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Нови протести в ТЕРЕМ Три язовира в

В Търговищка област

Пак уволняват директора

Борислав КУРДОВ
Във вторник, 11 февруари, близо 300 работници на военния завод
„Хан Крум” в Търговище
излязоха на протест.
Това се случва три месеца след като през
октомври, пак чрез
протести, те отвоюваха
директорът им Христо
Богданов да не бъде
сменен, каквото беше
решението на ръководството на ТЕРЕМ.
Сега темата на протестите отново бе същата.
Според председателя
на синдикалната секция
на „Подкрепа" в завода
Красимира Димитрова,
във вторник сутринта
г-н Богданов е получил
обаждане по телефона,
с което му е било наредено в сряда да се яви

предаварийно състояние

Христо
Богданов

в централата на ТЕРЕМ
за да подпише заповед
за уволнение. Протестирайки, работниците настояваха това да не се
случи, тъй като откакто
Богданов управлява завода, те имат работа и
получават редовно своите трудови възнаграждения.
По време на протеста
работниците приеха декларация, която изпратиха до Министерството
на отбраната , до управлението на ТЕРЕМ в
София, както и до ръководствата на КНСБ и КТ
Подкрепа. В декларацията се казва, че за първи път от много години
насам, за първото тримесечие на 2014 година
работата и заплатите в
завода са
(на 2 стр.)

Вино и
традиции
Празник на виното ор-

ганизират днес Ротари – Попово, НЧ „Св.
св.Кирил и Методий” и
Историческият музей

Пламен СЪБЕВ
Началото е в Историческия музей, където Патриотичен клуб „Възраждане”Търговище ще представи
възстановката "Средновековен пазар за вино". Ще
бъде открита и изложбата
"Нафора и вино", организирана с помощта на Националния
етнографски
институт с музей. Музеят
представя в нея съдове за
вино, ползвани през последните 2400 години, ритуални хлябове и печати.
За пръв път след реставрацията, и посетителите на изложбата, и музеят
ще видят олтарна маса от
храма на Дионисий, открита преди година.
Празникът ще продължи в поповското читалище,
където ще има дегустации
на домашни вина и мезета.
Ще бъдат раздадени награди.
Организаторите вярват,
че ще създадат много колорит и настроение, спазвайки традициите на българина.

Не са изпълнени
предписанията за ремонт на съоръженията
на язовира край село
Преселец. Това установи проверка на експерти
от Областната управа в
Търговище. Тя беше извършена по разпореждане на Министерството на околната среда и
водите за състоянието
на съоръжения, за които има констатирани
проблеми.
Предходна проверка
през септември излезе
със заключение, че язовирът край Преселец се
намира в предаварийно

състояние. Бяха дадени
указания до края на ноември миналата година
да се направят ремонти
на основния изпускател, да се почистят на
откосите, да се поддържа определено водно
ниво и др.
Водното сдружение,
което стопанисва съоръжението, не е изпълнило указанията и
подлежи на санкции
по Закона за водите от
контролните органи на
„Басейнова дирекция”.
Проверката на Областната управа в Търговище обхвана (на 2 стр.)

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
Острец, Надарево и други в община Търговище,
всички села в общините 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

Трифон и Валентин

Преплитат пътеки

СЛЪНЦЕ ВЪВ ВИНОТО, ЛЮБОВ В СЪРЦАТА
За младите 14-ти
февруари е Денят на
влюбените, за по-възрастните насладата на
този ден носи празникът Трифон Зарезан.
През последните години Свети Валентин се
присламчи елегантно
към винените тържества, които се разгарят
на този ден у нас. Затова съвсем естествено е
любовта да се полее с
хубаво вино, а до цветята да сложим бутилка с
искрящ елексир.
ВИНО, ПЪЛНО СЪС
СЛЪНЦЕ
Хубавото вино се прави в България още от
древни времена. Смята
се, че траките, които
са дошли на Балканския полуостров преди

около 2000 години Пр.
н.е., принасят лозята от
Мала Азия. Именно от
Тракия лозовото растение тръгва към Европа,
а тракийските лозари
са първите учители на
Стария континент по
винарство. Върху монетите на древните
тракийски
владетели
често са били изобразявани гроздове, лозници
и винени чаши. Лозата
е използвана като мотив и в стенописите на
Казанлъшката гробница. Панагюрското златно съкровище, на което
се възхищава целият
свят, всъщност е великолепен сервиз за вино.
Още преди римското
владичество тук е силно
развит култът към бога
на виното Дионисий.
Българите от незапомнени
(на 2 стр.)

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Родопският шаман Алейдин Тахиров в Търговище:

„Който се мъчи, все ще се пъчи.
Който го мързи, все пълзи.”

- Алейдин вие какъв сте? Екстрасенс,
ясновидец или лечител?
- Аз не съм ясновидец, нито екстрасенс.

Аз съм най-младият ходжа в България, гледам и
лекувам хората,
чрез свещената
книга Йьлдъз Китап и Корана. За
тези, които не знаят Йьлдъз Китап
означава звездна
книга, в която е описан
живота на даден човек,
без значение дали е
мюсюлманин или християнин, мъж или жена.
(на 4 стр.)

Четвъртък, 13 февруари 2014 г.
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празнуваха
78-годишна Пчеларите
Преплитат пътеки
Бай Кольо Киров - пчелар на 2013 година
жена се
самоуби
Крими шок

Трифон и Валентин

Скочи в река Врана от моста край
хлебозавода

Труп на жена е бил намерен в река Врана в Търговище, съобщиха от Полицията.
Сигналът за това е бил подаден във вторник около 13
часа.
След направения първоначален оглед и след извършената аутопсия, следи от
насилие по трупа не са били
намерени. За това версията,
по която следствените органи работят, е самоубийство.
От свои източници научихме, че 78-годишната жена
отдавна живеела сама.
Страдала е от тежко нелечимо заболяване. Избрала
е да сложи край на живота
си, скачайки в реката от моста до стария хлебозавод в
Търговище.
По случая е образувано
досъдебно производство.

Свилен НИКОЛОВ
Със света литургия в храм
„Св. Иван Рилски” в Търговище започна празникът на
пчеларите в деня на Св. Харалампий. На този ден пчеларите носят в храма мед
и отправят молба към своя
покровител за плодородна
и медоносна година. Вярва
се, че осветеният на този
ден мед лекува болести и
неволи – има чудодейно
действие.
Вечерта
пчеларското
дружество „Нектар” в Търговище организира дискусия
„Пчели и екоравновесие” в
регионалната библиотека
„Петър Стъпов” в града. На
нея пчеларите, а и любителите на меда, говориха за
ползата от пословично работливите насекоми. За при-

носа им в екологичното равновесие в природата, както
и за биологичното разнообразие благодарения на
техния неуморен труд.
Елена Стоилова председател на пчеларското дружество „Нектар” говори за
меда и пчелните продукти,
за тяхното лековито въздействие – алтернатива на
хапчетата и антибиотиците
при лечение на редица болести. Това древно знание
познато от хилядолетие не
бива да се забравя, напротив трябва да се популяризира, защото природните
продукти нямат аналог, бе
категорична Стоилова.
Макар че пчеларството е
познато по нашите земи от
дълбока древност, българите консумират едва половин

За дълго желани деца

За по-лесен достъп
и улесняване на кандидатстването
за ползване
на общинския фонд
„Ин витро”
ще работят
в Търговище. Идеята
е това да
се постигне,
чрез
промени на
действащия
Правилник
за финансово подпомагане на
двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на
територията на община
Търговище, уточни адвокат Мая Павлова, председател на специализираната комисия към
Общинския съвет. По
думите й едногодишната
работа е доказала необходимостта от измененията и допълненията. Те
целят по-бързо кандидатстване и лесен достъп на
желаещите да ползват
помощта.
Друга задача е подобряване на работата на
Комисията за по-правилна преценка на всеки конкретен случай. Ще
се създаде възможност
и неползваните средства да могат да се използват през следващата календарна година.
Промени се предвиждат
и в някои технически

правила и критерии, засягащи процедурата по
кандидатстване и одобрение.
Докладната с
промените ще бъде внесена за разглеждане на
предстоящото заседание
на ОС. Сред мотивите на
вносителя са, че в Търговищка община има много
двойки „борещи се” да се
сдобият с дете. Специфичен факт за Общината е,
че почти във всеки случай на стерилитет причината е мъжкият фактор.
За тази година фондът
разполага с 30 000 лв.
, през 2013 г. също толкова средства бяха разходвани са финансово
подпомагане на 12 двойки, кандидатствали пред
специализираната комисия. В края на октомври
2013 г. фондът бе изчерпан и комисията спря
временно работа.

