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

от Търговище
Ден на отворените врати Учители
с награди от конкурс
Областната дирекция по безопасност на
храните – Търговище беше инициатор и проверяващ, в присъствието на журналисти
Свилен
НИКОЛОВ
Целта
на
инициативата,
която се провежда за първи
път, е Агенцията да се отвори
към гражданите и медиите
в търсене на
партньорство и
доверие в ежедневния
контрол, който тя
осъществява.
Затова в четвъртък, 10 април,
ОДБХ – Търговище
покани
всички да се
запознаят с цялостната
дейност на агенцията,
както и с контрола, който осъществява тя върху
предлаганите хранителни продукти по цялата
верига – от производството, през преработката, до предлагането
им в търговската мрежа
и заведенията за обществено хранене.
Областната дирекция
си е поставила амбициозната цел да привлече
активни потребители,
които да съдействат при
осъществяването
на
контролната дейност,
каза нейният директор
Стойне Миланов. Ще
бъдат създадени екипи
от граждани-добровол-

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

ци, които да подават
коректна и достоверна
информация и така да
насочват вниманието на
инспекторите към конкретен проблем. „Това е
и първата ни стъпка към
информираното включване на гражданите в
контролиращият
орган, а ползите са както
за нас потребителите,
така и за цялото обществото”, посочи Миланов. Всеки, които е попаднал на нередности,
свързани с храните, които купува от търговската мрежа, може да сигнализира на горещият
телефон на агенцията:
0700 122 99.
От друга (на 2 стр.)

Педагози от България
и Русия представиха добри практики и съвременни форми на работа
с деца в приключилата
първа, писмена част на
VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности.
Конкурсът се организира от Международна
фестивална програма
„Приятели на България”, в партньорство с
Министерство на образованието и науката и
Националния дворец на
децата, под почетния
патронаж на Министъра на образованието и
науката на Република
България.
Със специална награда на МОН за цялостна,
дългосрочна политика

Беломорци
Млад мъж - Търговище Ранните
непристойно в училище
бракове
сериозен
проблем
21-годишен мъж от
Търговище е извършил
непристойни действия,
грубо нарушаващи обществения ред. Той
предизвикал скандал и
се спречкал с учители
в основно училище в
града.
По случая е образувано бързо производство за дребно хулиганство по чл. 325 от
Наказателния кодекс.

Родопчанинът Алейдин отново остава в
Търговище да помага

Всевишният дава, но
в кошара не вкарва
Девизът
му е: Не
обича да
се хвали,
нека хората да
говорят
за него
(на 7 стр.)

Ранните бракове в
ромската общност са
сериозен
проблем,
констатират
учители
от омуртажкото село
Беломорци. През тази
учебна година три ученички от ОУ „Г. Бенковски” в селото са напуснали класните стаи и са
заминали в чужбина, за
да избегнат брак, съобщи Илияна Жекова,
преподавател в учебното заведение. Според
нея ранните бракове са
проблем, защото възрастта, при която момичетата-роми се женят,
рязко е паднала и те
вече се задомяват на по
12-13 години.
Темата бе повдигната
по време на представянето началото на проект срещу домашното
насилие сред ромите от
малките
(на 2 стр.)

за развитие на разнообразни извънучилищни дейности е отличен
Обединен детски комплексТърговище
Директорът на звеното Валентинка Радева
представи доклад на
тема: „Планиране дейността на извънучилищното педагогическо учреждение”
Поощрителна награда – грамота и парична
премия от 100 лв. получава Светла Стаменова
- ръководител на ДФА
„Шарено
герданче”,
ЦМДИ, описала работата си с деца за изграждане на музикално певчески умения.
Наградите ще бъдат
връчени по време на
практическата част на
конкурса и семинар „Извънкласни и извънучилищни дейности - обмен
на успешен педагогически опит“, 20 – 23 юни,
Курортен комплекс „Албена”.
Награден фонд от 6
000 лв.очаква художествени ръководители и техните възпитаници в останалите четири категории
в практическата част на
конкурса – „Ден на таланта“, Албена 2014.
арактерни
обичаи от пролетните
празници показаха ученици от Антоново пред свои връстници от четири държави.
35-членна група от учители и ученици от Великобритания, Унгария,
Германия и Турция са в
тузлушкия край по проект по програма „Коменски", каза директорът на
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - Антоново Иванка Христова-Риджакова.
По време на престоя си
у нас гостите са се запознали с местния бит и обичаи, разучавали са български народни танци. По
повод предстоящия голям
християнски празник Великден, чужденците боядисвали яйца. Най-голям
интерес те проявили към
характерните
народни

Х

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

Омуртаг

Благотворителен базар
пред Общината

670 лева събраха в Омуртаг
с благотворителна цел

Антоново

Деца
показаха
пролетни
обичаи

инструменти, които домакините им представили.
Гостите взели участие и в
характерния за шоплука
обичай „Въртене на оратници", който представлява
въртене на факли за прогонване на духове. Всички
деца заедно са участвали
във възстановката на обичая Лазаруване.
Тридневната
визита
на децата и учителите от
чужбина е завършила с
участието им в съвместен
концерт, който е бил посветен на Пролетния празничен цикъл. На сцената
на читалището в Антоново се чуха стихотворения
и песни на пет езика, каза
още Иванка Христова-Риджакова.
По същия проект през
юни предстои ученици и
учители от Антоново да
посетят Турция.

670 лева бяха събрани в сряда по време на благотворителна
инициатива, която бе
в подкрепа на дарителската акция за набиране на средства за
лечението на тригодишно дете от Омуртаг.
По идея на общинското
ръководство, на благотворителния базар
деца и ученици продаваха на символични
цени ръчно изработени
изделия, рисунки и играчки. Кметът Неждет
Шабан обеща финансова помощ, както и че
ще поеме транспорта
до лечебното заведение, където на малката
Християна Колева ще
бъдат направени две
операции, за да може
да проходи.

По следите на
публикуваното

Çà ïàðêèíãà, áàðèåðàòà è íåïðàâîìåðíàòà òàêñà

на 2 с т р.

2 страница

Ранните
бракове... За
(от 1 стр.)
населени места
„Достойнство – живот без насилие”. По него ще работи две
години асоциация „Ная” - Търговище, а стойността му е 59
600 евро, съобщи председателят на организацията Светла
Сивчева.
Ромската етническа група
бързо заявява нуждата от помощ при кризи, но и бързо се
отдръпва, констатира на база
дългогодишния си опит в работата по проблеми с домашно
насилие Сивчева. Затова асоциацията започва работа по
проекта с целева група именно
представители на ромите от
градове Омуртаг, Антоново и
Опака, и селата Лиляк и Беломорци.
За постигане на положителни резултати ще се търси подкрепа от ромската общност,
като се проучат конкретните
нужни на жертвите на домашно насилие – без значение
неговите проявления. Чрез
обучения и семинари сред
ученици и фокус-групи ще се
разяснява домашното насилие
и ще се формират начини за
осъзнаване и признаване на
проблема сред ромските жени
и деца.

