а и всички
ние се вълнуваме за
това което ни предстои,
но нашите очаквания
са ремонтът да започне най-рано на пролет,
следващата
година”,
уточни Алексиев.
Над 3 мил. лв. са предвидените средства за
цялостния ремонт, който ще обхване основната сграда на училището, заедно с подмяна на
ВиК, ел. и газ инсталациите, изграждането
на спортни площадки и
озеленяване на дворната му част. (на 2 стр.)

Празник на града
Вчера – 10 юни,
гражданите и гостите
на Попово отбелязаха
празника на града. Със
Света литургия и водосвет за добруването на града и неговите
жители започнаха проявите, посветени на
празничния ден. А на
тържествена сесия на
Общинския съвет в Попово двама заслужили
уважение жители на
Бялото градче бяха
удостоени със звание- на общината”. Тук Мато „Почетен гражданин рийка Банчева получи
отличието, заради
големия й принос в
развитието на икономическия и обществения живот в
Попово. Званието

Попово

бе присъдено да се
връчи и на Деян Йорданов за творческите
му заслуги в развитието на изобразителното
изкуство и популяризирането на родното Попово.
(на 2 стр.)

В Търговище бе проведено
обществено
представяне и обсъждане на доклада за оценка въздействието върху
околната среда на инвестиционното предложение за доизграждане на
автомагистрала "Хемус",
която свързва столицата
с Варна.
По думите на инж.
Иван Петков - ръководител на ЗИУП "Подготовка за доизграждане на
автомагистрала "Хемус",
остават още 240 км. за
доизграждане на магистралата, което ще стане
на три етапа и осем участъка, на което те са разделени.
В района на община
Търговище
автомагистралата ще преминава
през землищата на Голямо Соколово, Кръшно,
Маково, Дралфа, Бистра,
Съединение, Макариополско, Буховци и в този
участък ще бъдат изградени три пътни възела,
единият
от който е
по предложение
на община
Търговище. Целта е да не
бъдат прекъснати
достъпите
до населените места

при реализация на проекта. Има и определени
зони за отдих, както и
контролен център за управление на автомагистралата.
В самия доклад по
Оценката на въздействието върху околната среда
/ОВОС/ са оценени всички възможни въздействия, препоръчани са
проучвания на археологическите обекти. Организатори на обсъждането
бяха от специалисти от
националната компания
"Стратегически
инфраструктурни проекти", които към доклада по ОВОС
представиха и приложения документ за оценка
съвместимостта на инвестиционното предложение
за доизграждане на АМ
"Хемус" /Ябланица - Белокопитово/.

Омуртаг

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.

Траурна агенция „Ивет”
предлага на клиентите си

БЕЗПЛАТЕН ТОАЛЕТ

Телефон за контакти: 0899 81 69 67

Празник на общината

Надие
трудолюбие и търпение въпреки трудностите и
МУХАРЕМОВА
За девета поред- на омуртагчани, градо- предизвикателствата
на година на 7 юни бе началникът ги увери, че общинското (на 2 стр.)
отбелязан
празникът
на община Омуртаг.
Тържеството започна
с концерт на Духовия
оркестър с ръководител Душко Ангелов,
след което кметът Неждет Шабан приветства
гражданите и гостите
на града. Пожелавайки
празнично настроение,

За вируси, ваксинации и още нещо

И тази година групата журналисти и специалисти, ангажирани
с работата на фондация „Мост”, премина през Търговище. Както
винаги тя беше водена от журналистката и управител на
фондацията Юлия Пискулийска.
Тази година форумът преминава под мотото „Лечение леге
артис”, като става дума за лечението в условия на здравна
реформа, както и за изкуството човек да се лекува и какви
всъщност са изискванията на пациентите. Близо 140 са колегите
от страната и специалистите от фондация „Мост”, които
преминаха през Търговище на път за курорта Албена. За да
поговорим за съвременните моменти в превенцията на Ебола и
СПИН, а и не само, разговаряхме с проф. Радка Аргирова – доктор
на медицинските науки, специалист по вирусология, която
изследва и лекува в областта на СПИН. В момента тя работи
като вирусолог в болница „Токуда” в София.
С проф. АРГИРОВА разговаря Божидар НИКОЛОВ

- Проф. Аргирова, какво е мнението Ви за този форум
на фондация „Мост”,
защо се включвате
за поредна година в
него? Какво целите
с представянето на
подготвените от вас

доклади и анализи?
- Тази среща на медицински специалисти
в различни области и
журналисти е нещо
всъщност много хубаво.
Тук в свободна атмосфера всеки от нас може
да изрази своето мне-

ние по редица наболели
въпроси за здравеопазването ни. А най-важното, че запознаваме журналистите с най-новите
моменти в областта, в
която се занимаваме.
Като идеята ни е те да
могат да предадат по-

възможно най-достъпния начин за своята
аудитория нашите нови
знания.
В своето представяне
аз ще засегна сериозния въпрос за големите
/световните/
вирусни
епидемии,
(на 3 стр.)

Четвъртък, 11 юни 2015 г.
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Предстои Нов център за социални услуги НАП-Търговище облекчи
клиентите си от община Попово
основен
ремонт
Местен парламент

(от 1 стр.) Предвидени са
и пари за закупуване на
мебели, учебни пособия и
помагала.
Важно условие, за да се
реализира този амбициозен проект в общината, е
училището да осигури прием на ученици в следващите 5 години. Тук в I ОУ
„Христо Ботев” няма проблем с приема. Напротив и
в тази година над 110 ученици ще прекрачат класната стая за първи път, а
общо над 750 деца се обучават в него.
В годините школото се
наложи като едно от елитните и предпочитани учебни заведения в Търговище,
за което говори и приемът
на ученици - над половината деца не са от централната градска част, а от
кварталите и региона.
„Доверието в нас го има
и всички ние очакваме
след приключване на ремонтните дейности Първо
основно училище да стане
по-уютно, по-привлекателно и предпочитано от децата на Търговище”, каза
още Димитър Алексиев.

Свилен НИКОЛОВ
Център за почасови социални услуги ще заработи
от есента на тази година в
Търговище. Иновативната
идея е на общинската администрация и бе подкрепена на сесията на Общинския съвет тази седмица.
От услугата ще могат да
се възползват хора с увреждания и хора над 65
години, които немогат да
се обслужват сами и за
тях полагат грижи техните близки. По този начин
те ще имат място където
да общуват, обгрижвани

от квалифицирани лица, а
техните роднини ще имат
възможност да се върнат
на пазара на труда, за времето в което са ги поверили и оставили в центъра.
Почасовата услуга за
възрастните и хората в неравностойно
положение
ще се финансира с европейски средства 500 хил.
лв., а продължителността
на проекта ще е 18 месеца.
Центърът ще се помещава
в бившата къща на д-р Ковачев, на ъгъла на улиците
„Първи май” и „Палаузов”,
която е общинска собстве-

Ремонт на Празник
уличната пътна мрежа на града
Омуртаг

Надие МУХАРЕМОВА
Със собствени средства в
размер на 316 529.92 лева
в община Омуртаг започна
рехабилитацията на части
от уличната мрежа в града
и населените места. Ремонтът ще обхване участъците,
където настилките са много
разрушени и е належащо
да се подобри експлоатационното им състояние.
Предвидените за ремонт
през тази година улици са
„Вихрен” и „Дунав” в село
Презвитер Козма, „Волга”и

Ремонтни дейности на ул. "Стара Планина" в Плъстина

„Гавраил Кръстевич” в град
Омуртаг, „Лисец” в село
Зелена морава, „Камчия”,
„Демокрация”и „6 – ти май”
в село Могилец.
На улица „Александър
Батенберг” в град Омуртаг
пък ще бъде укрепена подпорната стена, за която съществува реална опасност
при проливен дъжд да бъде
изцяло разрушена. Фирмата изпълнител на ремонтните работи е „Лисец” ЕООД
град Омуртаг. Изброените
участъци ще се рехабилитират поетапно в продължение на 120 дни. В момента
строителите работят на
ул. „Стара планина” в село
Плъстина. Общата дължина на рехабилитиращият се
участък тук е 300.00 м., като
предвидените
финансови
средства за него са над 37
хил.лв.
През изминалия месец
май за сумата от около 50
хил.лв. са били възстановени алеите на Гробищния
парк в град Омуртаг, както и
участъци от улици в селата
Змейно и Веселец.