килограм мед на година, сочи статистиката. За сравнение
в скандинавските
държави консумацията достига до 10
кг. на година. Дали
това се дължи на
нашата бедност или
липсата на държавна политика, която
да стимулира не
само производството, но и неговата
консумация, също
бе дискутирано на
срещата.
Елена
Стоилова посочи пример за
недалновидност на аграрното министерство, при който
бранша през миналата година е изгубил почти 7 млн.
лв. По програма „Благотворителност” в дните по Коледа бяха раздавани пакети с
храна, в които имаше и бурканче с мед. Странно е, че
този мед, приблизително 1.5
мил кг., не е бил български,
а внос. Идеята да се раздава на социално слаби и мед
като част от пакетите с храна
е похвално. Въпросът е, защо
аграрното министерство не
постави условие този мед да
е български и по този начин
да се подпомогне и стимулира този бранш. А дали това е
мед – едва ли. Самите пчелари тук са единни, че такъв
продукт не биха продали на
своите клиенти. За сравнение по Националната пчеларска програма през тази
година ще бъдат подпомогнати пчеларите едва с 4,66 млн.
лв. Крайно време е Министерството на земеделието
да погледне към този бранш
и всяка възможност той да
бъде подпомогнат да се използва, а не да се облагодетелстват фирми-доставчици,
както в конкретния случая,
каза Стоилова.
По-късно всички присъстващи имаха възможност да
се насладят на сладостта
на меда и медените продукти, които пчеларите от региона бяха донесли, за да
почерпят за своя празник.
Бай Кольо Киров спечели и
номинацията за Пчелар на
2013 година на областния
браншови пчеларски съюз
„Нектар” в Търговище.

времена празнуват Деня
на лозаря. Няма друг народ
с такъв самобитен, красив
и колоритен празник, посветен на лозята и виното. В
страната ни се произвеждат
прекрасни вина с деликатен
вкус и чист цвят. Лоши вина
няма, за всичко си има конкретен повод и настроение.
У нас има много уникални
неща, заради които чужденците се връщат, едно от
тях е виното. От него духът
понякога спира, защото
носи в себе си слънцето и
силата на земята ни.
РЕТРО КОЛЕКЦИИ И
МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ
Музеят на виното в Плевен, който се е сгушил в
една крайградска пещера,
е приютил повече от 7 000
бутилки със стари марки български вина и още
толкова от новите заводи
у нас. Ако сте забравили
колко еднакви изглеждаха
някога българските вина,
тук ще събудите мили спомени от детството, когато

Поредна ало-измама

Отнеха 1500 лева
от възрастна жена

По известния вече сценарий за пострадал близък,
възрастна жена в Търговище била измамена със сумата от 1500 лева.
Около 14 часа във вторник на стационарния телефон на 79-годишната жена
се обадил мъж, който я
излъгал, че неин близък е
пострадал и се нуждае от
спешна операция. Неиз-

Нови протести в ТЕРЕМ Три язовира в
(от 1 стр.) осигурени, което
е благодарение на добрата
организация, направена от
управителя Богданов. „Ние,
работниците на ТЕРЕМ-Търговище, заявяваме: Стига с
тези нецелесъобразни уволнения", се казва в декларацията.
По-късно, по настояване
на представители на медии
в Търговище, г-н Богданов
даде импровизирана пресконференция. На нея той изнесе данни за състоянието
на завода към настоящия
момент. Според него, в момента в завода се изработва
специална продукция, която
е поръчка по три договора.
За първото тримесечие на
2014 година ангажираността на завода е на 100 процента. „За миналата година
военният завод отчита около 2.7 милиона лева загуба.

От тях 1,6 милиона лева са
от пряка дейност, а 1,1 милиона лева са лихви по заеми, които сме взели”, каза
Богданов.
Заводът в Търговище не
е обновяван от 80-те години, каза неговият директор. Техниката е на доста
години, машините са стари
и енергоемки. Затова себестойността на продукцията е много висока, което
не позволява да излиза
на свободния пазар. Това
заяви Христо Богданов,
визирайки изпълняваната
в завода гражданска продукция.
До редакционното приключване на броя на „Търговищки НОВИНИ”, нямаше
яснота за това дали г-н Богданов е бил уволнен и кой,
евентуално, ще заеме неговото място.

за семейни тържества се
купуваше
„Манастирска
изба” или „Меча кръв”, а в
братския Съветски съюз се
изнасяха „Золотая осинь”
и „Вечерний звон”. Старите
български винпроми са извадили ретро колекциите си
от вина, които повече никога няма да се произвеждат.
Редом със старите марки
може да се видят и последните продукти на винарите
у нас.
Пещерата-музей в парк
„Кайлъка” е изградена след
сътрудничество на екип от
български и френски архитекти, дизайнери, енолози и
музейни експерти. Разположена е на 5 км. от центъра
на града и заема 650 кв. м.
площ, разпределена между
5 каменни галерии. Работи
пет дни от седмицата, почива в понеделник и вторник.
Музеят предлага на посетителите си селекция от найстарите бутилирани вина
у нас, които са на възраст
между 30 и 90 години.

предаварийно
състояние

(от 1 стр.) и язовирите край
Беломорци и Семерци, които също са в предаварийно
състояние заради неработещи основни изпускатели. От
двете съоръжения малки количества вода се отвеждат
чрез преливниците, които
работят.
И трите водни съоръжения, които са обект на засилен контрол в област Търговище, са с малък обем и не
застрашават населени места и инфраструктура, уточниха проверяващите.
Работата за привеждането им в състояние, което отговаря на изискванията на
нормативите, продължава.
Контролни проверки ще се
извършват на всеки 10 дни.

вестния подсилил ефекта
на своята лъжа, като твърдял че близкия на старицата си счупил крака на три
места. На изпратения до
дома й куриер тя предала
всички свои спестявания –
1500 лева, увити във стар
вестник.
По случая е образувано
досъдебно производство.
Във връзка с този случай
от Областната дирекция
на МВР-Търговище отново напомнят на жителите
на област Търговище да не
се доверяват на случайни
хора, осъществили контакт
с тях по телефона или пък в
личен разговор, и да не предоставят под никакъв предлог парични суми на ръка на
непознати. Ако получат подобно телефонно обаждане
или устно “предложение”, те
трябва веднага да уведомят
за това на тел. 112, районния
си инспектор или да позвънят
в най-близкото поделение на
МВР, за да бъдат предприети
спешни мерки по пресичане и
разкриване на престъплението. Необходимо е също незабавно да наберат лично телефона на близкия си, за когото
се твърди, че е пострадал, и
да се убедят сами дали тези
твърдения имат нещо общо с
действителността. Гражданите не трябва да съобщават
на обаждащия им се свои лични
даннни – имена, адрес, единен
граждански номер, нито пък
номера на банкови сметки.
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Юбилейно издание Витамин С Предпазване от простуда
Учени:

По случай 110 години от основаването на ТД „Никола Симов” – Търговище
Божидар НИКОЛОВ
Както вече писахме преди няколко броя в „ТН”,
между любопитните литературни издания в Търговище
през миналата година попада и сборникът „Туристическо дружество Никола Симов – Търговище” издаден
по повод 110-годишнина на
дружеството.
Туристическото
дружество в Търговище има богата
и многостранна биография,
а към него, разбираме от
сборника, сега работят 8
клуба. Намират се и спонсори, както и спомоществователи, които подпомагат
тяхната дейност. Под тази
форма е отпечатан и този
сборник. Още в началните
му страници създателите на
сборника отправят благодарност към фирма „Луцифер” и агенцията за недвижими имоти „КСЕН”, които
са подпомогнали финансово
изданието.
Като съдържание и обем
сборникът не впечатлява
със своите 70 страници, които едва ли казват всичко,
което може да се каже за
дейността на ТД „Никола
Симов” в последните години.
Но от друга страна стореното е достойно за уважение
и за пример как трябва да
се подпомагат обществени
дейности и младежки прояви, които имат далечни исторически корени. Така че
свършеното дотук е похвално и за уважение.
Без да корим съставителите на сборника и като се
надяваме, че той е едно начало за бъдещо по-обстойно и обемно издание, което
да отразява десетилетната
дейност на туристите от региона, ще си позволим и някои мнение и препоръки. На
първо време не е било нужно авторите на текстовете /
не лоши като емоция и художествено въздействие/, да
остават в анонимност. Същото може да се каже и за
многобройните илюстрации
в сборника, които разказват
за туристически прояви на
дружеството в последните
2-3 години. Защото времето
отминава, хората в дружеството излизат от активна
дейност с годините, но ту-

ристическата дейност все
така остава привлекателна
за млади и стари. И е хубаво най-последователните,
отличените и заслужилите да бъдат назовавани по
име. Така свършеното от
тях ще се помни и споменава.
Колажите в сборника са
хубави, но под тях най-често
липсва дата, местност, събитие и, както вече споменах,

автор и имена на участниците. Разбира се тези мои
бележки не са укор, а поскоро съвет към издателите
или към бъдещи издатели,
които биха се нагърбили
да направят един по-задълбочен и по-широкообемен
прочит на многостранната
дейност на клубовете към
Туристическо
дружество
„Никола Симов – Търговище”.

За ползите от
изобличението

Ради АВРАМОВ
Някой казал на свой приятел: „Преди време прочетох във вестника за вредата
от цигарите и си направих
правилния извод. Сега спестявам по един лев всеки
ден!” „Чудесно, но къде има
цигари за един лев?” „Не, не
отказах цигарите: спрях да
си купувам вестник!”
Никой няма ползва от
това, че ще спре да чете
колко вредни са цигарите.
Нужно е да спре да пуши.
Никой няма полза от това,
че не се интересува колко
вреден е грехът. Полза ще
има, когато спре да върши
грях, след грях. Хората си
правят икономии като не си
купуват Библията или каквато и да е литература и

не помагат на нуждаещите
се, но в същото време харчат луди пари за угаждане
на собствените си страсти,
за екзотични пътешествия,
за екстремни емоции. Както
казва поговорката: „Скъпи
на триците, евтини на брашното”.
От дълбока древност
грешниците са мразели
пророците, които ги изобличават. Библията ни запознава със страданията на
онези велики мъже, които
не се страхуваха да кажат
истината на своите съвременници и какви ще са последствията, ако продължават по същия начин.
И сега не е никак мъдро
да се мъчим да затворим
устата на нашите приятели, които ни
изобличават. Те наистина са ни
приятели,
защото ни
желаят доброто.
Ч е с т о
става така,
че отбягваме такива
хора и търсим онези,
които ни говорят меко
и благо. Резултатът е,
че затъваме
все повече
в пороците
си и правим
все по-трудно връщането си към
истината.

Лесен начин за

срещу рак

Витамин С отдавна е използван като алтернативна
противоракова терапия, но
данните за ефикасността
му са противоречиви. Високите дози витамин С могат
да увеличат ефикасността
на химиотерапията в лабораторни условия и у мишки,
сочат резултатите от ново
изследване.
Когато е инжектиран, витамин С осигурява безвредно, ефикасно и евтино лечение срещу рак на яйчниците
и други видове рак, заявиха
американски учени.
Малко вероятно е обаче
фармацевтични компании
да започнат тестове, защото витамини не могат да се
патентоват. През 70-те години на миналия век химикът
Лайнъс Полинг оповести, че
приеманият интравенозно
витамин С е ефикасен за лечение на рак. Клинични тестове с витамин С, приеман
през устата, обаче не дадоха същия ефект и изследванията бяха изоставени.
Сега е ясно, че когато витамин С е приеман през устата, човешкият организъм
бързо го изхвърля. Учени от
Канзаския университет увериха, че когато е инжектиран, витамин С се абсорбира от организма и може да
убие ракови клетки, без да
засегне здравите. Учените
инжектирали витамин С в
засегнати от рак човешки
клетки на яйчниците в лабораторна среда, у мишки и у
пациентки, засегнати от рак
на яйцниците в напреднал
стадий.
Така установили, че засегнатите от рак клетки на
яйчниците са чувствителни
към лечението с витамин
С, но не и здравите клетки.
Лечението бе комбинирано
със стандартна химиотерапия, за да забави растежа
на тумори у мишки. Все пак
малка група пациентки се
оплакали от незначителен
страничен ефект, когато
приели витамин С заедно с
химиотерапията.
"Онколози проявяват все
по-голям интерес към използване на витамин С, заяви съавторката на изследването
Джийн Дриско. Пациентите
търсят безвредно и евтино
противораково лечение. Витамин С има нужния потенциал за тази цел."

Безспорен факт е, че студът е “приятел” на вирусите.
Ниските температури блокират защитната функция
на лигавицата на дихателната система, кръвоносните
съдове се свиват, кръвта не
циркулира нормално и не
може да изпълнява функцията си да разнася хранителни вещества и имуноглобулини. А те са верният страж
на имунната система.
Освен това, студът парализира фините реснички
на епитела, които изхвърлят попадналите дразнители, включително вируси и
бактерии. Вирусите това и
чакат, за да се нахвърлят
върху лесната плячка. Студът сам по себе си не разболява, иначе ескимосите
да са изчезнали вследствие
на грипни епидемии. Когато
се използва разумно, дори
е полезен, за закаляване,
например. Но във време на
вирусни атаки, е добре да
се съобразяваме с неговото
негативно влияние.
Разбира се, те имат своето място в профилактиката
на простудите, но забравяме най-лесното предпазно
средство –когато сме навън
в студа да дишаме само
през носа. Този орган се
явява като филтър на вдишвания въздух.
Минавайки през носната
лигавица, с нейния ресничест епител, въздухът се
пречиства, затопля, овлажнява и обеззаразява. Което
не се случва при дишане с
уста –леденият въздух директно атакува и изстудява
лигавицата на гърлото, а
вирусите
безпрепятствено нахлуват в организма и
така бързо се разболяваме.
Ако все пак не можете да
дишате само през носа, например ако той е запушен,
извършвате тежка физическа работа или тренирате на
открито, притискайте езика
към небцето си, когато ди-

шате с уста. Така въздухът
ще се затопли повече. Не
е добра идея да ръзговаряте дълго време на открито
в студа, нито да похапвате
сладолед и да пиете студени
напитки в “грипавото” време.
С малките деца проблемът е
по-сериозен. Те боледуват
повече поради незрялата
си имунна система. Средно едно дете до 3-годишна
възраст боледува 7-8 пъти
през зимния сезон. Но как
да ги научим да дишат само
през носа, да не викат, да не
се смеят навън в студеното
време?
За бебетата най-безопасно остава спането навън,
тогава те не контактуват и
дишат с нослетата си. Не се
заблуждавайте, че шалът
през устата на детето ще го
спаси! Всяка материя когато се намокри става добър
проводник на вирусите и
бактериите.
•Вдишайте през устата
възможно най-бавно. След
това издишайте през носа
рязко, все едно изтласквате
въздуха. Повторете 5 пъти.
•Затиснете дясната ноздра с пръст и вдишайте
спокойно през лявата. Издишайте през дясната. Повторете 5 пъти, след това направете същото още 5 пъти
с другата ноздра.
•Затворете плътно устата с дланта на дясната си
ръка. С показалеца на лявата натиснете лявата ноздра.
Вдишвайте и издишвайте 5
пъти с дясната ноздра, после по същия начин с лявата.
•Бавно вдишвайте през
носа, след това с обичайно темпо издишвайте през
устата, като свиете устните
като тръбичка. Повторете 5
пъти.
•Стиснете устни и издуйте бузи. Натискайте с длани
бузите си, като изпускате по
малко въздух от стиснатите
устни. Повтаря се 5 пъти.