По следите на публикуваното

паркинга, бариерата
и неправомерната такса

Паркинга до хотел „Мизия” в Търговище е отново
без такса. Бариерата бе
премахната в сряда, в следобедните часове, а до това
правилно решение се стигна след като Апелативната прокуратура във Варна
уважи жабата на Красимир
Русе, че има достатъчно
предпоставки да се смята,
че съоръжението е неправомерно поставено и не е
редно да се събират пари
от гражданите, които искат
да паркират там. По този
начин частна фирма събираше пари за паркиране на
автомобили – от общинска
собственост. „Защитникът”
Русев тръгна по следата на
тази неправда след като 18те освободени от такса паркоместа, с решение на Общинския съвет в Търговище
станаха платени, както вече
писа в. „Търговищки НОВИНИ”.

Паркингът вече е отворен
и на 18-те места може да се
паркира безплатно. Платени
остават останалите, които
са край сградата на хотела.
Те са и собственост на фирма, която и постави бариерата.
Припомняме, че Апелативната прокуратура постанови, че решението на
Окръжната прокуратура в
Търговище, че няма зако-

нови нарушение по случая е, незаконосъобразно
и необосновано. От Варна
препоръчват да започне и
нова задълбочена проверка
по случая и да се образува
ново досъдебно производство.
Казусът предизвика голяма обществена реакция,
а Русев поиска и оставката
на заместник-кмета Диян
Дечев.

и в млекопреработвателното
предприятие „ЕС МИЗИЯ”, което ние журналистите и граждани проверихме заедно с инспекторите от Търговище.
Мога да кажа, че е по-вероятно да намериш пари в пощенската кутия отколкото да
влезеш в цеха за кашкавал,
които инспектирахме. Първият
документ, които се иска при
проверката е разрешителното за производството. „ЕС
МИЗИЯ” или бившата „Мизия Милк” произвежда осем
млечни продукта, а основната суровина в производството е мляко. Фирмата не влага
в продуктите си растителни
мазнини, което се гарантира
както от оператора, така и от
постоянните проверки, които
правят служителите от Агенцията на суровината – суровото мляко и влаганите продукти, закваси сол и др., които
задължително са придружени
със сертификат за произход и
качество, до готовия кашкавал

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Уроци по чистознание
в детските градини

Óðîöèòå ñà îðãàíèçèðàíè îò bTV è ñà ÷àñò îò íàöèîíàëíàòà êàìïàíèÿ "Äà èç÷èñòèì Áúëãàðèÿ çà åäèí äåí", êîÿòî
ùå ñå ïðîâåäå íà 26 àïðèë 2014 ã. Ñòóäåíòèòå ïî ïåäàãîãèêà
ïîñåùàâàò ðàçëè÷íè äåòñêè è ó÷åáíè çàâåäåíèÿ â ñòðàíàòà è ïðîâåæäàò ñâîÿ "÷àñ ïî ÷èñòîçíàíèå". Èäåÿòà å ïîä
ôîðìàòà íà èãðà äåöàòà äà ïîëó÷àò ïîëåçíè çíàíèå çà îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà è ðàçäåëíîòî ñúáèðàíå íà îòïàäúöè. "Óðîöèòå ïî ÷èñòîçíàíèå" â Òúðãîâèùå çàïî÷íàõà íà
8 àïðèë 2014 ã., â ÖÄÃ ¹7 "Ñíåæàíêà", êàòî ñúùèÿ äåí áå
ïðîâåäåí è â ×åòâúðòî ÎÓ. Íà 25 àïðèë óðîöèòå ïðîäúëæàâàò â äåòñêàòà ãðàäèíà â ñ. Âàðäóí, îò 10 ÷àñà.

Òúðãîâèùå

Национален план за младежта

Çàìåñòíèê-îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Ðóìåí Òàêîðîâ è
ïðåäñòàâèòåëè íà èíñòèòóöèè îò Òúðãîâèùå ùå âçåìàò ó÷àñòèå â ðàáîòíà ñðåùà ñ ìèíèñòúðà íà òðóäà è
ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà Õàñàí Àäåìîâ íà 11 àïðèë îò 11,30÷
â Ðóñå.
Î÷àêâà ñå äà ïðèñúñòâàò ïðåäñåäàòåëÿò íà Êîìèñèÿòà ïî òðóäà è ñîöèàëíà ïîëèòèêà â 42-òî Íàðîäíî ñúáðàíèå Êîðíåëèÿ Íèíîâà, çàì.- ìèíèñòúð Ðîñèöà ßíêîâà è
äèðåêòîðúò íà Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà Àñåí Àíãåëîâ.
Ïîêàíåíè ñà îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè íà Òúðãîâèùå,
Ðàçãðàä, Øóìåí è Ñèëèñòðà; ÷ëåíîâåòå íà Êîìèñèèòå ïî
çàåòîñò êúì Îáëàñòíèòå ñúâåòè; íåïðàâèòåëñòâåíè
îðãàíèçàöèè è äð.
Íà ñðåùàòà ùå áúäå ïðåäñòàâåí Íàöèîíàëíèÿò ïëàí
çà èçïúëíåíèå íà Åâðîïåéñêàòà ãàðàíöèÿ çà ìëàäåæòà è
âèçèÿòà çà ðåàëèçèðàíåòî ìó íà îáëàñòíî è ìåñòíî íèâî.

Ден на отворените врати
(от 1 стр.)
страна в това
уравнение стоят бизнес операторите – производители,
преработвателни,търговци.
Подходът към тях ще е различен. Акцентът ще бъде поставен върху самоконтрола
на бизнес операторите, което
включва: добри производствени и хигиенни практики,
внедряване на системи за
анализ, контрол и управление
на риска при производството и
търговията с храни. Контролиране на целия технологичния
процес използван в предприятията, като производителят
гарантира безопасността на
храната във всеки един етап
от производството - от получаването на суровината до
готовия продукт, предназначен за пазара. С други думи,
редуциране броя на проверките, но повишаване на тяхното
качество. В потвърждение на
тази политика бяха цитирани
и данни. Агенцията за миналата година е направила 8
хил проверки в София
град, като са съставени 23 акта. Само през
месец март 2014 г.
екипи на ротационен
принцип са проверили
354 обекти, а съставените актове са 176 и са
конфискувани 100 тона
храни. За сравнение
възбранените
стоки
за цялата 2013 г. са 70
тона. В момента тече
и тематична проверка
на производители и
търговци, срещу Великденските празници,
на червени меса, яйца
и козунаци.
В следобедните часове,
граждани и журналисти заедно със служители на ОДБХ,
участваха в проверки на територията на Търговище. Проверени бяха млекопреработвателно предприятие, търговска
верига, животновъдна ферма
и други обекти. Целта на тези
съвместни проверки бе да се
види как се осъществява контролът от агенцията, както и
да се повиши доверието сред
нас, потребителите, че това
което слагаме всеки ден на
масата, е качествено и безопасно. А дали е така от една
страна стои производителят, с
името си, а от другата проверяващия орган. Това видяхме

Понеделник, 14 април 2014 г.