Празник на общината
(от 1 стр.)
ръководство
ще продължи да работи за
просперитета на Омуртаг и
да отстоява това, което си е
поставило, като задачи. „С
общи усилия, с вашата подкрепа показахме, че можем
да вървим ръка за ръка, да
реализираме проекти за
града и общината, които да
носят позитиви за години
напред”, допълни още той.
Честванията продължиха с концерти на народните читалища „Отец Паисий
– 1870” и „Шафак - 2001”,
последвани от площадно
шоу на танцова формация
„Феникс” и концерт на попизпълнителката
Михаела
Филева.
Гости на събитието бяха
Мустафа Йолдаш - заместник-генерален консул на
Република Турция в Бургас,
председателят на Общинския съвет – Търговище Севим Али, кметът на община
Антоново Танер Али, заместник-кметът на община
Търговище Емине Якубова,
заместник-кметът на община Опака Мерсу Мехмедов,
както ръководители на държавни учреждения и институции, фирми и дружества,

ност.
На сесията общинските
съветници удължиха и срока по проекта, който започна през миналата година
- „Зелена и достъпна градска среда” и по него бяха
обновени
централният
площад „Свобода” и пешеходната зона. Спестените
средства от реализираните
вече дейности, около 300
000 лв., ще бъдат вложени в изграждането на две
детски площадки. Едната
ще бъде в кв. „Боровец”, а
втората ще радва децата в
централната градска част.

общински съветници, кметове на населени места от
общината и др.
Тази година на 7 юни се
навършиха
и 27 години
от космическия
полет на родения в Омуртаг
втори български космонавт
Александър
Александров.
В негова чест
през 2008 година, на входа
на града, бе открит Авиационно-космически
парк, а през 2013 година
отново в знак на признателност бе изграден нов градски център, носещ неговото
име, на който се издига
величествено монумент на
космонавт, символизиращ
човека устремен към Космоса.
По повод празника тази
година в дните от 4 до 7
юни беше експонирана изложба в старото читалище.
Подредени бяха 24 творби
от Художествения отдел на
Историческия музей в града, които са посветени на
Омуртаг и на космонавти-

ката.
В празничния ден Исторически музей - Омуртаг
беше отворен за безплатни
посещения.

(от 1 стр.) На други петима
изявени поповчани кметът
Людмил Веселинов връчи
почетния знак на Общината. Почетен знак и грамота
бяха присъдени на Румен
Петков за творчески заслуги в развитието на изобразителното изкуство, популяризиране името на родния
град Попово и по повод
60-годишния му юбилей.
За творчески постижения в
областта на музиката признание получиха Кристина
Иванова, която спечели музикалното реалити „Гласът
на България” и Александър
Петров. Боян Вълков бе почетен заради обществените
му заслуги. А почетен знак
за най-перспективно и успешно развиваща се фирма
в община Попово за 2014
година бе присъден на ЕТ
„Пламко” – Пламен Георгиев.
Състоя се и награждаване на ученици, завоювали
призови места в национални олимпиади и конкурси
през учебната 2014/2015 г.
В следобедните часове в
централната част на Попово се проведе турнир по канадска борба. А художествени състави се включиха
в дефиле. Празникът бе закрит с концерт на самодейни състави от града и фолкизпълнителката Камелия, с
оркестър „Виво Монтана”.

НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ

Æèòåëèòå íà ãðàä Ïîïîâî è íàñåëåíè ìåñòà îò îáùèíàòà
âå÷å ùå ïîëçâàò íàé-òúðñåíàòà óñëóãà íà ÍÀÏ áåç äà ñå íàëàãà
äà ïúòóâàò äî ïðèõîäíàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Òúðãîâèùå. Òîâà
ñòàíà âúçìîæíî ñëåä ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîð ìåæäó ÍÀÏ è Îáùèíà Ïîïîâî.
Ïî ñèëàòà íà òîçè äîãîâîð ãðàæäàíèòå ùå ìîãàò â Ïîïîâî äà
ïîäàâàò èñêàíèÿ çà óäîñòîâåðåíèå çà íàëè÷èå èëè ëèïñà íà çàäúëæåíèÿ êúì õàçíàòà, êàêòî è äà ïîëó÷àâàò âå÷å èçäàäåíèòå èì
îò ÍÀÏ óäîñòîâåðåíèÿ. Óñëóãàòà å íàïúëíî áåçïëàòíà, êàêòî å
è â ïîäåëåíèÿòà íà Ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ.
Ïîäïèñâàíåòî íà òîçè äîãîâîð å îùå åäíà ñòúïêà êúì ïîäîáðÿâàíå íà îáñëóæâàíåòî íà ãðàæäàíèòå. Òàêà ñïåñòÿâàìå íà õîðàòà êàêòî âðåìå çà ïúòóâàíå äî Òúðãîâèùå è îáðàòíî, òàêà è
ðàçõîäèòå èì çà òðàíñïîðò. Íàäÿâàìå ñå òàêèâà äîãîâîðè äà áúäàò ïîäïèñàíè è ñ îñòàíàëèòå îáùèíè îò Òúðãîâèùêà îáëàñò,
êîìåíòèðàò îò Îôèñúò íà Àãåíöèÿòà ïî ïðèõîäèòå.

Здравната
инспекция информира
Ñïîêîéíà å åïèäåìèîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà â Òúðãîâèùêî,

ñúîáùè ä-ð Âåíêà Ñòîÿíîâà, äèðåêòîð íà Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ. Çà ïúðâàòà ñåäìèöà íà þíè èìà ðåãèñòðèðàíè 25
ñëó÷àÿ íà âàðèöåëà, øåñò – íà îñòðè ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ
è äâà ñëó÷àÿ íà åíòåðîêîëèò.
Îò Çäðàâíàòà èíñïåêöèÿ ñúîáùèõà îùå, ÷å â ïåðèîäà îò
1 äî 5 þíè ñà èçâúðøåíè îáùî 107 ïðîâåðêè íà îáåêòè ñ îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå. Ñëåäåíî å çà 11 âèäà íîòèôèöèðàíè ñòîêè, îïàñíè çà çäðàâåòî íà ÷îâåêà, êàòî òàêèâà íå ñà
óñòàíîâåíè â òúðãîâñêàòà ìðåæà â ðåãèîíà. Çà óñòàíîâåíè
íåñúîòâåòñòâèÿ ñúñ çäðàâíèòå èçèñêâàíèÿ ñà ñúñòàâåíè 3
àêòà: íà âîäîìàéñòîð çà ïîäàâàíå â ïîòðåáèòåëñêàòà ìðåæà íà ïèòåéíà âîäà îò öåíòðàëíî âîäîñíàáäÿâàíå ñ âëîøåíè
ìèêðîáèîëîãè÷íè ïîêàçàòåëè; çà ïðîäàæáà íà áàíñêè êîñòþìè âòîðà óïîòðåáà è çà ðàáîòà ñ íåðàáîòåí ðàçòâîð çà äåçèíôåêöèÿ íà ïîâúðõíîñòè ñ âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ. Èçäàäåíè ñà
è ïåò ïðåäïèñàíèÿ.
Èçâúðøâàíè ñà ïðîâåðêè ïî çàáðàíàòà çà òþòþíîïóøåíå íà
çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà, çàáðàíàòà çà ïðîäàæáà íà àëêîõîë
íà íåïúëíîëåòíè, íàðåäáèòå çà çäðàâîñëîâíîòî õðàíåíå íà äåöàòà è ó÷åíèöèòå.

Отново
деца и пенсионери на море
Áëèçî 400 èçÿâåíè äåöà â ðàçëè÷íè îáëàñòè ùå ïîëó÷àò âúçìîæíîñò è òàçè ãîäèíà äà ëåòóâàò áåçïëàòíî â ïî÷èâíàòà
ñòàíöèÿ íà Îáùèíà Òúðãîâèùå â ãð. Áàë÷èê. Òå ñà ðàçäåëåíè â ÷åòèðè ñìåíè ïî ïåò äíè - îò 29 þíè äî 18 þëè 2015 ã. Âúâ âñÿêà
ñìÿíà ùå ïî÷èâàò ïî 100 äåöà è ðúêîâîäèòåëè. Òå ñà îò ó÷èëèùà è ìëàäåæêè ôîðìàöèè â Òúðãîâèùå.
Çà ïîðåäíà ãîäèíà è âúçðàñòíèòå õîðà îò îáùèíà Òúðãîâèùå
ùå ìîãàò ïðè ïðåôåðåíöèàëíè öåíè äà îòïóñíàò êðàé ìîðåòî
â Áàë÷èê. È ïðè òÿõ ñìåíèòå ñà ÷åòèðè çà ïî ïåò äíè. Â ìîìåíòà ñå íàáèðàò æåëàåùè â ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå. Ïðåäâèäåíî
å ïúðâèòå äâå ñìåíè äà áúäàò çà âðåìåòî îò 18 äî 28 þíè 2015 ã.
Îñòàíàëèòå äâå ñìåíè ùå áúäàò ïðåç ñåïòåìâðè - îò 13 äî 22-è,
âêëþ÷èòåëíî.