"Педагогическа психология" е вторият амбициозен
труд на видния американски психолог Робърт Дж.
Стърнбърг, който излиза на
български език, но този път
е в съавторство с Уенди М.
Уилямс. Основавайки се на
най-новите и значими теории и изследвания, ценната книга помага на преподавателите и учениците да
разберат и да развият експертни познания в областта
както на преподаването,
така и на ученето.
В XXI век пропуските в
образованието са многобройни, а съвременните педагози са изправени пред
фундаменталния
въпрос:
Разбират ли правилно надареността, обучителните за-

труднения и разстройствата
в ученето и как трябва да
подхождат към тези различия в класната стая?
В грандиозното си съвместно издание "Педагогическа психология" Стърнбърг и Уилямс представят
различни способи как да
бъдат предизвикани надарените деца в училищните
паралелки и как да бъдат
преодолени затрудненията
при някои ученици. Двамата учени предлагат разнообразни насоки за осигуряване на помощ и подкрепа
на младежите със затруднения, за да успеят да реализират максимално своя
потенциал.
"Педагогическа психология" се фокусира върху "из-

куството и науката", нужни,
за да стане човек опитен
преподавател. Книгата спомага развитието на експертни познания в преподаването и ученето и, опирайки
се на реални примери и
похвати, поставя акцент
върху практическата страна на педагогическия процес. Стърнбърг и Уилямс
поддържат тезата, че найважното за един педагог
е да бъде разсъждаващ
практик. Те дават полезни
насоки как това да бъде
постигнато, защото найтрудното в практиката,
твърдят още психолозите,
е не научаването на ефективни процедури, а знанието кога и как да се използват.

Как се създава любов към знанието?
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На драматичната сцена през февруари

Три спектакъла за малки и големи
Людмила ГАНЧЕВА
Ако сте пропуснали най-новото заглавие на Драматичен театър – Търговище „Ол инклузив
или за „ползите” от алкохолизма”, на 18 февруари от 19.00
ч. можете да се посмеете с неочакваните обрати в съдбата на
героите на Анатолий Крим.
Докато опечалените се събират за погребението и обядът за
помена е готов, покойникът неочаквано се съживява и, объркан
и втрещен, става свидетел как
жена му се утешава със служебното лице от погребалната
агенция, а името му е изтрито
от всички граждански регистри.
Това не е пиеса на ужасите, а
нова невероятно смешна комедия за хора със здраво чувство
за хумор.
Пиесата се играе в обновената камерна зала на театъра.
Драматичен театър – Сливен
ще представи на 24 февруари

А

от 19.00 „ПОЧЕРПКИ” от Кристофър Хамптън, превод и постановка - Петър Кауков, участват:
Николина Янчева, Николай Луканов и Димитър Костадинов
Кристофър Хамптън е британски драматург, сценарист,
преводач и филмов режисьор.
Световна слава му донася филма „Опасни връзки”, с който печели „Оскар” за адаптиран сценарий. 2007 година му донася
Холивудската филмова награда
„Най-добър сценарист на годината”.
За своята пиеса авторът казва: „…в областта на емоционалното обвързване и еротичното
привличане способността ни да
вземаме пагубни решения не
се е променила и вероятно никога няма да се промени.”
„В представлението ще ви покажем как можем да си провалим живота, докато се черпим с
усмивка на уста. И как забравя-

ме да обичаме човека до себе
си, докато се радваме на красиви любовни песни. Предлагаме
ви една комедия, която ще ви
разсмее и разчувства с красиви
и талантливи млади актьори.” –
така определя своята постановка режисьорът Петър Кауков.
Очаквайте и новото премиерно заглавия в афиша за
деца – „Истинският крал на
Азириут” от Лиляна Байлова.
Пиесата спечели конкурса за
нова детска драматургия през
миналата година. Премиерата
се очаква за 25 февруари. „Очаквайте едно приказно представление, което ще развълнува не само малките зрители, но
и онези от „порасналите”, които
са запазили детското в себе си
и все още вярват, че приказният свят на справедливостта
съществува” – споделя режисьорът на спектакъла Димитър
Димитров.

Съседите се хвалят с
нисък държавен дълг

МАКЕДОНИЯ:

Македония
остава
четвърта в Европа по
най-нисък държавен дълг
след Естония, България
и Люксембург, заяви
финансовият министър
Зоран Ставрески, отговаряйки на обвиненията
на опозиционната партия
СДСМ, че държавният
дълг на страната е по-го-

лям, отколкото се твърди.
В края на 2013 г. държавният дълг е бил 34,3
процента от брутния
вътрешен продукт, а
данните, с които борави СДСМ са най-малко
отпреди година, твърди
Ставрески. Той изтъква,
че по оценка на Световната банка с това ниво

на дълга Македония
се намира в сигурната
зона, предаде БТА.
В края на миналата
година Македония е имала 1,591 милиарда евро
външен дълг и 1,165 милиарда вътрешен.
Досега държавата не е
имала никакви проблеми
с изплащането на кредитите, а през 2013 г. е върнала 256 милиона евро
на чуждестранни кредитори. "Утрински весник"
съобщава, че външният
министър Никола Попоски се е срещнал в
Брюксел с гръцкия си колега Евангелос Венизелос, който потвърдил, че
на 20 февруари ще дойде
в Скопие.

Най-младия ходжа в България Алейдин:

Сам когато и каквото си направиш
и Всевишният не може да ти помогне
Поради доказаната си работа и наплив от клиенти, някои от
които ползват услугите му за пореден път, Алейдин ще приема
в Търговище в четвъртък и петък от 9 ч. до 20 ч., а в събота от
8 до 13 ч. Тел. за контакти: 0876/ 85 52 79 и 0896/ 04 14 22