Òúðãîâèùå

Писмо до редакцията

От все сърце
благодаря

От 20 до 28 март 2014 г. престоях в МБАЛ - Търговище в Първо вътрешно отделение, завеждащ на което
е д-р Ира Русева. Останах много доволен от обслужването. Казват, че лекарите ни заминават на работа
в чужбина. Но ето, че има още много останали, които
полагат бащинска грижа за болните, както лекарите,
така и медицинските сестри, санитарките и другите
специалисти.
От все сърце и душа им благодаря и им пожелавам
всичко най-хубаво. Нека все така бъдат всеотдайни на
професията си.
Атанас СТОИЧКОВ
кв. Въбел, Търговище

Разумно
предложение

Нова програма за
борба с бедността

Âðåìåííî èçïúëíÿâàùèÿò äëúæíîñòòà Îáëàñòåí óïðàâèòåë íà Òúðãîâèùå Ôàòìå Äåðåëè å èçáðàíà çà ïðåäñòàâèòåë
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Чиновниците да си Разговорите
плащат осигуровките поевтиняха
Съсобственикът Стефан Христов обяснява технологичния процес, пред хладилните камери в предприятието

обозначен с партиден номер в
хладилниците за съхранение.
За да влезем в цеха за
кашкавал, първо подписахме
декларации, че не сме болни. Всички бяхме облечени
в манти, калцуни и шапки на
главите. Дамите трябваше да
свалят всичките си бижута, с
които би могло да се внесат
микроорганизми в производството. Задължително измиване на ръцете, инструктаж
и едва тогава, придружени от
съсобственика Стефан Христов, ни допуснаха в производствения цех. Няма да описвам подробно пътя на млякото,
докато стане на кашкавал, но
ви уверявам, че на всеки етап
от производството се взимат

проби, а самият процес се наблюдава и заснема от камери.
На всички входове и изходи
има монтирани и инсектицидни лампи, които улавят насекомите.
В заключение мога да кажа,
че проверката не констатира
пропуски и нарушения в цеха
за кашкавал и задължителните хигиенни изисквания към
персонала работещ там.
Относно рецептата за успех
на марката на „Мизия Милк” и
защо търговищката фирма си
смени името на „ЕС МИЗИЯ”,
както и за амбициозните проекти, които съсобственикът
Стефан Христов разкри в разговор с нас, очаквайте в следващия брои на вестника.

Държавните служители
да заплащат здравните си
вноски. Такива законодателни промени ще инициира
здравният министър Таня
Андреева. За да може заплащането на здравните

услуги от пациентите да се
сведе до минимум, трябва
или всички да плащат здравните си вноски, или да се въведе допълнително здравно
осигуряване за всички медицински дейности извън
основния пакет, смята Андреева. В момента здравните вноски на държавните чиновници, в армията и МВР
се поемат изцяло от държавата – решение, което беше
взето от правителството на
Симеон
Сакскобурготски,
за да се направи работата
в администрацията по-привлекателна. По думите й годината се очертава да бъде
много тежка за Националната здравно осигурителна
каса /НЗОК/, защото ресурсът трудно ще стигне на
касата до края на годината,
за да заплати медицинската
дейност на болниците.

Телефонният разговор поевтиня. От 1-ви април влезе
в сила ново тарифиране „30
плюс 1”. Всеки разговор с
продължителност до 30 секунди се счита за 30 секунди,
а ако е по-дълъг, се начислява всяка секунда.
Досега тарифата беше „60
плюс 1”, при която операторите начисляваха стойността
за минута разговор, дори ако
сме говорили под 60 секунди.
Населените места, чиито
телефонни кодове започват
с две или три еднакви цифри,
вече се обединени в един регион с общ код. Така жителите на селищата в един регион
ще говорят помежду си на
цената на един градски разговор.
Промяната не изисква промяна на телефонните номера
на хората, а само към досегашния им номер се добавя
новият код, обясниха от Комисията за регулиране на съобщенията.

Понеделник, 14 април 2014 г.
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Третото българско царство
Не оставяйте малките
Първият български владетел – Александър пролетта се
влюбваме за дълго в количките
по-често?
Ценимир СМИЛКОВ
Втората важна цел и задача на българското събрание
от Учредително, прераснало
в Първо Велико Народно
събрание, е избор на български владетел, както се
изисква от Конституцията.
Този владетел получава титлата княз на България. Това
показва все още зависимия
статут на младата държава, която е под контрола и
опеката на Великите сили и
Османската империя. Денят
след обнародване на Търновската Конституция – 17
април 1879 г. е свикано ВНС.
Кандидати за българския
престол не липсват. Някои
от тях са отхвърлени веднага. Според Берлинския диктат България няма право на
владетел, свързан с друга
голяма владетелска фамилия, а също така българин
не може да заеме престола.
Първият кандидат на народните ни представители
е граф Игнатиев. По редица причини, най-вече отвън
България не може да има
такъв владетел. Тогава нашите депутати се обръщат
за предложение към Петербург и благосклонността на
русите. Кандидатите, които
император Александър II
предлага на председателя
Антим екзарх Български
са две. Едната от тях е на
принц Валдемар от Дания.
Той е пленник по майчина
линия на краля на Дания
Кристиян. Трябва да се отбележи, че Русия и Дания са
съюзници от повече от двеста години. Те воюват срещу
Швеция и са в по-близки
отношения, отколкото сформирания през XIX век троен
съюз между Русия, АвстроУнгария и Германската империя. Самият Валдемар,
макар и напълно непознат
на българските държавници,
се отзовава ласкаво на това
предложение.
Втората кандидатура има
обаче по-солиден характер.
Става дума за Александър
Йосиф фон Хесен Дармщат, първи син на принц
Александър фон Дармщат.
Макар и малко, княжество
Хесен се ползва с привилегията на родството с Мария Александрова, съпруга
на руски цар. Тя самата е
германка, приела да стане
част от руската империя.
Бащата на Александър фон
Хесен е неин братовчед.
Предложено по този начин
името на Александър Йосиф, впоследствие наричан
само Александър Батенберг, получава предимство
пред Валдемар. Така той е
избран единодушно за пръв
български владетел след
търновските царе от XIV век.
Макар изборът да става още
през април, княз Александър I Български, както ще го
натича българската историческа наука, стъпва на българска земя в Свищов, една
на 25 юни, а на другият ден
приема контрола в Търново,
където многохилядното множество го приветства.
Александър е роден на
4 април 1857 г. Майка му
е полякиня. Твърде млад,
още на деветнадесет годи-

ни, той встъпва в редовете
на руската армия. Част е от
отряда на брата на руския
цар Николай Александрович в руско-турската освободителна война. Има чин
щабскапитан. Твърде млад,
едва на двадесет и две години, той става наследник на
престола ни. Той издава манифест прочетен с огромна
радост:
„Обявявам на доблестния български народ:
Като положехме клетва
на конституцията и стария български престол ние
вярваме и се уповаваме
всичките ни мисли и стремления да бъдат обвързани
в една цел – да се трудим
за доброто и благоденствието на този народ,
който Ни е поверил съдбините си. Още нека Всевишният ни помага във всички
Наши дела.
Издаден в Търново
27 юни 1879 г.
Подписал: Александър
Български”
Княз Александър остава
седем години на българския
трон. Той е човекът, който
оглавява Съединението и