„Мисията – възможна”

За семействата на деца с увреждания, които участват в проекта на
неправителствената организация

Катя ХРИСТОВА
Първият свой проект стартира сдружение „Заедно за
децата на Търговище” в областния град. „Мисията – възможна” бе представена пред
служители на областната и
общинската администрации,
образователни
структури,
социално-ангажирани органи и журналисти във вторник
– 9 май.
Този проект цели да подпомогне деца с увреждания
или със специални образователни потребности, стана
ясно от информационната
среща. От ръководителят на проекта Светла
Янчева научихме, че
чрез „Мисията – възможна” ще се работи с 15 деца, техните
родители и семейства
от град Търговище и
село Баячево.
Проектът предвижда срещи за разрастване и сплотяване на родителската
общност; привличане
на нови съмишленици за преодоляване
на негативното отношение към децата

с увреждания; прилагане
на новаторски модели при
работата със семействата.
Предвижда се в рамките
на проекта да се сформира така нареченото звено
„Родители за контакт”. Тук
става дума за хора, които
да подкрепят двойките или
семействата, които току-що
са научили, че детето им
има някакъв вид увреждане. Този метод работи вече
в по-големите градове в
страната, но за Търговище
ще бъде въвеждан тепърва.
Проектът „Мисията –
възможна” се реализира в
рамките на десет месеца,
от юни до март 2016 г. Неговата стойност е близо 5
000 евро, като се финансира в рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в България. Като доброволци,
работата на неправителствената организация ще
се подпомага и от младежи,
завършили фотографския
курс по проект „Широко
отворени очи”, изпълняван
от Бизнес център – Бизнес
инкубатор в Търговище и
насочен към безработни
млади хора с увреден слух.

Четвъртък, 11 юни 2015 г.
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За
вируси,
ваксинации
и
още
нещо
В
комплекс
самотата Ястребино

Да разбираме чувствата

За

Ради АВРАМОВ
Как може да се опише
чувството на самотата? Някои казват, че то е вътрешна празнота. Други чувстват безпокойство. Трети
сравняват самотният човек
с жив мъртвец. Ключовите
думи, като че ли са нещастен, отегчен, с ниско самочувствие.
Временната самота често се изпитва от повечето от
нас. Може да се изпита, когато някой отмени уговорена среща, а ние с нетърпение сме очаквали да бъдем
заедно за известно време.
Обстоятелствената самота
се появява, когато се разделим с важен за нас човек,
по време на развод, когато
децата са далеч от нас, когато наш близък се премести
да живее на друго място или
пък почине. Това може да
ни доведе до депресия и напрегнатост. Хроничната самота може да се прояви при
продължителен период от
време. Ако сте самотен, сте
склонен да обвините себе

Клуб "Батик" с

си, но не и обстоятелствата. Много фактори влияят на
чувството на самотата, тоест
когато сте разделени от любим човек и изпитвате емоционални смущения.
Как да се справим със
самотата? Преди да отговорим на този въпрос обаче,
важно е да осъзнаем, че
има както психологическа,
така и духовна самота. Бог
ни е създал с психологическите и духовни нужди. Когато в един от двата аспекта
възникне недостиг се чувстваме самотни. Самотата е
сигнал,
предупреждаваш
за даден проблем в живота.
Тя привлича вниманието ни,
защото от нея боли. Самотата се лекува по-скоро с
отношението ни с другите,
отколкото с количеството
хора, с които контактувате.
Всъщност, начинът, по
който възприемате самотата е много по-важен от всеки физически контакт. Вашето отношение определя
дали се чувствате самотни
или не.

Национален фестивал

От 5 до 13 юни 2015 г. в
Ястребино се провежда Деветнайстият фестивал на радостта. Организатор на фестивала е обществения фонд
"Детство". А оттам съобщават, че: "130 деца на възраст
4 – 10 години и техните ръководители от седем дома за
деца, лишени от родителска
грижа и шест Центъра за
настаняване от семеен тип
в страната се изявят на фестивалната сцена, творят в
клубовете, състезават се на
спортните площадки и се забавляват. Чрез участието на
децата в този проект се повишава ролята на изкуството
за личностното им развитие;
създават се условия за изява;
за откриване на таланти; за
преодоляване на проблеми в
общуването им с деца и възрастни. Децата изживяват
радост, зареждат се с положителни емоции; повишава
се самочувствствието им.
Фестивалът е и една възможност за децата да разширяват
познанията си за България
и за природата, да укрепват
физически".
Участниците във фестивала
ще представят своите програми в спектаклите: „Български
традиции и обичаи”, „Детство
мое”, „Белите гълъби на мира”
и „Да съхраним българското”.
В клуба по приложно изкуство всички деца ще рисуват
върху стъкло и картини за
дарителите. Ще изработят
транспарант „Белите гълъби
на мира”. Със сборни формации ще работят клубовете
“Музика” и “Танци”. Всеки ден
ще се организират разходки,
игри сред природата, състезания и други.

Високи награди за

Годишна ВИС „Божур” - Търговище
изложба
Клуб „Батик“ към Младежкия дом в Търговище, с
ръководител Славка Георгиева, откри тазгодишната
си изложба, наречена „Светове от цветове”. Тя включва творби, създадени в техника батик, създадени през
сезон 2014/2015г.
Много нови успехи, упоритост и вдъхновение пожела на възпитаниците на
Клуба директорът на Младежкия дом Даниела Марчева. След това бяха раздадени наградите, спечелени
от възпитаниците на клуба
от национални и международни конкурси, през този
творчески сезон.
Клио Хари Глеридис спечели право на самостоятелна изложба през следващия
творчески сезон, а Октай
И б р я м
право на
едномесечно безплатно посещение
в
клуба.
Останалите деца
получиха
грамоти за
упоритост,
прецизна
работа, талант и търпение.

Радослав
ЧЕРКЕЗОВ
В Попово се проведе
Деветият национален фестивал на старата градска
песен по надслов „Спомени с песни”. В него взеха
участие 33 състава от цялата страна. От Търговище
участваха ВИС „Божур” от
пенсионерския клуб „Стефан Караджа” и състава на
клуб „Дръзновение”.
Това забележително за
Попово културно събитие
бе масово посетено от любителите на старата градска песен. В продължение
на повече от четири часа от
сцената на културния дом
звучаха прекрасни песни,
изявиха се много талантливи изпълнители и състави.
Председател на журито бе
известната изпълнителка
на стари градски песни и

водеща на телевизионното
предаване „Ако зажалиш”
Бони Милчева.
В крайна сметка отличията на фестивала стигнаха
до най-добрите. А безспорен лидер сред тях беше
ВИС „Божур”, който завоюва няколко награди: първа
награда в раздела за състави до осем изпълнители;
първа награда за дуети
– Сабина Георгиева и Марин Нанов; втора награда в
раздела индивидуални изпълнители спечели Сабина
Геотгиева.
В групата за изпълнители до 16 души първите
три места завоюваха ВИС
„Нежни звуци”
от град
Бяла, ВИС „Незабравими
спомени” от с. Арбанаси, и
група „Ретро” от Бургас. В
групата с изпълнители до
8 души след ВИС „Божур”
на второ и трето място се
наредиха съставите от поповското село Ломци и на
кв. Сеячи в Попово.
Специални поздравления
бяха отправени към корепетиторите на ВИС „Божур”
Радка Колева – акордеон,
Венета Пехливанова – цигулка и Марин Нанов – китара. А ръководителката
на групата Сабина Георгиева обра овациите за цялостното си представяне
във фестивала.