лейдин Тахиров е на 34 години, роден е в село Бенковски, край Златоград, но от
12 години живее в град Мадан,
област Смолян. Българомохамеданин е /помак/. Завършил е ислямско духовно училище в Русе и Шумен през 1999 г. Семеен, с две деца,
(от 1 стр.)
зет на къща.
- Какво се случи в живота ви и как започнахте да
помагате на хората?
- През 2002 г. изпаднах за 5-6 дни в кома, без да съм
боледувал и без да съм преживял някакво премеждие. Тогава на сън ми се яви един стар човек с дълга бяла брада,
който ми проговори на български, не на арабски или на
турски, може би защото съм помак. Каза ми: „Алейдине
ще те надаря с дарба да казваш миналото и бъдещето
на хората, да им откриваш и разваляш магии, но никога
ти да не ги правиш”. От този момент помагам на хората с
дарбата, която имам.
- Как гледаш, помагаш на хората?
- Помагам им чрез свещената книга Корана. Гледам на
даден човек по първото му име, навършени години, дата
месец и година на раждане. Мога да гледам и развалям
магии на снимка, стига човекът да не е починал. За умрели хора не гледам, защото ми става лошо. Когато гледам
на някого първо му казвам за миналото, за да се увери,
че познавам, след това преминавам през настоящето и
стигам до бъдещето. Казвам за здравословни проблеми,
бракове, деца, работа. Ако даден човек има имот за продаване мога да му кажа и кога ще го продаде. Също така
казвам ако открия направена магия, за какво е направена, къде и с каква цел, първата буква на човека, който я е
направил, дали е мъж или жена, дали е близък роднина,
приятел и т.н.
- Магии разваляш ли?
- Да, мога да развалям магии. Но трябва да се знае,
че аз магии не правя под никакъв предлог, дори и срещу
много пари. Защото това са проклети, нещастни пари. И
след време всичко се връща. Всевишният забавя, но никога не забравя и удря там, където най-много боли. Имам
такива 3-4 случая от преди, когато хора от Търговищкия
район идваха и искаха да им правя магии, но аз категорично отказвах.
- За лечението на какви заболявания помагаш чрез
книгата?
- Да не казвам голяма дума, но лекувам и се справям
с болести, с които понякога и медицината не може да се
пребори. Често моите услуги се търсят и от медицински
работници. Например лекувам зависимост от алкохол,
хазарт и наркотици, лекувам и припадъци, уплах, страх,
заекване, напикаване и проблеми със забременяването.
На тези, които не вярват мога да докажа своята дарба с

Ïëàòåíà
ïóáëèêàöèÿ

конкретни случай на хора, на които съм помогнал из цяла
България. Аз работя чрез Корана, а не чрез билки и сеанси. Когато лекувам зависимост от алкохол, хазарт и наркотици най-добре е дадения човек да не знае. При мен
трябва да дойде негов близък, от семейството, с дреха
или снимка на зависимия.
- Какви хора търсят твоята помощ?
- Радвам се и се гордея, че за помощ ме търсят и ми се
доверяват хора от полицията, съда, общината, болницата,
учители, бизнесмени, десетки обикновени хора. Аз не ги
деля. Помагам на всеки, ако мога. Някои от тях ползват
услугите ми за пореден път.
- Има ли болести, за които не можеш да помогнеш?
- Не мога да помогна на хора болни от диабет, тумор и
ракови заболявания.
- Има ли случаи в които сте помагали на хора от нашия регион?
- На тези, които не вярват мога да докажа, че преди
като съм бил тук помогнах на мъж, на 48 години от Разбойна. Той имаше сериозни проблеми с тази пукница
чашката. Биеше и гонеше семейството си от вкъщи. След
като майка му се обърна за помощ към мен, той вече е
нов човек. Пие, но много рядко и по-малко. На път е да се
откаже.
Младо семейство от Дралфа, което живее в Търговище,
от 5 години си нямаха деца и бяха пробвали дори и ин
витро решиха да ми се доверят. Помогнах им и през май
месец очакват своята първа рожба. Имам и случай с младо момче на 21 години от кв. Бряг, който имаше проблеми
с наркотиците. След моята намеса той вече не посяга към
тези мръсотии. 11 годишно момче от Омуртаг, което заекваше от страх и това му пречеше да води нормален живот
и да ходи на училище. Родителите му се обърнаха към
мен за помощ. В момента детето няма такива страхове и
води спокоен живот и почти вече не заеква.
- Има ли още такива хора, които се занимават с правене на магии?
- Моят житейски девиз е: „Не обичам да се хваля, нека
хората говорят за мен”. Миналата година, когато бях тук
намерих и развалих магия на младо семейство от кв. „Борово око”, направена за раздялата им. Магията бе поставена в матрака на спалнята им, като целта е да се карат
постоянно, бяха стигнали на ръба на раздялата. След моята намеса това семейство вече живее нормално и нямат
такива проблеми.
За невярващите ще посоча и друг пример. В кв. „Варош”
бе направена магия на възрастна жена, която с всеки изминал ден да се чувства по-зле, да отслабва физически
и да няма желание за живот. Магията бе поставена зад
къщата й в дърварника. Тя дойде при мен, за да и разваля

магията. И вече ги няма тези здравословни проблеми и
идва на себе си.
От с. Васил Левски ме потърсиха родителите на едно
момче, на което му бяха направили магия да върви срещу
родителите си. Да се откаже от тях и да се ожени за момиче от друг етнос, без да има никаква обич между тях.
С негова снимка те дойдоха при мен, защото той ги бе
напуснал от месеци. След моята намеса той отново поддържа връзка с родителите си и ги уважава и връзката
с това момиче, което не е за него е приключила. Човек,
който е патил от магии – вярва, а който не е се подиграва.
Искам да кажа и нещо много важно – когато развалям
магия или лекувам дадена болест, го правя пред човека,
за да види той с очите си, а не както някои мои колеги
правят – казват: „Прати ми определена сума пари по пощата, пък аз ще ти върна развалянето на магията обратно в колет”. Това за мен не е редно и е шарлатанство.
Освен, че развалям магии правя и защита, която също
влиза в цената и не се заплаща допълнително, както при
някои от моите колеги. Давам и гаранция, че от тук на
сетне 7 години дадения човек магия не може да го хване,
дори някои да се опита отново да му направи.
- Все пак идваш от Родопите и имаш разходи. Какви са таксите при теб?
- Човек, които наистина помага на хората, публично
обявява и цените си. А не като някои мои колеги, които
вече ги показваха по „Господари на ефира”, как се подиграваха с хорското нещастие и мъка. Говоря за ясновидците Светлина, Тотевска, Шериф ходжа от Варна и
други. Моята тарифа е една от най-ниските в страната.
Дори може да се влезе в интернет и да се видят какви са
отзивите за тях и какви са за мен. Цената за едно гледане
в Търговище е 43 лв. Когато лекувам и развалям магии
цената се изчислява според данните на човека и спрямо
каноните на Корана и в зависимост от проблема, дали е
от дълго време или е възникнал от скоро. Цените при мен
не са космически, както при някои мои колеги. При тях
едно гледане струва от 150 до 300 лв. А за разваляне на
магии изнудват и искат по 2-3, че и дори до 5 хиляди лв.
Аз също имам разходи за пътни, хотели, храна и т.н. Все
пак не живея в този край на България.
Най-младият ходжа моли само за сериозни
обаждания. Любопитни и невярващи да не го
безпокоят, а само хора, които имат нужда от
него и вярват, че може да им помогне. Грях и срамота от Всевишния е, да се подиграваме с тези
неща и най-вече със свещените книги. Защото
Всевишният вижда всичко, забавя, но не забравя. Преди да направим нещо, нека помислим за
последствията.

Четвъртък, 13 февруари 2014 г.