защитава единното княжество. Само година след него
– в 1886 г., станал неудобен
за руския цар Александър
III, и се оттегля от България.
България остава завинаги
в мислите и стремежите на
нашия първи владетел след
Освобождението. Въпреки,
че живее далеч от земите
ни, той умира в изгнание, не
навършил и тридесет и шест
години през 1893 г. в родината си. Според завещанието
му е пренесен в ковчегът с
тленните му останки в София,
където благодарното население и неговата втора родина
ще бъдат близо до гроба му.
Като всяка историческа личност той има спорни моменти
като владетел, но преобладават положителните насоки и
начинания.
Днес България отново си
спомня за първо строителите ни. Сто тридесет и пет години не са нито много, нито
малко историческо време.
От нас зависи дали днешния български гражданин
ще се гордее с миналото си,
както правят повечето народи или ще има слаба историческа памет.

Пролет е и ни се искат
много неща… Но най-често
разбираме кога сме влюбени или усещаме, че ни обичат.
Ново изследване разкри
връзката между нашите
чувства, хормоните в кръвта и сезона. През зимата
активността на организма
намалява, а през пролетта
започва да се "събужда" за
света. Според специалистите хормоните в кръвта зависят от слънчевата светлина.
През зимата дните са по-къси, а светлината по-малко,
което намалява хормоните
в организма.
Ето защо сме предразположени към депресия,
апатия и сънливост. Когато
дойде пролетта, дневната
светлина се увеличава, а с
нея и все по-големият брой
хормони в организма. Сред
тях са половите хормони,
както и "хормонът на щастието" - серотонин.
Когато нивата на този
хормон са достатъчни, мъжете започват да се чувстват щастливи и се радват
на живота. Жените от своя
страна също се чувстват поуверени и привлекателни,
когато е топло.

Бомбаджия
се взривил
95 години от рождението
по грешка
на Веселин Ханчев
Забравил да
Вдъхновена и смени времето
мъдра поезия с час напред
Княз
Александър
Батенберг
в онези
години

Петър МАТЕВ
Веселин Ханчев е роден
в Стара Загора. Завършил
право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”
и участвува в Отечествената
война 1944-45 г. Работи като
литературен уредник във
вестник „Литературен глас”,
в радиото в София, драматург в Народната опера и Сатиричния театър. Редактор е
в списание „Пламък”.
Ханчев сътрудничи в много литературни периодични
издания. Първата му стихосбирка „Испания на кръст”
е свързана с гражданската
война в Испания, а тази под
заглавие „Стихове в паласките” е лиричен дневник са превеждани на много евна героизма на българския ропейски езици, както и на
войник. В „Лирика” и „За да японски език.
останеш” поетът размишлява за истинските човешки
добродетели.
Поезията на Веселин
Ханчев е дълбоко интелектуална. От нея струи радост
от живота. Със своите стихове той продължава традициите наследени от Яворов
и Дебелянов. Автор е и на
пиесите „Злато” и „ Двамата
и смъртта”.
Веселин Ханчев превежда творби на Фр. Вийон, Л.
Арагон, Ж, Превер, К. Симонов. А неговите творби

Ирландски бомбаджия
от Дъблин се самовзриви погрешка, след като е
забравил да смени часовника на бомбата по лятното часово време, пише
британският
"Индипендънт".
В неделя вечерта било
взривено "Волво". Свидетели твърдят, че са видели мъж с окървавено
лице и рани по тялото да
си тръгва от взривения
автомобил.
Според "Мирър" една
от причините за злополучният атентат е именно смяната на времето с
един час напред.
До момента злополучният бомбаджия не е заловен от властите.

Ако имате навика да оставяте по-често и за по-дълго
време малките дечица в бебешките колички или детските седалки, трябва да се
замислите как се отразява
това на развитието им. При
бебе под шестмесечна възраст е твърде рано да забележите някаква разлика
в сравнение с останалите
деца, но при по-големите се
наблюдава изоставане във
физическите и говорните
умения.
Обяснението е просто
– когато децата стоят прекалено дълго в количката,
това съкращава времето за
комуникация между бебето и
родителите му и ограничава
възможностите малчуганът
да опознава заобикалящата
го действителност. Според
детски психолози, това може
да доведе до негативни последици в по-късна възраст,
като изоставане в детската
градина и в училище.
Експерти
по
детското здраве алармират и за
тревожния факт много родители днес да отглеждат
невръстните си потомци,
давайки в ръцете им смартфони и таблети. Това не е
добра идея, не само защото
очният нерв не е укрепнал и
му е трудно да следи бързо
движещи се образи в ярки
цветове (каквите са обикновено електронните игри), но
и защото боравенето с модерната техника ги лишава
от възможността да се научат да гукат, пеят и говорят,

още повече и да играят.
В доклад, представен на
конференция за детското
развитие, психологът д-р
Годард Блайт от Института
по неврофизиологична психология в Честър, Великобритания, поставя въпроса
за важността на свободното движение и смисъла от
разучаването при децата до
3-годишна възраст.
Д-р Блайт изтъква, че
без значение дали става
въпрос за лазене, гушкане
или игра, социалното взаимодействие между деца
и възрастни е от огромно
значение за физическото и
менталното развитие. Освен
това, пеенето, говоренето и
визуалният контакт подтикват израстването на детето,
което ще се случи по-трудно
и по-бавно, ако бебето е в
количката, а майката е заета с нещо друго.
В заключение на доклада д-р Блайт обобщава, че
деца с незрели физически
умения имат по-малки шансове да се справят с тестовете и учебните задачи в
училище, макар да са интелигентни.
Ако количките, седалките
и електронните екрани се
използват умерено, не се
очаква да има проблеми в
бъдеще. За съжаление, днес
все повече родители не знаят или не разбират, че споменатите приспособления
са помощно средство, а не
заместител на родителското
внимание.

Бирата отключва креативността и може да помогне за
измислянето на нова идея
благодарение на това, че
освобождава мозъка от обичайните мисли, с които е ангажиран. От своя страна пък
кафето помага да се задържи концентрацията върху
дадена идея. До този извод
стигна канадският блогър и
предприемач Микаел Чо, обобщавайки дълго събирани
научни факти за влиянието
на бирата и на кафето върху
организма.
Трябва да се уточни, че
креативността се повишава, когато съдържанието на
алкохол в кръвта достигне
0,7 промила (най-често след
около 2 питиета), а след още
няколко питиета тя загива.
Чо уточнява, че кората на
главния мозък контролира
съзнателната мисъл, езика
и общуването. Когато алкохолът достигне мозъчната

кора, човек губи концентрация, но това освобождава
мозъка му от всекидневните
мисли и безпокойства, които
блокират креативността му.
Това дава възможност на
мозъка да прави по-дълбоки
връзки и съответно да ражда страхотни идеи.
Запаленият по науката
предприемач обръща внимание и на кафето, което
отдавна е известно със
способностите да разбуди
мозъка и да го накара да се
концентрира. Затова блогърът препоръчва да пиете
бира, когато ви трябва нова
свежа идея, и да я замените с кафе, когато трябва
да се концентрирате върху развитието на вече съществуващата идея. Все
пак трябва да се внимава
с количествата и на двете
напитки, защото твърде големите количества убиват
ползите им.