(от 1 стр.) като ще се спра
на епидемиите от СПИН,
Ебола и грип. Ще представя
първо епидемиологичните
данни, ще опиша и новите методи за изследване.
Също така ще обобщя и
какви мерки се взимат срещу тях в последно време,
като тук имам предвид диагностичните тестове, новите
ваксини и въобще новите
подходи към диагностиката
и терапията на тези вирусни
заболявания.
- От думите Ви произтича и следващият ми
въпрос. Какво е мнението Ви за СПИН-а? Според
мен, той е повече страх,
отколкото опасност, поне
доколкото става дума за
цивилизования свят, за
Европа, за нас.
- Ще призная, че имате
право. И това е така, защото страхът е у тези, които го
нямат и които се пазят, които знаят да правят безопасен секс. Опасност е, обаче,
за тези, които не се пазят,
за тези, които сменят партньори и т.н.
И сега ще ви кажа, че в
последните 3-4 години в
България рязко се е увеличил броят на новозаразените лица от гей-общността.
Това са хомосексуалисти,
които всички ние легитимирахме, приехме ги като част
от обществото. В България
още през 1969 г. е приет
закон, който не криминализира хомосексуализма,
тоест дава непълна свобода
на сексуално поведение, но
напоследък изключително
новозаразените лица са от
тази общност. Само една
цифра ще ви кажа и тя е показателна – от началото на
2015 г. има нови 78 случая
на лица, заразени с ХИВ, от
тях само 6 са жени. А като
брой въобще в тази общност мъжете са 4.3 пъти повече от жените, заразени с
вируса. Това говори, че там
трябва да насочим всичките
си превантивни мероприятия и цялата си просветна
дейност.
- От друга страна Еболата стана модерна тема
напоследък. Каква е истината всъщност, ние заплашени ли сме от този
вирус?
- Категорично не, България не е заплашена от Ебола, защото имаме такова
географско разположение,
което по никакъв начин не
ни заплашва. Това обаче не
изключва факта, че трябва
да имаме и нужните знания, и нужната подготовка,
и нужните диагностични
тестове. А ние ги имаме.
Лично аз участвах в първата разшифровка на диагностиката на първия човек в
България, заразен с вируса.
Той дойде в „Токуда”, така
че имах възможността да
участвам и аз в тази история. Но важно е да внимаваме, да бъдем бдителни и да
мислим за това. Най-важното е да знаем, че има такива
заболявания.
- Африка е най-болната част от човечеството в
момента, от гледна точка
на вирусологията. Изчезва ли този континент като
население?
- Африка е най-болната

част от човечеството – да. И
това е така, защото в Африка са най-старите същества,
затова там говорим за жители от Стария свят. Но тук
ще уточня, че става дума не
само за хора, а имаме предвид също маймуни и други
видове. Именно те носят в
себе си много голяма част
от вирусите, без да са болни
от тях, което е странното в
случая.
Някои маймуни например, носят вирус, подобен
на човешкия ХИВ, но те не
боледуват. Те обаче общуват с хора – там все още се
яде маймунско месо, продават се маймуни на пазара,
има близък контакт между
маймуни и хора. Било поради причини на глад, било
икономически, било поради
традиции – най-различни са
причините. При това обаче,
когато вирусът сменя хазяина си, когато от маймуната

които ние сме взели вече
навременни мерки.
- А в този контекст, какво е мнението Ви към модерното напоследък антиваксинално движение?
Защо е важно родителите да имунизират своите
деца?
- Това е много сериозен
проблем, който крие голяма опасност. Лично аз съм
против антиваксиналните
нагласи и сега ще ви кажа
защо. На първо място – въпросът да се ваксинираш
изобщо не е само личен,
както мислят редица родители.
В седем от страните на
Европейския съюз, между
които и България, има задължителна имунизация. В
останалите 19, доколкото
знам, имунизацията не е
задължителна, а препоръчителна. Но какво се случва
там. Ето пример: Вие сте в

премине на човек, той става
много патогенен и изведнъж
започва заболяване, което
никога няма да се види при
маймуните.
Същото се случва с грипа – свински, птичи, когато
дойде у човека, става страшен. Това е закономерно
при вирусите и ние го знаем
добре. Въпросът е, че в този
смисъл Африка е най-болната. Тя нито изчезва, нито ще
изчезне. Но Африка е източник на нови вируси.
- Напоследък се забелязва едно ново преселение на народите от Африка към Европа, макар и да
не се признава официално. Имам предвид бежанските вълни оттам, които
навярно носят и здравословни опасности?
- Това е една болна тема
за мен. И това е защото
тези бежанци пристигат
цели семейства, заедно с
децата си, които не са имунизирани срещу абсолютно
нищо. Тези деца са, така да
се каже, както майка ги е
родила, защото техните родители и самите те – живеят
с единствената идея да оцелеят. Никой от тях не мисли
за имунизации и други подобни.
Една част от тези хора
преминават през Турция.
Турция малко ни пази, тъй
като със закон имунизира
всички. Но проблемът е, че
малка част от бежанците
минават през Турция. Повечето минават през Гърция,
Македония, през морето.
Те пристигат в България,
настаняват се, както добре
знаете, не в най-добрите битови, хигиенни и санитарни
условия и имаме предпоставки за ново възникване и
дори бих казала възраждане на някои детски инфекциозни заболявания, срещу

Германия не давате вашето
дете да се имунизира, но то
трябва да тръгне на училище или пък на детска градина и оттам ви казват, че
не може да го приемат, ако
то не е имунизирано. Това
е препоръчителният характер. Но ако това за вас не
е задължително… Такова е
положението и във Англия,
и във Франция, и т.н. Иначе
те щяха да бъдат източник
на зарази.
В този смисъл аз съм
категорично против неваксинирането и искам да се
обясни на хората, че когато
повече от 90% от общността /визирам детските колективи/ са имунизирани се
формира т.нар. колективен
имунитет, който пази групата, пази и някое дете, което
евентуално е останало неваксинирано. Но ако имунизационното покритие е под
90% - тогава нямаме никакви гаранции и е възможно
всичко да се случи.
Още повече, че в днешно
време пътуванията са толкова увеличени – кой къде
ли не ходи. То Бангладеш,
Танзания, Нигерия и където
ви хрумне. Но тези страни
назовах нарочно, в тях все
още има детски паралич.
Представяте ли си да внесем в Европа детски паралич, който сме забравили
вече дори как изглежда, да
не говорим за други неща.
Затова смятам, че имунизациите трябва да останат,
дори само защото нямаме
необходимата здравна култура, за да решаваме сами.
И доколкото аз имам възможност, ще се постарая да
въздействам задължителното ваксиниране да остане и
вбъдеще.
- Благодаря Ви за този
разговор, проф. Аргирова.

Четвъртък, 11 юни 2015 г.
„Вариант 5“-Търговище
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Децата на "Светкавица"
Варна с престижно класиране Участие в две

Карате клуб "Ояма" - Търговище

Второ място от

Младите надежди на
Търговище
завършиха
на 6-то място на турнира
„Никола Йорданов”, който се проведе в периода
5-7 юни в град Русе.
В груповата фаза отборът на „Светкавица” спечели мачовете си срещу
„Протийм”(Румъния)
и
„Академик”Свищов (съответно с 1:0 и 2:1) , и въпреки загубата от”Аристон”
(Русе) с 4:1 се класира за
четвъртфиналите, където
ги очакваше румънския
„Kinder ML”.
Всички очакваха мача с
голям интерес, но се оказа, че северните ни съседи са готови за мачове от
селската лига на родния

шампионат. Бруталните
нарушения, удари без
топка, бавене на времето, разправии със съдиите – всичко това разби
играта на момчетата от
„Светкавица” и в крайна
сметка загубиха мача с
2:1.
В
разпределението
на местата от 5-8 място
„мълниеносците”
останаха на почтеното 6-то
място.Въпреки това треньорите останаха доволни от представянето на
тима, имайки предвид ,че
това е първо участие на
децата на такъв международен форум.
Победител
в
Турнира
стана
„Бешикташ”(Турция) побеждавайки на финала
„Kinder ML” с 2:1.

на финала на Републиканското първенство в
Русе. Последваха ги 10годишните момчета на
ВК „Омуртаг”, които в
Стара Загора се борят
за титлата сред осемте най-добри отбора на
Североизтока и Югоизтока /регион „Добруджа” и регион „Странджа”/.
Момичетата до 10 г.
от Омуртаг защитават
титлата си от миналата година в град Казанлък. А Държавните
финали при 13- годишните момичета и тази
година се провеждат в
Националната спортна
база „Спорт палас” във
Варна. Там волейболен клуб „Омуртаг” е в
компанията на „Славия”- София, и „Хебър”Пазарджик,
„Ботев”Враца, „Пирин”- Разлог
и „Ропотамо”- Приморско.
Момчетата на същата възраст ще премерят
сили с добри отбори.

В тяхната група са още
отборите
„Виктория”Пловдив”,
„Монтана”Монтана, „Марек Юнион
Ивкони”- Дупница, „Софийски
университет”София и волейболистите
от Сливен. Мачовете на
тези финали ще се играят в град Етрополе от 13
до 18 юни.
Пореден успех и за
ученическия волейбол
на Омуртаг донесе отборът на момичетата
VI-VII клас на прогимназия „ Академик Даки
Йорданов”, които бяха в
Етрополе, където се бориха с десетте най-силни отбори в България за
Шампионската титла.
„Успехите на клуба
са и благодарение на
моралната и финансова
помощ на общинското
ръководство в Омуртаг,
прогимназия
„Академик Даки Йорданов” и
първо начално училище
„Христо Смирненски”,
каза треньорът Андрей
Йорданов.