страница 5

ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ 100 кв.м./ ЕПК/.
Състоящ се от 4 стаи, 3 тераси, баня, отделна тоалетна
и сервизно помещение. Към жилището има таванско
помещение с тераса и изба. PVC-дограма,ламиниран
паркет и е обзаведен. Много добро състояние.
Намира се до Кооперативния пазар. Цена: 60 000 лв.
 0896 848 550 и 0896 848 552



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

ÁÈÇÍÅÑ



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

 0876 69 47 81

ТЪРСИМ ЗА РАБОТА
В ШВЕЙЦАРИЯ
сервитьор
до 40-годишна възраст
и детегледачка, също
до 40-годишна възраст.
Владеенето на западен
език е с предимство.
 0899/ 67 68 17

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам
МЯСТО В МЕСТНОСТТА КОВАНЛЪКА
1 дка, с реновирана барака,
ток и вода, път, поливно.
тел: 0898/ 211 129

(4-4)

до гара
София
Варна
06:48 р.д.
Ст. Загора
Г. Оряховица
Шумен
София
Варна
Варна
Г. Орх.
София
Шумен
София
Варна
Г. Орх.
Шумен
Варна
Плевен
Варна

пристига
06:11
06:18
11:40
09:47
09:50
14:36
11:40
13:44
14:10 б.с.
18:43
14:27 б.с.
21:22
17:52
18:58
18:39
20:23
22:10
23:05

Продавам
два тона жито
- 0.35 ст. на кг.
тел: 0897/ 053 700
Продавам или заменям с възможност за
доплащане ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ 68 кв. м.
в района на „Борово
око”, ет. 5 има две
спални, кухня, две
тераси и маза.
тел: 0895/ 389 727

(1-4)

Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА в
Търговище, на ул. „Славейков” № 43, до
новостроящия се МОЛ в града. Подходяща и за офис, 1 етаж Тел: 0888 956 452

Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад" №2,
с подобрения
тел: 0988 849 470

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, ТУХЛЕН, В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ ТЕЛ: 0988 849 470

Екофол АД гр.Търговище, Продавам два
има инвестиционно намерение да изгради склад климатика, две
за суровини и материали, в собствения си парцел
УПИ II кв.14 промишлена зона. Документацията се входни врати
намира във фирмата, за информация и възраже- за апартамент
и други.
ния по проекта тел. 0889 503 423 Димитров.

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

тел: 0884/ 235 594
Давам под наем
Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ в
ГАРСОНИЕРА в
Продавам
апартамент в Идеален Търговище на ул.
монолитна
център за момичета. „Кюстенджа” 65 ВИЛА в село
Продавам ДВУСТАЕН
тел: 0889/ 554 453 тел: 0885/ 541 104
Здравец
0884/ 957 627
и 0898/ 980 435 тел: 0899/ 717 834 АПАРТАМЕНТ в идеалния център на град
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ
ПОПОВО.
Давам под наем
на ул. „Царевец” 14 в Търговище
тел. 0888 432 149
ГАРАЖ на ул. "Чепител: 0601/ 5 80 29
Продавам ЗАПАно" 4 в центъра на
ЗЕНИ
ЦИГЛИ, ВТОРА
Търговище, дъсчен с
УПОТРЕБА – Поповканал и осветление.
ско производство.
тел: 0601/ 8 32 81 и
Единична цена 0.50 лв.
0885/ 572 713
тел: 0899/ 562 926
(4-4)

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище

поправи покрива, който течал. Качил се, но
гредата, върху която
бил стъпил, се счупила
и той паднал на земята.
Починал на място.
Трупът е бил откаран
б търговищката болница за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.

((2-4)

(4-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
43,22 кв. м., ул. „Митрополит Андрей” 83, ет. 4.
Състои се от две стаи,
кухненски бокс, една
тераса, баня и тоалетна.
Ремонтиран годен за живеене. тел: 0897/ 410 059
и 0896/ 944 635

60-годишен
мъж
от поповското село
Светлен е починал на
място, докато поправял
покрив на къща, съобщиха от Полицията в
Търговище.
Мъжът, който е родом от село Борисов
дол, сливенско, е живеел в къщата на брат
си. Във вторник, докато
е бил сам, решил да

(1-3)

Фирма търси
да назначи
работници и
шофьор
с категория C
тел: 0888/ 94 17 35

Мъж почина, падайки от покрив

(4-4)

(1-4)

ÅÍÅÐÃÎ-ÏÐÎ Ìðåæè ÀÄ,
Ðàçïðåäåëèòåëåí îáñëóæâàù öåíòúð Òúðãîâèùå è Øóìåí óâåäîìÿâà ñâîèòå êëèåíòè, ÷å:
На 14.02.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00
ч., поради извършване на неотложни
ремонтни дейности на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването
в района на:
абонатите във вилна зона
срещу Безалкохолни напитки
гр.Търговище, захранвани от МТП
„Ванеда”и МТП „Улично осветление” към ВЕЛ”Минерална вода”.
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

със седалище Разград,
търси да назначи
ОПИТНИ ШОФЬОРИ ЗА
ТИРОВЕ за международни превози.
Заплащане до 1700 лв.
тел: 0032/ 475775596

В село Светлен

(4-4)

Фирма „Лазимекс”

(2-2)

(4-4)

ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ

(1-2)

0601/617-87; 0889/511-053

тръгва
00:14
04:06
Шумен
06:54
08:03
09:06
09:13
09:35
11:48
12:25
13:11
13:43
15:41
15:49
17:16
17:56
18:20
19:42
20:59



в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
04:50
Варна
06:53
ПВ
07:20
Шумен
08:02
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
06:45
София
11:47
ПВ
11:40
Шумен
12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
К А М И Н А , 15w
употребявана,
запазена.
Тел. 0894 47 25 46
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Action - Мрежа от лъжи
22.00 ч. - екшън

13 февруари
БНТ 1
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014
Шорттрек/1000м. и
5000м., мъже и 500м.
жени/
14:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Ски-бягане:
Спринт /10км.,жени/
15:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Биатлон
/20км.,мъже/
17:45 Линия Сочи
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Шатовалон
19:50 Лека, нощ деца!.
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
21:45 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Фигурно
пързаляне /мъже,
кратка програма/
23:00 Линия Сочи
23:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Шейни /
щафета/

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините

20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабела - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал
10:00 Най-добрият нинджа риалити
10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни илици - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Тринайсет - сериал
22:00 Мрежа от лъжи - екшън

bTV Cinema

08:00 Убийството - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Дневниците на вампира
- сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Ана и кралят - драма
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Двестагодишен човек драма
23:30 Последният крал на
Шотландия - трилър

bTV Comedy

08:00 Боен отряд Животинчетаанимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Зохан: Стилист от запаса
- комедия
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина
00:00 Кости - сериал

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти сериал

bTV Lady

08:00 Диво сърце - сериал
09:30 Женско царство - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
14:00 Часът на мама - токшоу
15:00 Духът на здравето
16:00 Някой те наблюдава сериал
17:00 Призракът на Елена сериал
18:00 Изпитание на любовта сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Престъпления и страсти
- сериал
23:00 Изабел Кастилска сериал

15:30 Кобра 11 - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Убийството - сериал
22:00 Имало едно време на
запад - уестърн

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Инспектор Луис - сериал
14:00 Лигата на необикновените - приключеснки
15:55 Сбогом, Гари - драма
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Красив ум - драма

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето сериен
15:00 Езел - сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Закон и ред: Лос Анджелис - сериен

TV 7

11:30 Отчаяни съпруги -сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Любов и вендета -сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Diema TV
Кара - сериал
10:00 Тайна - драма
12:00 8 Прости правила - сериал 22:30 Новини
12:30 Медикоптер 117 - сериал 22:55 Club News: Десертът лайфстайл
13:30 Морски патрул - сериал
23:00 До живот - сериал
14:30 Синя кръв - сериал

10:00 Най-добрият нинджа риалити
10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
16:00 Ренегат – сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни илици - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А
23:45 Студио Италианска
Серия А

bTV Cinema

08:00 Убийството - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
09:30 Дневниците на вампира
- сериал
10:30 Двестагодишен човек драма
13:00 Дневниците на вампира
- сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Излъжи ме - сериал
16:00 Работещо момиче комедия
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Месец на Оскарите: Спайдърмен - екшън
23:30 Дракула - романтичен

bTV Comedy

08:00 Боен отряд Животинчетаанимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Огнени стъпки - комедия
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави

18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Страхотната петорка комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати сериал