Бирата отключва
креативността
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Драматично-кукленият театър – Силистра КАНАДА:

Със спектакъл на
Търговищка сцена

На 16-ти април от
19 часа, Драматичнокукленият театър – Силистра ще представи на
търговищка сцена комедията „Свекърва” от Антон Страшимиров. Режисьор на спектакъла
е Орлин Дяков, а сценографията е на Павлина
Василева.
Комедията „Свекърва”
е писана за откриването на Народния театър
в София. От тогава столицата се е променяла
многократно, но нищо не
е помръднало особено
в отношенията между
снахата и свекървата.
Свекървата е заядлива
и зла, а снахата кротка и

търпелива. И между тях
съпругът и син – мъченик.
В спектакъла „Свекърва”, като тънък народопсихолог,
Антон
Страшимиров пресъздава сблъсъка на патриархалния морал и нрави
с модерния градски живот. Режисьорът Орлин
Дяков прави незабележими съвременни препратки, за да ни каже,
че никой не е по-голям
от живота и никога не е
късно да си „сверим часовника” с него.
Билетите за комедията ще се предлагат на
касата на театъра, като
цените им ще са от 6 до
8 лв.

СЕВЕРНА
КОРЕЯ:
Северна Корея разработва
безпилотни
самолети, които да поразяват цели на ниска
височина. Те могат да
нанасят удари по цялата територия на Южна
Корея.
Пхенян разработва
безпилотни самолети за
поразяване на крилати
ракети, летящи на ниска
височина. Тези дронове
могат да нанасят удари
до 600-800 километра.
Те са дълги 5,8 метра,
широки са 5,8 метра и

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

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: селата Васил Левски, Пробуда, Алваново и Манастирци, община Търговище. На 29.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00
ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
кв.Въбел, абонатите, захранвани от трафопостове 2, 3, Балкантурист и Юртлук.
На 29.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Давидово, общ.Търговище.
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище, фотоволтаична централа „ИЗОА 2000”.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява
на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Готова да изнася газ за Европа

Канада би искала да
изнася природен газ за
Европа в близките години, обяви външният министър Джон Бърд.
„Несъмнено в близките години ние бихме искали да видим износ на
природен газ от нашето
атлантическо крайбрежие и в тази връзка пазарът на европейските
държави е много привлекателен”, каза Джон
Бърд в интервю.

Засега Канада продава енергоносители
само на пазара в Северна Америка. Но по
думите на министъра
тя желае за разнообразни пазара са износ на газ и нефт. „Ще
строим тръбопроводи
към тихоокеанското атлантическото крайбрежие, за да разнообразим нашите пазари”,
добави първият дипломат на Канада.

Въоръжава се с
безпилотни самолети
имат
максимална
скорост от 400 км
в час. В навигационното им оборудване се въвеждат

координатите
на
целите, а след унищожението на тези
цели самолетите се
самовзривяват.

Обява

Н.Ч. „САМООБРАЗОВАНИЕ – 1911”
с. ОСТРЕЦ, общ. ТЪРГОВИЩЕ

Обявява търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от 10 години
стопански постройки намиращи се в двора на бившето ТКЗС:
навес – 320 кв. м. с прилежаща площадка – 1 600 кв. м.
сграда – 40 кв. м. с монтирана фуражомелка
сграда – с две стаи и монтиран кантар
– 20 т. всичко с първоначална цена 136
лв. на месец.
За справки и оглед всеки работен ден
от 8 – 17 часа
и на тел. 0895/ 787 372
Търгът ще се проведе на 24.04.2014 г.
от 10 часа
Председател: Е. Христова

Тракия Глас
България ЕАД

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

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС /ДВ, бр. 25/2003 г., изм./, възложител: “ПЪТ КОНСУЛТ” ООД, седалище и
адрес на управление: гр. РАЗГРАД, ул. „КНЯЗ БОРИС I” № 120
УВЕДОМЯВА
че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на
въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за
"Разработване на кариера за открит добив на варовици“, находище “КРАСЬОВ ЧУКАР”, землище на с. Черковна, община Търговище, област Търговище
Координатите на граничните точки на находище "Красьов чукар", землище на с.
Черковна, община Търговище, област Търговище са следните:

Становища и мнения се приемат в община Търговище, ет. 2, ст. 5, лице за контакти: ЙОАНА СТЕФАНОВА, телефон – 0601/ 6 86 86, или в кметството на село Черковна, общ. Търговище, в срок 30 дни от поместване на обявата на информационното
табло на общ. Търговище

ПОКАНА
ДО ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ НА ЗК „НАДЕЖДА-2”
На основание протокол 51 от 08.04.2014 г. на заседание на УС на „ЗК
Надежда-2” с. Голямо Соколово, община Търговище и чл. 26 от Устава на
Кооперацията, УС свиква общо годишно отчетно-изборно събрание, което
ще се проведе на 26.04.204 г. от 9 часа в салона на читалището в с. Голямо
Соколово при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията за стопанската 2013 г.
2. Приемане на финансовия отчет на ЗК „Надежда-2” за стопанската
2013 г.
3. Отчет на Контролния съвет за стопанската 2013 г.
4. Освобождаване на Председателя, Управителния и Контролния съвет
от длъжност и отговорност поради изтичане на мандата.
5. Избор на Председател, Управителен и Контролен съвет.
6 Други актуални въпроси.
Ако в определеният час, няма кворум, събранието ще се проведе след
един час на същото място при същия дневен ред, т.е. на 26.04.2014 г. от 10
часа
От Управителния съвет

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

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 11.04.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
кв.Бряг, с. Макариопол, с. Буховци, с. Буйново, с. Твърдинци, с. Мировец и с. Пресяк - община
Търговище.
На 14.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
промишлена зона - фирми „Морела”, „Агродимекс”(силози) и Бетонов възел „Автомагистрали
Черно море”.
На 22.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
кв.Запад 3 - блокове с номера 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, както и на всички промишлени абонати захранвани от извод Запад-1 .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Понеделник, 14 април 2014 г.
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

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

(1-2)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

Продавам
ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам ДВОРНО МЯСТО в
местността Кованлъка с ток,
вода и декоративна барака до
канала. тел: 0898/ 211 129
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

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

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

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

(3-10)

и още много оферти...

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

130 кв.м.

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

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

125 кв.м.