Треньорите
Мирослав Василев и Петър
Боянов от карате клуб
„Ояма” – Търговище заведоха четирима свои
възпитаници във Варна.
Там се проведе състезанието по карате киокушин за „Купа Варна”. В
състезанието са участвали повече от 150 деца
на възраст от 4 до 13 години от цялата страна.
И за четиримата търговищки
състезатели
това бе първо състезание, в което трябваше
да се очупят, да се преборят с уплахата си и те
се справиха добре, разказа Мирослав Василев.
Борислав Грудев се
пребори за второ място в своята категория
– деца до 13 години, 40
кг.
Анита Стойнева и
Мердин Ахмед във възрастта до 10 г. завоюваха четвърти места. И
двамата са играли по
две срещи и са загубили
в спора за бронзовите
медали.
Според
треньора,
най-подготвен за състезанието е бил Павлин
Недялков. Но един пропуснат удар в края на
срещата донесе точка
за противника му. Това
го остави извън класирането.
Състезанието във Варна спомогна много за

амбицирането на търговищките състезатели
за повече тренировки и
за бъдещи успехи в този
спорт, каза още Мирослав Василев.
В клуб „Ояма”-Търговище в различните
дни тренират от 15 до
25 деца. В общата физическа
подготовка
двамата треньори са
подпомагани от Илхан
Юсуф, който е един от
състезателите на клуба и има голям опит
зад гърба си.
В залата вече започнаха и усилени тренировки за предстоящото
участие в състезанието
за деца на над 14-години. Желанието на треньорите е да заведат
повече от вече утвърдените си състезатели,
сред които са Илхан
Юсуф,
Мерт
Ъшък,
Ибрахим Ибрям и Невена Недялкова, които
са донесли в Търговище

Спортна
гимнастика

Добро представяне в Русе

В Русе се проведе Международен турнир по спортна гимнастика „Дунавски
звездички” за деца, родени
2008, 2007, 2006 и 2005г.в
който участваха клубове от
В.Търново, Търговище, София, Русе и Букурещ.
СК ”Торнадо” и ОДК-Търговище участваха със седем
млади надежди в гимнастиката. При най-малките 2008г.
Радостин Янев е втори, а
Константин Куцаров-трети.
Миркаан Даян Стефанов е
на първо място при първокласниците, Джан Мустафов е
втори при втарокласниците, а
Георги Стоянов-трети.
В най-голямата възраст,
след досадни грешки, Зейхат Седатов и Димитър Иванов се класираха съответно
четвърти и шести.
Всички участници бяха поздравени от заместник кмета
на Русе и най-известната русенска гимнастичка от близкото минало Ивелина Райкова.
Състезанието премина при
много добра атмосфера. На
всички участници бяха раздадени подаръци от организаторите – „Акро” Русе.

много медали, спечелили са републикански
първенства, както и
купа от Европейското
първенство.
Състезанието ще се състои в
края на лятото.

Нови успехи на
волейболен клуб "Омуртаг"
В дните до 17 юни
пет отбора на волейболен клуб „Омуртаг”
участват в Държавните
финали от календара
на Българската федерация по волейбол. Това
присъствие те заслужиха, след като заеха три
първи и две втори места
в Североизточна България (регион „Добруджа)
в конкуренция с над 20
клуба от региона.
Първи в надпреварата се включиха момчетата до 12 г. като играха

държавни първенства

В събота и неделя
„Вариант 5“ Търговище
взе участие в две Държавни първенства за 20
и 21- годишни.
През първия ден се
проведе смесената щафета в центъра на град
Пазарджик. „Вариант
5“ спечели убедително
първото място във възрастовата група 21 със
състезателите
Цвета
Илиева, Иван Сираков,
Кирил Николов и Антония Григорова. На второ
място останаха състезателите от „Младост”
Благоевград,а трети „
НСА Сивен” София.
В неделя в местността „Ливадите“ до с.
Дебръщица се проведе
класическа щафета за
20 и 21-годишни в 3 поста. Мъжката щафета в
състав: Ивайло Петров,
Иван Сираков и Кирил
Николов
спечелиха
златните медали,като
убедително
водеха
на състеателите от

„Бегун”Варна и „Компас-крос”Русе.
Женската
щафета се класира на пето
място (Петранка Ангелова, Радмила Сапунджиева и Антония
Григорова). При 20-годишните момчета малко не им достигна и се
класираха
четвърти
(Александър Александров, Йоан Петков и
Здравко Овчаров). Момичетата 20 години Бетина Бонева, Стефани Алексиева и Цвета
Илиева, се класираха
на пето място.
В
съпътстващото
състезание за всички
възрасторви групи взеха участие малко участници от търговищкия
клуб и резултатите са:
Александрина Илиянова (Ж16) стана първа,
Дани Бонев (М12) и Яна
Илиева (Ж12)се класираха трети, а Катерина
Бонева (Ж45) и Иван
Мяшков (М35) - втори.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ
център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 13.06.2015 г., от 08:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
ВС "Зърнени" от ВЕЛ "Стаханов", ВС "Възход", ТП "Автосервиз" - гр. Попово.
На 12.06.2015 г., от 08:30 ч. до 09:00 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

„БАНКА ДСК” ЕАД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР
НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Eксперт към отдел „Строителство”, дирекция “Управление на недвижимото имущество” в Централно
управление с месторабота в някой от градовете Габрово, Велико Търново, Разград, Търговище, Русе
Основни задължения:
- Координира дейността на всички Изпълнители на съответния обект, координира и съгласува инвестиционната дейност с останалите звена на Банката, с контролни органи, експлоатационни дружества,
наемодатели и съсобственици.
- Подготвя необходимата документация по организирането на процедурата за избор на Изпълнители
на строително-монтажни работи, пдготвя договорите за изпълнение на строително-монтажни работи, строителен надзор, авторски надзор и др.
- Контролира изпълнението на строителството и съответствието му с одобрените проекти, приема
изпълнените СМР, проверява актовете за изпълнените СМР и съответствието им със сключените договори и
ПСД и подписва разплащателните документи.
- Организира извършването на единичните изпитания и въвеждането в действие на монтираните системи, организира приемането на обектите след завършване на строителните и монтажни работи.
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше техническо, строителен инженер
- Образователно-квалификационна степен Магистър
- Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж по специалността
- Да има теоретични и практически познания в областта на строителството на сгради.
- Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), AutoCad;
- Да владее английски език;
- Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.
- Свидетелство за управление на МПС кат.В
Банка ДСК предлага:
- Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
- Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
- Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.
Необходими документи за кандидатстване:
- Мотивационно писмо;
- Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
Документите изпращайте в срок до: 30/06/2015 г. на e-mail: svetla.spasova@dskbank.bg на вниманието на: „Банка ДСК” ЕАД – Централно управление, гр. София, Дирекция “Набиране на персонал и
администрация” към Управление “Човешки ресурси”.
Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.
Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на
настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

Четвъртък, 11 юни 2015 г.

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ
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СЪОБЩЕНИЯ
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ÁÈÇÍÅÑ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
53 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
43 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
88 000
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.)
78 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
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
72 000
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
90 кв.м. Ул. Опълченска, ет. 2 от къща 49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
96 кв.м. Запад 1, ет.3, подобрения
71 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
89 кв.м. Широк център, ет.4
69 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
98 кв.м. кв. Изток, ет. 2, с таванска
90 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
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
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000

и още много оферти...

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

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ИВЕТ” в Търговище търси
да назначи продавач-консултант /жена/ с компютърна грамотност. Тел.: 0899 81 69 67
Разградска фирма търси да назначи
ТЕХНОЛОГ - МЕЛНИЧАР,
за мелницата си в Разград. Атрактивно заплащане.
Тел. за контакти - 0886740147
((-7)

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място – 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672
О Б Я В А
от „АМЕЛИ – БГ” ЕООД
до заинтересованите лица и общественост
Уведомяваме Ви, че е открит ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
ДО ИНФОРМАЦИЯ по Приложение № 2, към чл.6, ал.9 съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната
среда за инвестиционно предложение „АВТОКОМПЛЕКС –
АМЕЛИ”
поземлен имот № 73626.38.365, в землището на град
Търговище, община Търговище.
Информация по горе цитираното приложение е на
разположение :
- интернет страницата на община Търговище
- сградата на община Търговище, стая № 5, етаж 2,
Дирекция „ИЕ, ТСУ и А
- РИОСВ-гр.Шумен, ул. „ Съединение „ № 71, ет. 3
Гражданите на община Търговище имат право да вземат отношение в срок до 14 дни за мнение и възражение
по обявеното по-горе инвестиционно предложение.