09:00 Имало едно време на
запад - уестърн
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Синя кръв - сериал
15:30 Кобра 11: Обади се! сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
bTV Lady
19:00 Морски патрул - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
09:30 Женско царство - сериал 20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Убийството - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз – токшоу 22:00 Аладин - приключенски
00:00 Убийството - сериал
14:00 Дом и градина - идеи и
решения
Kino Nova
15:00 Топ дестинации 09:50 Лекар на повикване лайфстайл
сериал
15:30 Градска природа 10:50 Тайнствени афери лайфстайл
сериал
16:00 Призракът на Елена 11:50 Инспектор Луис - сериал
сериал
13:45 Сбогом, Гари - драма
18:00 Изпитание на любовта - 15:15 Красив ум - драма
сериал
18:00 Лекар на повикване 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
19:00 Тайнствени афери 22:00 Престъпления и страсти
сериал
- сериал
20:00 От местопрестъплението
23:00 Топ дестинации -лайфстайл
- сериал
23:30 Градска природа 21:00 Уайът Ърп -приключенски
лайфстайл
TV 7
Nova TV
06:30 Добро утро, България
06:20 Здравей, България
09:30 Усещане за жена - шоу
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Отчаяни съпруги 11:30 Край или начало - сериен
комедия
13:00 Новините на Нова
12:30 Новини
13:30 Мелодията на сърцето - 13:00 Баркод
сериен
13:30 Любов и вендета 15:00 Езел - сериен
сериал
16:00 Новините на Нова
14:30 Великолепният век 16:20 Часът на Милен Цветков
сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
18:00 Сделка или не – тв.игра 16:00 Мъртвата зона - сериал
19:00 Новините на Нова
17:00 Нюзрум
20:00 Високосна година -комедия 18:30 Добър вечер, България
22:00 Касъл - сериен
19:30 Следващият, моля - тв
23:00 Господари на ефира - шоу
игра
23:30 Новините на Нова
20:30 Великолепният век 23:45 Закон и ред: Лос Анджесериал
лис - сериен
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
Diema TV
22:30 Новини
07:45 Кобра 11: Обади се! 22:55 Club News - лайфстайл
сериал

Diema TV - Норбит
21.20 ч. - комедия

15 февруари
БНТ 1
07:40 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:25 Без багаж - реалити
08:55 Ски-алпийски дисциплини: Супер гигантски
слалом /жени/
10:30 Линия Сочи
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Ски-бягане /4х5км.,
жени/
13:15 Шорттрек /1000м., 1/2
финал, мъже/ и /1500м.,
финал, жени/
14:30 Хокей на лед: САЩ Русия /мъже/
17:00 Вяра и общество
18:00 Петко Бочаров - документален
19:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
19:30 Ски-скок: Голяма шанца
/финали, мъже/
21:00 По света и у нас
21:45 Хокей на лед: Швейцария - Чехия/мъже/
23:45 Линия Сочи

bTV

23:45 От местопрестъплението
- сериал

Kino Nova - Уайът Ърп
21.00 ч. - екшън

14 февруари
07:00 Денят започва
08:55 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация: Спускане /мъже/
10:30 Днес и утре
11:00 Парламентарен
контрол
12:00 Ски-бягане /15км.,
мъже/
13:25 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация: Слалом /мъже/
14:30 Хокей на лед: Швеция Швейцария/мъже/
17:00 Биатлон /15 км., жени/
17:45 Линия Сочи
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
19:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
19:30 Фигурно пързаляне /
мъже,волна програма/
21:10 По света и у нас
22:00 Ски-свободен стил:
Ски-акробатика /жени/
23:00 Линия Сочи
23:30 Под прикритие - филм

18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Огнени стъпки - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

СЪБОТА

07:00 Духът на здравето здравно предаване
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Г-н Джоунс - драма
15:00 Извън играта - сериал
16:00 Cool…T - лайфстайл
17:00 120 минути - публицистично предаване
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Шаферът - комедия
22:00 bTV Новините
22:30 bTV Документите
23:30 Краят на аферата екшън

10:30 Спийд Рейсър - екшън
13:30 bTV Документите
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
19:00 Код Счупена стрела екшън
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А
23:45 Студио Италианска
Серия А
00:00 В следващия миг 2 екшън

Nova TV

07:00 World stories - НТВ
07:30 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба
Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Птиците умират сами bTV Cinema
сериен
10:00 Работещо момиче 13:00 Новините на Нова
комедия
13:30 Студио VIP - НТВ
12:30 Последният крал на Шот- 14:00 Шеметна сделка - комедия
ландия - трилър
16:00 Дикoff - НТВ
15:00 Спайдърмен - фантастика 19:00 Новините на Нова
17:30 Братовчед ми Вини 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
комедия
20:00 Лара Крофт Томб Рей20:00 Безсрамници - сериал
дър: Люлката на живота
21:00 Месец на Осакрите: Спай- екшън
дърмен 2 - трилър
23:30 Безсрамници - сериал
00:30 Полет към дома - приключенски

bTV Comedy

09:00 Щура любов - сериал
10:00 Страхотната петорка комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави
14:00 Новите съседи - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Щура любов - сериал
19:00 Невидими улики - сериал
20:00 Дъч - комедия
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Първична сила - турнир на
Световната федерация
bTV Action
по кеч
07:00 Трансформърс - анимационен
bTV Lady
08:30 Добрите момчета 07:00 Клиника сред рози сериал
сериал

НЕДЕЛЯ

22:15 Горещо - таблоид
23:20 Романтичен филм комедия

Diema TV

07:45 Кобра 11: Обади се! сериал
11:00 Аладин - приключенски
13:00 Спортни професии с Джуниър Сео - документална
поредица
13:30 Кейп, супергероят сериал
14:30 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
поредица
15:30 Спасителни хеликоптери документален
16:30 8 Прости правила - сериал
17:00 Стар приятели - комедия

19:05 Футбол: Манчестър
Сити - Челси, мач от
5-тия кръг за Купата
на ФА, директно
21:20 Норбит - комедия
23:30 Сливър - трилър

Kino Nova

07:50 Бакуган: Бойци в действие - анимационен
10:00 Алвин и чипоносковците
- комедия
11:50 Смяна на местата комедия
14:15 Уайът Ърп - приключенски
18:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Беглецът - криминален
23:40 От местопрестъплението - сериал

TV 7

07:00 Кой е по-по-най - шоу
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Факторът Кошлуков
11:00 Сблъсък - шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:25 Студио футбол
14:30 А група: Нефтохимик
Бургас- Лудогорец
Разград, футболна
среща от българския
футболен шампионат
16:30 Топ Гиър - предаване на
BBC за автомобили
17:30 Пряка демокрация
18:30 Добър вечер, България
19:30 Шменти Капели: Легендата - сериал
20:30 Премиера: Завладяването на Константинопол - драма
22:30 Поверително от Н.Л. таблоид
23:30 Новини
23:40 Сенчест бизнес комедия

Nova TV - Защитна стена
20.00 ч. - екшън

16 февруари
БНТ 1

08:00 Желязната дама - сериал
12:00 Часът на мама - токшоу
13:00 Парите или жената риалити
14:00 20 начина - риалити
15:00 Престъпления и страсти
- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Малки сладки лъжкини сериал

23:00 Разбиване - турнир на
Световната федерация
по кеч
00:00 Новите съседи - сериал