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

(1-4)

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

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

(1-2

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

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

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

(1-1)

ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, ново стр-во 62 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000

И ОБЩА ХИРУРГИЯ

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

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-5)

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

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино, Еревиш - общ.Антоново. Както и абонатите:Мобилни оператори в селата Кьосевци, Божица, Рибарско селище
Ястребино, НДК Ястребино, Помп.станции: Изворово, Божица, Еревиш, Ястребино - първи и втори подем .
На 22.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Коноп, Моравка, Трескавец, Любичево, Разделци, Добротица - общ.Антоново, както и селата Конак,Долец
и Берковски - общ.Попово. както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Берковски, Помпени станции: Любичево, Моравка, Долец и Добротица .
На 23.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Велево, Таймище, Милино, Крушолак, Великовци, Старчище, Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода
- общ.Антоново. Както и абонатите:Фотоволтаична централа с.Велево, Мобилни оператори в селата Велево, Чеканци, помпена станция Кънино .
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка, Богомолско - общ.Антоново.
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна .
На 25.04.2014 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения, селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна,
Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Девино,Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа
с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

14 април 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Войната на Чарли Уилсън
21.00 ч. - комедия

14 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Записки по българските
въстания - тв филм
14:25 Бразди
15:10 Робин Худ - анимация
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Леонардо
да Винчи - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 135г. от
приемането на Търновската конституция
22:00 В кадър: 10 години в
НАТО
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

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

18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 България търси талант полуфинален концерт
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

17:00 Комиците - шоу
18:00 Какво ще кажат хората сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Коледна ваканция bTV Action
комедия
08:30 Опасни улици - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
09:30 Кости - сериал
10:30 Дивата муха - предаване 23:00 Напълно непознати -сериал
за екстремни спортове
bTV Lady
11:30 Праведен - сериал
08:00 Женско царство - сериал
12:30 Най-добрият нинджа 09:30 Времето лети - сериал
риалити
10:30 Пепел от рози - сериал
13:00 Добрите момчета -сериал 12:30 Бон Апети
14:00 Щитът - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Кости - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 17:00 Агенти под прикритие токшоу
сериал
15:00 Блясък - риалити
18:00 Опасни улици - сериал
15:30 Пътят към висшата мода 19:00 Праведен - сериал
риалити
20:00 Зона спорт
16:00 Призракът на Елена 22:00 Италианска Серия А
сериал
23:45 Италианска Серия А 17:00 Любов и предателство студио
сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:30 Добра година - комедия 22:00 Американска наследница
- сериал
13:00 Фамилията - сериал
23:00 Призракът на Елена 14:00 Никита - сериал
сериал
16:00 Последният оцелял екшън
Nova TV
18:00 Синове на анархията 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Трета смяна - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
20:00 Незабравимо - сериал
13:00 Новините на Нова
21:00 Правоимащите - трилър 13:30 Малката булка - сериен
23:00 Обект на желание 14:00 Мелодията на сърцето комедия
сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:20 Часът на Милен Цветков
08:00 Аниманиаци
17:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Столичани в повече 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
10:00 Целуни ме за сбогом 20:00 Като две капки вода комедия
забавно предаване
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората - 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
сериал
14:00 Без пукната пара - сериал
Diema TV
14:30 Модерно семейство 09:00 Среднощен ездач -сериал
сериал
10:00 Пътят на Карлито: Издига15:00 Напълно непознати -сериал
нето - криминален
16:00 Ало, ало - сериал
12:00 Смело напред - сериал

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

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

Kino Nova

09:50 Костюмари - сериал
10:50 Осмо чувство - сериал
11:50 Музата - комедия
13:45 Нека вали - комедия
15:45 Дилъри на време - екшън-фантастика
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Войната на Чарли Уилсън - комедия
23:10 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Дневен ред - ток шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА: Разтърсване
21:30 Клиничен случай-сериал
22:30 Новини
22:55 Club News - лайфстайл

Kino Nova - Геймър
21.00 ч. - екшън

15 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Записки по българските въстания - тв филм
14:20 В кадър: 10 години в
НАТО
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Леонардо
да Винчи - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач -сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Смело напред - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Диамантени кучета екшън
23:30 Снайперисти - сериал

18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Фамилията - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

18:30 Какво ще кажат хората сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Борат - комедия
22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Напълно непознати сериал

10:00 Обирът - екшън
12:00 Смело напред сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
bTV Action
14:30 Военни престъпления 08:30 Опасни улици - сериал
сериал
09:30 Кости - сериал
15:30 Новата мисия невъзможbTV Lady
11:30 Праведен - сериал
на - сериал
08:00 Женско царство - сериал
12:30 Най-добрият нинджа 16:30 Среднощен ездач 09:30 Времето лети - сериал
риалити
сериал
13:00 В тила на врага 2: Оста на 10:30 Пепел от рози - сериал
17:30 Полицейска академия 12:30 Бон Апети
злото - екшън
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Кости - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 18:30 Смело напред - сериал
17:00 Агенти под прикритие 19:00 Безследно изчезнали токшоу
сериал
сериал
15:00 Тайните на градинаря 18:00 Опасни улици - сериал
20:00 Военни престъпления лайфстайл
19:00 Праведен - сериал
сериал
15:30 Освежи дома си с Деби
20:00 Щитът - сериал
21:00 Питайте Джим - сериал
Травис - лайфстайл
21:00 Алкатраз - сериал
21:30 Студио Carlsberg
16:00 Призракът на Елена 22:00 Наказателят - екшън
Premium Football,
сериал
bTV Cinema
директно
17:00 Любов и предателство 09:00 Трета смяна - сериал
21:45 Футбол: Арсенал - Уест
сериал
10:00 90210 - сериал
Хям Юнайтед - мач от
11:00 Забранена зона - трилър 18:30 Любов и предателство английската Висша
сериал
13:00 90210 - сериал
Лига, директно
20:00 Цветовете на любовта 14:00 Никита - сериал
23:40 Студио Carlsberg
сериал
16:00 Правоимащите - трилър
Premium Football,
22:00 Американска наследница
18:00 Синове на анархията директно
- сериал
сериал
00:00 Светът на Висшата Лига
23:00 Призракът на Елена 19:00 Фамилията - сериал
сериал
Kino Nova
20:00 Незабравимо - сериал
07:30 В светлината на прожекNova TV
21:00 Странният случай с
торите - екшън
Бенджамин Бътън - драма 06:20 Здравей, България
09:50 Костюмари - сериал
09:30 На кафе - НТВ
00:00 Фамилията - сериал
11:30 До последен дъх - сериен 10:50 Осмо чувство - сериал
bTV Comedy
11:50 Завоят на реката 13:00 Новините на Нова
08:00 Аниманиаци
уестърн
13:30 Малката булка - сериен
09:00 Комиците - шоу
14:00 Мелодията на сърцето - 13:40 Романтичен филм 10:00 Коледна ваканция комедия
сериен
комедия
15:20 Войната на Чарли Уил16:00 Новините на Нова
12:00 Да,мило - сериал
сън - комедия
16:20 Часът на Милен Цветков
13:00 Какво ще кажат хората
17:30 Господари на ефира - шоу 17:30 Имението Даунтън - сериал
сериал
14:00 Без пукната пара - сериал 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Осмо чувство - сериал
19:00 Новините на Нова
14:30 Модерно семейство 20:00 От местопрестъпление20:00 Денсинг старс - тв шоу
сериал
то: Маями - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
15:00 Напълно непознати 21:00 Геймър - екшън-трилър
23:30 Новините на Нова
сериал
22:55 От местопрестъпление16:00 Ало, ало - сериал
Diema TV
то: Маями - сериал
17:00 Аламинут - шоу
07:40 Новата мисия невъзможна
23:55 Романтичен филм 18:00 Какво ще кажат хората - сериал
комедия
сериал
09:00 Среднощен ездач -сериал