Тел.: 0876 24 25 91
Продавам
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв.
„Борово око” – тухлен, лукс-обПродавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в
заведен; външна изолация; PVC
местността
„Кованлъка” – отремонтирана,
дограма. Тел.: 0893 93 55 12
годна за живеене, с ток и вода, с 1 дка дворно
Продавам АПАРТАМЕНТ място, овощни дръвчета и лозе, на достъпно
място с нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
Продавам земя от 1 до 5 дка до
Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строТел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавеж(2-4)

и други наранявания. В своята книга „Кошмарни спомени” журналистката от Франс
прес Милка Генадиева, която
е и член на ръководството на
задграничното БЗНС пише:
„На деветия от убийството
на Мара Рачова, гробището
беше окупирано от цивилни
и униформени милиционери
и на всички врати бяха поставени постове. Една група
земсисти с оранжево знаме,
дошли да се преклонят пред
гроба, бяха арестувани.”
На 5 декември 1946 г. по
повод повсеместните репресии в България, във Великото
народно събрание земеделският лидер Никола Петков
пита народния представител
на комунистическата партия
Катя Аврамова: „Да кажете
нещо за Мара Рачова, която
се хвърли от дирекцията на
полицията? Защо се е самоубила или по-право кой я самоуби?
Земеделският водач Никола Петков и хиляди земеделски дейци са сплотени от
трагедията на Мара Рачова.
И днес признателните потомци земеделци разказват
за нея и почитата паметта
й. Въпреки че от Държавна
сигурност са унищожени
всички архивни документи
с информация за нея. За
съществуването й днес ни
напомнят само две снимки
и един скромен паметник на
гроба й в София.

ПАПУРОВ

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ГАРАЖ – бетон, с
70 години от зверското електромер
и нотариален акт в
на Търговище
убийство на Мара Рачова центъра
Спешно – на ниска цена

Руска ГЕОРГИЕВА
Една от многото светли
личности в земеделската история, живяла в жестокото
време на българския комунизъм.
Мара Рачова е родена на
29 юни 1920 година в София в
офицерско семейство. Следва и завършва право. През
1943 г. защитава докторат на
тема „Проблемът за намесата в гражданската война от
международно правно гледище”. Много млада приема
земеделската идея като своя
и членува в Младежкия земеделски съюз. Отличаваща
се с висока интелигентност
е избрана за секретар на водача на БЗНС Г.М.Димитров.
Заради това, че му оказва
помощ да се укрие при американския посланик, е арестувана на 24 май 1945 г. и
подложена на жестоки нечовешки изтезания в продължение на четири денонощия
в Дирекцията на тогавашната
милиция. Издъхва на 28 май
1945 г.
По повод убийството на
Мара Рачова, служител на
британските тайни служби
в София полковник Бейли
изпраща съобщение до Министерството на външните
работи на Великобритания,
в което пише, че е уведомен
от лекаря, който е обслужвал
майката на момичето, че когато отворили ковчега, освен
рани от куршум и нож, имало

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

(2-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
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. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 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 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

"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

Продавам или отдавам под наем
помещения и заведения в съседство с верига Т- маркет в Разград
– паркоместа/човекопоток.
Тел.: 0898 59 51 99

дане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ, втори етаж;
до Енергото в Търговище; 89
кв.м. Тел.: 0899 920 160

Прима ТПК гр. Търговище
Продавам или давам под наем
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
за изработване на смесени палети в склад в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
за безалкохолни напитки.
обзаведен; с електроуреди
Тел. 0879/ 590 971 – г-жа Иванова Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище с гараж. Тел.: 0897471025

О Б Я В А
ОТ ЕТ „АТОМИК-93-ОРХАН ХАСАНОВ" ,
със седалище и адрес на управление област Търговище,
община Търговище, с. Баячево, ул. „Васил Левски" № 47
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически
лица, че имаме ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Създаване на 54.429 дка. трайни насаждения-орехи, закупуване на специализирана земеделска техника, строеж
на навес за селскостопански инвентар"
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Търговище
или в РИОСВ - Шумен, ул. "Съединение" № 71, ет. 3 пощенски код 9700.

Митко Стоянов Петров
1953 г - 2015 г

починал на 5 юни
2015 г., на 61 години
Отиде си още един
приятел преди няколко дни. Предизвестена
смърт, след дълги мъчителни болки.
Отиде си един добър
човек, създал и грижил
се за едно добро семейство, дочакал внуци.
Но недочака години за
първа пенсия.
Отиде си един работлив и скромен труженик, опитал да спастри пари и в далечна
чужбина, и в трудни и рискови професии у
нас.
Не стана богат, но остави добри приятели,
които ще го помнят. Той им даде от себе си,
от добрината, сърдечността и оптимизма си
приживе. А после си отиде…
Ще те помним, Митко и ще те споменаваме с добро.

Îò Áîæèäàð Íèêîëîâ è íàâÿðíî
ìíîãî äðóãè õîðà, êîèòî ùå òå
ïîìíÿò òàêúâ, êàêúâòî áåøå

11 юни 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Четирима братя
21.00 ч. - трилър

11 юни
БНТ 1

- сериал
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
08:00 Менталист: Крадецът на 20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
20:00 От местопрестъплениемисли - сериал
то: Ню Йорк - сериал
09:00 Златното момче - сериал 23:00 Всички обичат Реймънд сериал
21:00 Четирима братя - трилър
10:00 Под наблюдение - сериал
23:15 От местопрестъплениеbTV Lady
11:00 Експериментът - сериал
то: Ню Йорк - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
12:00 Кости - сериал
10:00 Огледален свят: Пътят на
Diema TV
13:00 Отмъстител - трилър
Емир - сериал
09:00 Ченге от миналото 15:00 Ренегат - сериал
сериал
16:00 Под наблюдение - сериал 11:30 Незабравима - сериал
10:00 В светлината на прожек17:00 Златното момче - сериал 12:30 Сияйна луна - сериал
торите - екшън
18:00 Менталист: Крадецът на 13:30 Паднала от небето сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал 14:30 Малки сладки лъжкини - 12:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
20:00 Кости - сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
- сериал
21:00 bTV Новините
16:30 Географски ширини 14:30 Комисар Рекс - сериал
22:00 Почерпка или пакост лайфстайл
15:30 Зина - принцесата воин
драма
17:00 Мармалад - шоу
- сериал
23:45 Кости - сериал
18:30 Али Макбийл - сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
bTV Cinema
19:30 Паднала от небето 17:30 Досиетата Грим - сериал
06:00 Никита - сериал
сериал
18:30 Господари на ефира 09:15 Ризоли и Айлс: Криминал20:30 Малки сладки лъжкини шоу
ни досиета - сериал
сериал
19:00 Бойна звезда Галактика
10:00 Богове и генерали - част
21:30 Незабравима - сериал
- сериал
1 - драма
22:30 Сияйна луна - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
12:15 Никита - сериал
21:00 Бягство от затвора 15:30 Богове и генерали - част 23:30 Връзки - сериал
сериал
Nova TV
2 - драма
22:00 Зелена зона - трилър
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
00:20 Бягство от затвора 09:30 На кафе - НТВ
ни досиета - сериал
сериал
11:30 Бон Апети
19:00 Изгубена - сериал
Diema Family
20:00 Дневниците на вампира 12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
07:00 Първата дама - сериен
- сериал
09:30 Пътеки към щастието 21:00 Отмъщение за Анджело 13:30 Моята карма - сериен
bTV
14:30 Прости ми - сериен
сериен
- екшън
06:30 Тази сутрин
11:30 Сезони на любовта 23:00 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед
16:30 Малката булка - сериен
сериен
- сериал
12:00 bTV Новините
00:00 Есен в Ню Йорк - драма 18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 До последен дъх 12:30 Шоуто на Слави
19:00 Новините на Нова
сериен
bTV Comedy
13:30 Тайните на времето 20:00 Черешката на тортата - тв 13:30 Бон апети
09:00 Шоуто на Слави
сериал
шоу
14:00 Бурята - сериен
10:00 Меню за трима - драма
15:30 Светлината на моя
16:00 Ритъмът на мечтите 12:00 Всички обичат Реймънд - 21:00 Скорпион - сериен
живот - сериал
22:00 Новините на Нова
сериен
сериал
17:00 bTV Новините
22:30 Господари на ефира - шоу 17:00 Дила - сериен
13:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
14:00 Какво ще кажат хората - 23:00 Почти законно - сериен 18:00 Сезони на любовта 18:00 Бинго милиони - лосериен
Kino Nova
сериал
тария
08:00 Войната на Фойл - сериал 19:00 Моята карма - сериен
18:10 Опасни улици - сериал 14:30 Ало, ало - сериал
20:00 Малката булка - сериен
10:00 Костюмари - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
19:00 bTV Новините
11:00 Будни цяла нощ - сериал 21:30 Ритъмът на мечтите 17:00 Комиците - шоу
20:00 С Русия в сърцето сериен
12:00 Фирмата - сериен
18:00 Кухня - сериал
сериал
22:30 Дила - сериен
19:00 Какво ще кажат хората - 13:00 Шахматистка - драма
21:30 Връзки - сериал
23:30 До последен дъх 15:15 Следващите три дни сериал
22:30 Шоуто на Слави
сериен
криминален
19:30 Всички обичат Реймънд
23:30 bTV Новините
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 Малки истории
14:30 Изкуството на 21 век
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - 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 Свирчо - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Лисабонски потайности
6-сериен тв филм

bTV Action

ПЕТЪК

bTV Cinema - Аматьорите
21.00 ч. - комедия

12 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Европа днес
14:35 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
15:00 Вяра и общество
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Международен конкурс
Млади виртуози
17:30 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: Малта - България, квалификационна среща за Евро
2016 - пряко
23:55 По света и у нас