17:50 Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от 5-тия
кръг за Купата на ФА,
директно
20:00 Уличен бой - екшън
bTV Lady
22:10 Кръгът на осмицата 07:00 Клиника сред рози мистъри
сериал
08:00 Желязната дама - сериал 00:00 Фрактура - рок музика
12:00 Духът на здравето
Kino Nova
13:00 20 начина - риалити
07:50 Детски анимационен
15:00 Дом и градина - идеи и
блок
решения
09:50 Алвин и чипоносковците
16:00 Малки сладки лъжкини 2 - комедия
сериал
11:45 Танци - манци - комедия
20:00 Цветовете на любовта 13:25 От руса по-руса сериал
комедия
21:00 Цветовете на любовта 15:20 Беглецът - криминален
сериал
18:00 Д-р Хаус - сериал
22:00 Малки сладки лъжкини - 20:00 От местопрестъплениесериал
то - сериал
21:00 Форест Гъмп - драма
Nova TV
07:00 Иконостас
07:30 Събуди се... - НТВ
bTV Cinema
09:00 На светло с Люба
10:00 Ана и кралят - драма
Кулезич
13:00 Полет към дома - приклю11:00 Съдебен спор - НТВ
ченски
местопрестъпление23:55 От местопрестъпление
15:00 Спайдърмен 2 - трилър 12:00 Птиците умират сами то - сериал
сериен
17:30 Текила на разсъмване 13:00 Новините на Нова
екшън
TV 7
13:30 Студио VIP - предаване
20:00 Безсрамници - сериал
07:00 Кой е по-по-най - шоу
на НТВ
21:00 Месец на Осакрите:
08:00 Терминал 7: Съдът
Спайдърмен 3 - фантастика 14:00 Долу любовта - комедия
влиза
16:00 Всяка неделя
09:00 Терминал 7: Пуснете
19:00 Новините на Нова
водата
19:30 Темата на Нова
11:00 Сблъсък - шоу
bTV
20:00 Защитна стена - екшън
12:00 Терминал 7: Жените
07:00 Духът на здравето
22:10 Копланд - драма
00:00 Безсрамници - сериал
говорят
08:00 Тази неделя
00:20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 12:30 Новини
11:00 Търси се… - токшоу
bTV Comedy
12:40 Терминал 7: Жените
12:00 bTV Новините
Diema TV
07:30 Новите съседи - сериал
говорят
12:30 НепознатиТЕ - докумен- 09:00 Щура любов - сериал
07:45 Кобра 11: Обади се! 14:00 Терминал 7: Град на
тален
сериал
10:00 Дъч - комедия
ангели
13:00 Почти герои
12:00 Теория за големия взрив 11:00 Норбит - комедия
- комедия
13:10 Спортни професии с Джу- 15:00 Терминал 7: Игри на
- сериал
съдбата
15:00 Извън играта - сериал 13:00 Комиците - шоу
ниър Сео - документална
15:30 Жега
16:00 Нека говорят - токшоу 14:00 Новите съседи - сериал
поредица
16:00 Карбовски: Предава19:00 bTV Новините
13:45 Национална лотария
15:30 Новите съседи - сериал
нето
19:30 bTV Репортерите
14:20 Сапьорски отряд: Афга17:00 Шоуто на Слави
18:00 Фронтова линия
20:00 Последният ергенски
нистан - документална
18:00 Щура любов - сериал
18:45 Добър вечер, България
запой - комедия
поредица
19:00 Невидими улики - сериал
19:30 Оригиналът
22:00 bTV Новините
15:20 Футбол: Евертън - Су20:00 Срок за влюбване 22:30 Седем години в тибет
онси Сити, мач от 5-тия 21:00 Рогоносецът - трилър
комедия
- драма
кръг за Купата на ФА, 22:50 Новини
22:00 Теория за големия взрив
23:00 Убежище - криминален
01:10 Почти герои - комедия
директно
- сериал
07:35 Неделно евангелие
07:40 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:25 Бърколино
08:55 Ски-алпийски дисциплини: Супер гигантски
слалом /жени/
10:45 Линия Сочи
11:15 Сноуборд: Сноубордкрос /финали, жени/
12:00 По света и у нас
12:30 Ски-бягане /4х10км.,
мъже/
14:15 Линия Сочи
14:30 Хокей на лед: Русия Словакия/мъже/
16:55 Биатлон: Масов старт
/15 км.,мъже/
17:45 Бързо пързаляне с
кънки /1500м., жени/
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Как ще го стигнем…
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 - тв
филм
21:50 Днес на игрите с Евгения Раданова
22:30 Хокей на лед: Финландия - Канада /мъже/
00:30 Линия СочиbTV

bTV Action

07:00 Трансформърс - анимационен
08:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Код Счупена стрела екшън
12:30 Зона спорт - спортно
предаване
13:30 Италианска Серия А
15:30 Обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 Вярата на бащите драма
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А
23:45 Студио Италианска
Серия А
00:00 Вампири: Проклятието драма

Четвъртък, 13 февруари 2014 г.

Прочетохме за
вас от в.
"Животът днес"
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ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО



СЪБОТА

ÒÎÏ ÂÈÖ
Лекарят:
- Прочетете найдолния ред ...
Мъжът:
- Не мога!
Лекарят:
- Ах, приятелю,
имате
късогледство...
Мъжът:
- Виж ти! Цял живот
неграмотен,
а сега и късогледство...
***
Прокурорът:
- Престъплението
е извършено със замах, професионализъм, прецизност?
Обвиняемият се
обажда:
- Колкото и комплименти да ми правите, пак няма да си
призная!
***
- Еееее, Пено, твоят мъж какъв букет
ти подари вчера!
- Е, да, ама за тоя
букет цяла нощ бях
с вдигнати крака!
- Що?! Нямате ли
си ваза?!

„Панчев” ЕООД
Превоз на пътници в страната
ЕКСКУРЗИИ
 0893 58 70 10
 0885 34 66 08

Забраниха имената
„Фейсбук" и „Долни гащи"

Родителите в мексиканския щат Сонора вече
няма да могат да кръщават
децата си "Фейсбук", "Догащи" и с
За най-добър костюм и най-добро артис- лни
още 59 други
имена, съобщи
тично представяне на приказен герой
Асошиейтед
Конкурсът
ще се жест
Ще бъдат разда- народния фестивал
прес, цитирана
проведе в рамките на
- да се регистрират за дени по 3 награди: за на спектакли за деца
от БТА.
15-тия Международен участие до 26 април в най-добър костюм и за “Вълшебната завеса”
Имената,
фестивал на спектакли билетния център на теа- най-добро артистично и тази година Дравключени
в
за деца „Вълшебната търа от представител на представяне, като на матичен театър-Търсписъка на забранените,
завеса” в началото на- учебното заведение, в първенците ще се при- говище
организира
май 2014 г.
което учат, или родител. съди и званието „Звезда конкурс за рисунка на
се срещат поне веднъж в
От кандидатите се
Участниците ще бъ- на Вълшебната завеса” тема: ”Аз и театъра”
регистрите, каза ръковоочаква:
дат разпределени в две
За повече информаВ конкурса мо- седмица от 7 до 11 май дителката на службата за
- да са на възраст от 5 възрастови групи:
ция – тел. 6-33-77, 6-25- гат да участват млади 2014 година.
гражданска
регистрация
до 10 години
- от 5 до 7 навършени 28
художници
до
- да представят своя години
ЗА МАЛКИТЕ ХУ- 15-годишна възлюбим приказен герой
- от 8 до 10 навърше- ДОЖНИЦИ
раст. Творбите
чрез костюм, слово и ни години
В дните на Между- се приемат до

Община Търговище и Драматичният театър организират

Шоу-кастинг "Звездите на Вълшебната завеса"

27 април 2014 г.
на касата на Драматичния театър,
след което ще
бъдат изложени
във фоайетата на
театъра.
Компетентно
жури ще оценява рисунките и
най-добрите ще
получат награди,
а една от всички
ще краси плаката на Международния фестивал
на спектакли за
деца “Вълшебната завеса - 2014” .
Конкурсът ще
бъде отчетен
в дните на
фестивалната

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

ТЪРГОВЕ

НЕДЕЛЯ

Зимен поглед към Търговище

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

ОБЯВИ

на щата Кристина Рамирес.
Списъкът обаче може да
се удължи, тъй като служителите все още проверяват
регистрите за
новородени.
Законът, забраняващ 61
имена, които са
унизителни или
безсмислени, е
влязъл в сила
в началото на седмицата и
целта му е да защити децата от тормоз. Други забранени имена са "Рамбо" и
"Лейди Ди".

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