СРЯДА

Kino Nova - Игрите на глада
21.00 ч. - екшън

16 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Записки по българските
въстания - тв филм
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Леонардо
да Винчи - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Самотни сърца - игрален филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

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

19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

сериал
14:00 Без пукната пара - сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Ало, ало - сериал
bTV Action
17:00 Шоуто на Слави
08:30 Опасни улици - сериал
18:00 Какво ще кажат хората
09:30 Кости - сериал
- сериал
11:30 Праведен - сериал
19:00 Без пукната пара сериал
12:30 Най-добрият нинджа 19:30 Модерно семейство
риалити
- сериал
13:00 Нокаут - сериал
20:00 Джо срещу вулкана 14:00 Щитът- сериал
комедия
15:00 Крале на бягството 22:00 Ало, ало - сериал
сериал
16:00 Добрите момчета - сериал 23:00 Напълно непознати
- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
bTV Lady
18:00 Опасни улици - сериал
08:00 Женско царство - сериал
19:00 Праведен - сериал
09:30 Времето лети - сериал
20:00 Щитът - сериал
10:30 Пепел от рози - сериал
21:00 Алкатраз - сериал
12:30 Бон Апети
22:00 Планетата на маймуните 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
- екшън
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
bTV Cinema
15:00 Дом и градина - идеи и
09:00 Трета смяна - сериал
решения
10:00 90210 - сериал
16:00 Призракът на Елена 11:00 Обект на желание сериал
комедия
17:00 Любов и предателство 13:00 90210 - сериал
сериал
14:00 Никита - сериал
20:00 Цветовете на любовта 15:00 Странният случай с
сериал
Бенджамин Бътън 22:00 Американска наследница
драма
- сериал
18:00 Синове на анархията 23:00 Призракът на Елена сериал
сериал
19:00 Фамилията - сериал
20:00 Незабравимо - сериал
Nova TV
21:00 Австралия - драма
06:20 Здравей, България
00:00 Дневна стража - комедия 09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
bTV Comedy
07:00 Какво ще кажат хората - 13:00 Новините на Нова
13:30 Малката булка - сериен
сериал
07:30 Какво ще кажат хората - 14:00 Мелодията на сърцето сериен
сериал
16:00 Новините на Нова
08:00 Аниманиаци
16:20 Часът на Милен Цветков
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Борат – Борат - комедия 17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв.игра
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората - 19:00 Новините на Нова
20:00 Големите надежди - шоу
сериал
13:30 Какво ще кажат хората - 22:30 Господари на ефира - шоу

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

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

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Полицейска академия
- сериал
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия
- сериал
18:30 Смело напред - сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
21:00 Питайте Джим - сериал
21:30 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
21:45 Футбол: Манчестър
Сити - Съндърланд
- мач от английската Висша Лига,
директно
23:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно

Kino Nova

09:50 Имението Даунтън
-сериал
11:20 Осмо чувство - сериал
12:20 Линии на прехода драма
14:45 Али - драма
18:00 Имението Даунтън сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Игрите на глада трилър
23:50 От местопрестъплението: Маями - сериал

Kino Nova - Мъж под прицел
21.00 ч. - трилър

17 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Записки по българските
въстания - тв филм
14:20 На прицел разследващо
предаване
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Леонардо
да Винчи - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Специалните отношения - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

23:00 Новините на Нова
23:30 Д-р Хаус - сериен

19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант полуфинал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
00:00 Престъпления от класа сериал

bTV Action

13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Модерно семейство
- сериал
20:00 Умирай умно- комедия
22:00 Ало ало- сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

18:00 Сделка или не – тв.
игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:00 Среднощен ездач 09:30 Добрите момчета сериал
сериал
10:30 Кралете на бягството 10:00 В светлината на просериал
жекторите - трилър
11:30 Праведен - сериал
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Най-добрият нинджа 12:30 Полицейска академия
риалити
- сериал
13:00 Нокаут - сериал
13:30 Безследно изчезнали
14:00 Щитът - сериал
- сериал
15:00 Кралете на бягството 14:30 Военни престъпления
сериал
- сериал
bTV Lady
16:00 Добрите момчета - сериал 08:00 Женско царство - сериал 15:30 Новата мисия невъз17:00 Агенти под прикритие можна - сериал
09:30 Времето лети - сериал
сериал
16:30 Среднощен ездач 10:30 Пепел от рози - сериал
18:00 Опасни улици - сериал
сериал
12:30 Бон Апети
19:00 Праведен - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 17:30 Полицейска академия
20:00 Щитът - сериал
- сериал
14:00 Часът на мама - токшоу
21:00 Алкатраз- сериал
18:30 Смело напред - сериал
15:00 Духът на здравето
22:00 Мрежа от лъжи- екшън
19:00 Безследно изчезнали
16:00 Призракът на Елена - сериал
сериал
bTV Cinema
17:00 Любов и предателство - 20:00 Военни престъпления
08:00 Никита - сериал
- сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
18:30 Любов и предателство - 21:00 Снайперисти - сериал
10:00 Австралия - драма
22:00 Джурасик парк 3 сериал
13:00 90210 - сериал
приключенски
20:00 Цветовете на любовта 14:00 Никита - сериал
23:50 Снайперисти - сериал
сериал
15:00 Фамилията - сериал
21:00 Цветовете на любовта 16:00 Обект на желание Kino Nova
сериал
комедия
09:55 Имението Даунтън 22:00 Американска наследница
17:45 Синове на анархията сериал
- сериал
сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
23:00 Призракът на Елена 19:00 Трета смяна - сериал
12:00 Бунтовници - приклюсериал
20:00 Незабравимо - сериал
ченски
21:00 Престолът на русалката
15:10 Игрите на глада Nova TV
- драма
трилър
06:20 Здравей, България
23:00 Снежни ангели - драма
18:00 Имението Даунтън 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
bTV Comedy
19:00 Осмо чувство - сериал
07:00 Какво ще кажат хората - 13:00 Новините на Нова
20:00 От местопрестъпление13:30 Малката булка - сериен
сериал
то: Маями - сериал
14:00 Мелодията на сърцето 08:00 Аниманиаци
21:00 Мъж под прицел сериен
09:00 Шоуто на Слави
трилър
16:00 Новините на Нова
10:00 Джо срещу вулкана 16:20 Часът на Милен Цветков 00:05 От местопрестъплениекомедия
то: Маями - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу
12:00 Да, мило - сериал
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Най-младия ходжа в България Алейдин:

Алчен ли си за чуждото и многото,
губиш и своето и малкото
А

лейдин Тахиров е на 35 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, зет на къща.