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 С Русия в сърцето сериал
21:30 Връзки - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

19:00 Какво ще кажат хората сериал
08:00 Менталист: Крадецът на
19:30 Всички обичат Реймънд
мисли - сериал
- сериал
09:00 Златното момче - сериал
10:00 Под наблюдение - сериал 20:30 Новите съседи - сериал
11:00 Експериментът - сериал 22:00 Двама мъже и половина
- сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Нинджа 2: Пътят на отмъ- 23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
щението - екшън
bTV Lady
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Под наблюдение - сериал 08:00 Незабравима - сериал
17:00 Златното момче - сериал 09:00 Тиха буря - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на 10:00 Огледален свят: Пътят на
Емир - сериал
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал 11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
20:00 Кости - сериал
13:30 Паднала от небето 21:00 bTV Новините
сериал
22:00 Нинджа убиец - екшън
14:30 Малки сладки лъжкини 00:00 Кости - сериал
сериал
bTV Cinema
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:15 Ризоли и Айлс: Криминал- 17:30 Топ модели - модно
ни досиета - сериал
предаване
10:15 Есен в Ню Йорк - драма 18:30 Али Макбийл - сериал
12:45 Никита - сериал
19:30 Паднала от небето 16:00 Отмъщение за Анджело
сериал
- екшън
20:30 Малки сладки лъжкини 18:00 Ризоли и Айлс: Криминалсериал
ни досиета - сериал
21:30 Незабравима - сериал
19:00 Изгубена - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
20:00 Дневниците на вампира 23:30 Връзки - сериал
- сериал
Nova TV
21:00 Аматьорите - комедия
06:20 Здравей, България
23:30 Дневниците на вампира 09:30 На кафе - НТВ
- сериал
11:30 Бон Апети
bTV Comedy
12:00 Новините на Нова
07:30 Какво ще кажат хората - 12:30 Гранд хотел - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
08:00 Новите приключения на 14:30 Прости ми - сериен
Том и Джери - анима16:00 Новините на Нова
ционен
16:30 Малката булка - сериен
09:00 Комиците - шоу
18:00 Сделка или не - тв. игра
10:00 Роднини под прикритие - 19:00 Новините на Нова
комедия
20:00 Черешката на тортата - тв
12:00 Всички обичат Реймънд
шоу
- сериал
21:00 Скорпион - сериен
13:00 Кухня - сериал
22:00 Новините на Нова
14:00 Какво ще кажат хората - 22:30 Господари на ефира - шоу
сериал
23:00 Почти законно - сериен
14:30 Ало, ало - сериал
Kino Nova
15:30 Новите съседи - сериал
08:00 Войната на Фойл - сериал
17:00 Домашен арест - сериал 10:00 Костюмари - сериал
18:00 Кухня - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал

bTV Action

11:30 Фирмата - сериен
13:30 Пълна промяна -комедия
15:30 Мол Фландърс - романтичен
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Имало едно време в
Америка - криминален
01:40 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Зелена зона - трилър
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Асът на асовете -комедия

Diema Family

07:00 Първата дама - сериен
09:30 Край или начало сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 До последен дъх сериен

СЪБОТА

Nova TV - Опасно синьо
20.00 ч. - трилър

13 юни
БНТ 1
07:15 Милион и две усмивки
08:40 Мястото БГ
08:50 Децата на Балканите документален
09:20 Щастливият Събо детски - игрален филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:40 Бразди
13:05 Иде нашенската музика
14:05 Малки истории
15:00 Световна лига по
волейбол: Канада България/мъже/
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Светът на бъдещето документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Не без дъщеря ми игрален филм
23:45 По света и у нас

bTV

08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: ново поколение - шоу
13:00 Моето куче Скип драма
15:00 Мармалад - шоу
16:30 Предай нататък - социален проект
18:30 Бинго милиони -лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Девет месеца - комедия
22:00 Комиците - шоу
23:00 Гаджето на най-добрия
ми приятел - комедия

bTV Action

08:00 Ренегат - сериал
11:00 След утрешния ден екшън
13:30 Жив детонатор - трилър
15:15 Другата в мен - трилър
17:30 Мисия Моят Дом
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Под наблюдение сериал

21:00 bTV Новините
21:45 bTV Репортерите
22:00 Единственият - екшън
23:45 Забавление - трилър

15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Далас - сериал
17:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
19:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
bTV Cinema
07:15 Самотна звезда - драма 20:00 Папараци - шоу
09:45 Любовта се хваща с куче 21:00 Земя на бунтовници сериал
- драма
22:00 Черни планини - сериал
11:30 Аматьорите - комедия
00:00 Папараци - шоу
14:00 Убежище - драма
16:15 Златният компас - прикNova TV
люченски
07:30 Събуди се... - предаване
18:30 Бандата на Оушън 3 на НТВ
екшън
10:00 На светло с Люба Кулезич
21:00 Вертикална граница 11:00 Съдебен спор - НТВ
екшън
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
13:00 Запази последния танц
2 - романтичен
15:00 Комбина - НТВ
23:30 Последен изход 4 - трилър 18:00 Ничия земя - реалити
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
08:00 Най-ужасната седмица - 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Опасно синьо: Рифът сериал
трилър
09:00 Мразя моята тийн дъщеря
22:00 Неуловим - екшън
- сериал
09:30 Двама бащи, двама синоKino Nova
ве - сериал
08:20 Мумията - анимационен
10:00 Ейс Вентура Зоодетектив 08:45 Виолета - сериен
- комедия
09:40 Чиракът на Мерлин - прик12:00 Теория за големия взрив
люченски
- сериал
11:30 Пълна промяна - комедия
13:00 Най-ужасната седмица - 13:40 Мол Фландърс - романсериал
тичен
14:00 Старчета разбойници с
16:10 Сън наяве - романтичен
Бети Уайт - сериал
18:00 Преобразяване - комедия
14:30 Новите съседи - сериал 20:00 От местопрестъплението:
17:30 Двама бащи, двама синоНю Йорк - сериал
ве - сериал
21:00 Примката - трилър
19:30 Всички обичат Реймънд 23:00 От местопрестъплението:
- сериал
Ню Йорк - сериал
20:30 От глупав по-глупав! Diema TV
комедия
07:40 Среднощен ездач 22:30 Теория за големия взрив
сериал
- сериал
09:50 Смъртоносна битка 23:30 Старчета разбойници с
сериал
Бети Уайт - сериал
10:50 Асът на асовете - комедия
bTV Lady
13:00 Без багаж
09:00 Земя на бунтовници 13:30 Робинзон Крузо - сериал
сериал
14:30 Спасителни хеликоптери 10:00 Тайните на времето документален
сериал
15:30 Камиони по леда 12:00 Изборът на Лара - сериал
реалити

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

bTV

Diema Family

08:20 Край или начало сериен
09:20 Малката булка - сериен
10:50 Перла - сериен
12:20 Снежна буря през пролетта - романтичен
14:10 Тайната на замъка
Грипсхолм - романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Със смесени чувства романтичен
21:50 Тайната на замъка
Грипсхолм - романтичен
23:45 Със смесени чувства романтичен

TV 7

09:00 Не дразнете Стивънс сериал
09:50 Уинкс 3D - анимация
11:30 Сериал
12:30 Новини
13:00 Шменти капели: Легендата - сериал
14:50 Сватбен параклис комедия
16:30 Топ Гиър - шоу
17:30 Пряка демокрация
18:30 Новини
19:30 Секретен отряд трилър
21:35 Новини
21:45 Рейн-Сан: Специални
убийства - драма
00:00 Дванайсет - трилър

bTV Cinema - Ледена смърт
21.00 ч. - екшън

14 юни
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - тв филм
13:50 Концерт на Михаела
Филева и Nickname
15:00 Световна лига по
волейбол: Канада България/мъже/
17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Светът на бъдещето документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - тв филм
21:40 Шанхай - игрален филм
23:25 По света и у нас
23:40 Нощни птици Вечерно
- токшоу

16:30 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
17:20 Спри или мама ще
стреля - екшън-комедия
19:00 Няколко дни почивка комедия
20:55 Студио УЕФА ЕВРО
2016, директно
21:45 Футбол: Дания Сърбия, квалификационен мач за УЕФА
EВРО 2016, директно
23:40 Студио УЕФА ЕВРО
2016

18:00 Пета предавка - шоу
21:00 Земя на бунтовници 19:00 Под наблюдение - сериал
сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Черни планини - сериал
21:45 bTV Репортерите
00:00 Цветовете на любовта 22:00 Лекарството - трилър
сериал
23:45 Жив детонатор - екшън
Nova TV
07:30 Събуди се...
bTV Cinema
10:00 На светло с Люба Кулезич
07:15 Без предел - драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
09:45 Дюма - приключенски
11:45 Езикът на любовта - ро- 12:00 Новините на Нова
12:30 К-911 - сириал
мантичен
14:15 Да спасиш Мадисън 14:00 Вертикална граница драма
екшън
16:00 Дикoff - НТВ
16:45 Денят, в който земята
19:00 Новините на Нова
спря - драма
19:00 Помощник-управителят - 19:30 Темата на Нова
20:00 Трансформърс: Отмъщекомедия
нието - екшън
21:00 Ледена смърт - екшън
23:00 Сага за викингите - екшън

bTV Comedy

07:00 Дък Доджърс - анимационен
08:00 Най-ужасната седмица сериал
09:00 Двама бащи, двама синове - сериал
10:00 От глупав по-глупав комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Най-ужасната седмица сериал
14:00 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал
14:30 Новите съседи - сериал
17:30 Двама бащи, двама синове - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Петък - комедия
22:30 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал

23:00 Нероденият - трилър

Kino Nova

14:00 В търсене на съвърше
ния улов - документален
14:30 Камиони по леда реалити
16:30 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
18:30 Студио УЕФА ЕВРО
2016, директно
19:00 Футбол: Русия Австрия, квалификационен мач за УЕФА
EВРО 2016, директно
21:00 Студио УЕФА ЕВРО
2016, директно
21:30 Шотландски боец приключенски
23:55 Фрактура - рок музика

Diema Family

08:20 Край или начало сериен
09:20 Малката булка - сериен
10:50 Перла - сериен
12:20 Деца на съдбата романтичен
14:10 Пожар в сърцето романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Отвличане - романтичен
21:45 Пожар в сърцето романтичен
23:50 Отвличане - романтичен

08:20 Мумията - анимационен
08:45 Виолета - сериен
09:40 Чиракът на Мерлин - приключенски
11:30 Преобразяване - комедия
13:40 Реката - драма
16:10 Бизнесът на влюбването комедия
18:00 Зевс и Роксан - комедия
20:00 От местопрестъплението:
Ню Йорк - сериал
21:00 Дилъри на време TV 7
трилър
07:40 i – Карли - сериал
09:00 Оригиналът
11:30 Сериал
12:30 Новини
13:00 Шменти капели: Легендата - сериал
14:50 Сутрешен блок - сериал
23:15
От
местопрестъплението:
bTV Lady
15:45 Живот на скорост
Ню Йорк - сериал
bTV Action
09:00 Земя на бунтовници 16:15 Косатката - драма
08:30 Ренегат - сериал
сериал
18:00 Жега
Diema TV
09:30 Ренегат - сериал
10:00 Тайните на времето 07:45 Среднощен ездач -сериал 18:30 Новини
11:30 Жив детонатор - екшън
сериал
19:30 Декан Спанли - ко10:00 Гарванът - сериал
13:15 Другата в мен - трилър 12:00 Изборът на Лара - сериал 11:00 Няколко дни почивка медия
15:45 Единственият - екшън 15:00 Далас - сериал
21:25 Новини
комедия
17:30 УЕФА Шампионска Лига 17:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:00 Готини татковци - сериал 21:40 Марихуана - комедия
- обзорно предаване 20:00 Cool…T- лайфстайл
23:40 Райско езеро - трилър
13:30 Национална лотария
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: Ново поколение - шоу
13:00 Отново на 17 - комедия
15:00 По следите на: Азорските острови - документален
16:00 Истински истории реалити
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 А отборът - екшън
22:30 Папараци - шоу
23:30 Властелинът на пръстените: Двете кули - приключенски
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ТЪРГОВЕ

РЕНОВИРАНИ КАСОВИ АПАРАТИ
1. Daisy eXpert-K - 150лв. без ДДС
- нова батерия,предплатена карта за 12 месеца
2. Datecs MP 55-KL-200лв. без ДДС
- предплатена карта
Гаранционен срок – 6 месеца.

СЛЪНЧЕВО
НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ



25% от 40-годишните
японци са девствени

В очакване на представлението на театър "Жар"- София

Все повече млади японци отлагат началото на
сексуалния си живот. Феноменът "мъже девици" е
все по-разпространен в
страната на изгряващото
слънце. "Никога не съм
имал жена.
"Никога не съм имал
приятелка. Не че това не
ме интересува, но просто
връзките ми не са успявали", споделя Такаши
Сакаи. На 41 години той
никога не е правил любов
с жена и не знае как да
изгуби девствеността си.
В Япония 25 на сто от
мъжете, навлезли в четвъртото десетилетие на
живота си, никога не са
правили секс. Това е ръст
от 3% в сравнение с периода между 1991 и 2010 г.
Процентът на японките в същата възрастова
група, които са девствени, значително е намалял. Докато през 1992 г.
е имало 40% девствени
40-годишни японки, днес
техният брой е 25%.
Въпреки че няма срав-

Джапанките са по-вредни от високите токчета
Джапанките
са
по-вредни от обувките с високи токчета,
защото причиняват
възпаление, мъчителна болка, дори
постоянно накуцване, съобщи в. "Дейли
мейл".
Те са често нестабилни и не се закрепват добре за
крака. Тъй като са
модерни и изглеждат удобни, много
жени с удоволствие
захвърлят "вредните" високи токчета, но джапанките
може да се окажат
много по-лош избор в дългосрочен
план.
Джапанките могат
да причинят силна
болка заради възпаление на сухожилието, което свързва
петата с пръстите от
долната страна на
стъпалото. То се появява и заради другите обувки без токчета, но джапанките са
най-лошият вариант.
"Фактът, че често
трябва да се придържат с пръстите, създава много напрежение в тях и в свода",
обясни д-р Тарик
Хан от болницата
към Лондонския университетски колеж.
Той препоръчва
обувки с височина на
тока 3-4 см.
"Липсата на ток
означава, че стъпа-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



ними статистически данни на
световно ниво, може да се заключи, че сексуалният живот
на японците е по-малко активен
от сексуалния живот на населението от други развити страни.
Около 30 на сто японци са
загубили девствеността си
преди 20-ия си рожден ден. За
сравнение в Германия цифрата
достига 80%.

Траурна агенция
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Денонощно погребално
обслужване
Всичко за християнски и
мюсюлмански погребения
Специализиран транспорт
в страната и чужбина
Паметници и огради
Качество и конкурентни цени
гр. Търговище ул. Г.С.Раковски 33
гр. Разград ул. Перистър 43
гр. Попово ул. Р.Даскалов 20
денонощен телефон

0879 65 41 21

лото се напряга прекалено и сухожилието
от петата към пръстите
се възпалява. При скъсени прасци, каквито
често се получават от
носенето на токове,
това е още по-вероятно", казва д-р Хан.
При възпаление на
сухожилието
хората
започват да накуцват
и това може да доведе
до биомеханични проблеми в
коляното
и дори в
гърба.
Много
разпространени са и
травмите - от
настъпени и
ударени
пръсти
до рани.
Препъуведомява своите клиенти, че
ването
или под- от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
гъването
на под- мираната питейна вода по електронен път
метката (Е pay), както и да получават електронни
са много
често яв- фактури (e Faktura)
ление.
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
Джапанките
са много неподхоÈçäàòåë:
дящи за шофиране
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
и за каране на велосипед и мотор. Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
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0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