- От кога започнахте и как
разбрахте че имате дарбата - да помагаш на хорската
болка?
- През 2002 г. изпаднах за
5-6 дни в кома, без да съм боледувал и без да съм преживял
някакво премеждие. Тогава на
сън ми се яви един стар човек
с дълга бяла брада, който ми
проговори на български, не на
арабски или на турски, може
би защото съм помак. Каза
ми: „Алейдине ще те надаря с
дарба да казваш миналото и
бъдещето на хората, да им откриваш и разваляш магии, но
никога ти да не ги правиш”. От
този момент помагам на хората с дарбата, която имам.
- По какъв начин гледаш
на даден човек, когато дойде при теб.?
- Помагам им чрез свещената книга Корана. Гледам на даден човек по първото му име,
навършени години, дата месец
и година на раждане. Мога да
гледам и развалям магии на
снимка, стига човекът да не е
починал. За умрели хора не
гледам, защото ми става лошо.
Когато гледам на някого първо
му казвам за миналото, за да
се увери, че познавам, след
това преминавам през настоящето и стигам до бъдещето.
Казвам за здравословни проблеми, бракове, деца, работа.
Ако даден човек има имот за
продаване мога да му кажа и
кога ще го продаде. Също така
казвам ако открия направена
магия, за какво е направена,
къде и с каква цел, първата
буква на човека, който я е направил, дали е мъж или жена,
дали е близък роднина, приятел и т.н.
- Вече знаем, че разваляш
магии. А правиш 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.
- Всякакви заболявания
ли лекуваш?
- Да не казвам голяма дума,
но лекувам и се справям с болести, с които понякога и медицината не може да се пребори.
Често моите услуги се търсят и
от медицински работници. Например лекувам зависимост от
алкохол, хазарт и наркотици,
лекувам и припадъци, уплах,
страх, заекване, напикаване
и проблеми със забременяването. На тези, които не вярват
мога да докажа своята дарба с
конкретни случай на хора, на
които съм помогнал из цяла

Поради доказаната си работа и наплив от
клиенти, някои от които ползват услугите му
за пореден път, Алейдин ще приема в Търговище
в понеделник и вторник - 14 и 15 април, от 9 ч.
до 20 ч. Тел. за контакти: 0879 334 838

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.
- Длъжностни лица идват
ли при теб да им помагаш?
- 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.
- За какви заболявания
не можеш да помогнеш?
- Не мога да помогна на
хора болни от диабет, тумор и
ракови заболявания.
- Много ли са случаите на
хора, които те търсят за помощ?
- На тези, които не вярват
на тези неща или се двоумят,
могат да свидетелстват отзивите на хората – прочетете ги
и се замислете, че който търси - намира. Ето какво казват
някои от хората, на които съм
помогнал:
В.П. от Опака: Миналата
година ходих при него в Русе
да търся помощ. Без да му
казвам нищо ми каза неща,
които няма от къде да ги знае.
Каза ми, че имаме направена
магия в семейството, която е
заровена от вън много близо
до оранжерията в долния ъгъл.
След като аз я намерих и ми я
развали отново се събрахме с
жена ми, след като 4 месеца
бяхме разделени. Пожелавам
му повече здраве и късмет да
има този човек.
М.А. от с. Руец: В края на
януари със жена ми бяхме
при него. Имахме си проблем
с дъщеря ни, беше започнала връзка със семеен мъж с
10-15 години по-голям от нея.
Алейдин ни каза, че магията
е направена в колата й между
седалките й. След като развалихме магията от около месец
вече между тях всичко е приключило. Много сме доволни
от Алейдин и се радваме, че
има все още хора като него да
помагат. А не само да вземат
парите и да лъжат, като врачките.
Д.И. от с. Стража: В края
на август ходих с майка ми при
Алейдин, за да помогне на съпруга ми, че ми беше писнало
от него и бяхме на ръба на раздялата заради алкохола. Беше
потънал в борчове. Бях ходила
на много места и не вярвах, че
някой може наистина да ми
помогне, но от около половин
година вече вярвам единствено на ходжа и на свещената
книга Коран, че с тях наистина
се помага. Жив и здрав да е и
той и семейството му.
К.Б. от Попово: През 2012
г. ходих за дъщеря ми и зет
ми, които са в чужбина. А пък

над 3 години нямат бебе, без
да имат здравословни причини. Но след като Алейдин ми
помогна и ми даде надежда,
че ще имат, за което го богославям и му пожелавам повече работа, късмет и клиенти.
Аз вече съм радостна, че си
имам внучка на около година
и половина.
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.
- Идваш от другия край на
България и имаш също свои
разноски. На какви цени работиш?
- Човек, които наистина
помага на хората, публично
обявява и цените си. А не като
някои мои колеги, които вече
ги показваха по „Господари
на ефира”, как се подиграваха с хорското нещастие и

мъка. Говоря за ясновидците
Светлина, Тотевска, Шериф
ходжа от Варна и други. Моята тарифа е една от най-ниските в страната. Дори може
да се влезе в интернет и да
се видят какви са отзивите за
тях и какви са за мен. Цената
за едно гледане в Търговище е 43 лв. Когато лекувам
и развалям магии цената се
изчислява според данните
на човека и спрямо каноните на Корана и в зависимост
от проблема, дали е от дълго
време или е възникнал от скоро. Цените при мен не са космически, както при някои мои
колеги. При тях едно гледане
струва от 150 до 300 лв. А за
разваляне на магии изнудват
и искат по 2-3, че и дори до
5 хиляди лв. Аз също имам
разходи за пътни, хотели,
храна и т.н. Все пак не живея
в този край на България.
Най-младият ходжа моли
само за сериозни обаждания. Любопитни и невярващи да не го безпокоят,
а само хора, които имат
нужда от него и вярват, че
може да им помогне. Грях и
срамота от Всевишния е,
да се подиграваме с тези
неща и най-вече със свещените книги. Защото Всевишният вижда всичко, забавя, но не забравя. Преди
да направим нещо, нека помислим за последствията,
казва Алейдин.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Новата седмица ви разкрива добри условия за професионална
изява и печалби, обаче е редно да използвате ситуацията подобаващо търпеливо. Група Овни са склонни да прибързват, така може да
допуснат неприятни грешки в работата, а и в отношенията си. И то когато шефове и покровители очакват да се справите с поръчките им и да разведрите
атмосферата в екипа, искат сговорна дружина.
ТЕЛЕЦ Връщате се към делови теми от петък, пречките вече не ви
плашат. А и трябва да се признае: свободата на действие, която имате
през следващите дни, ще ви помага да постигнете доста неща. Все
пак Телците да мислят не само за своята изява и печалби, добри организатори са, някои помагат и за преодоляване на застоя в екипа си. Други се
радват на шанса да осъществят отдавнашен проект.
БЛИЗНАЦИ Началото на седмицата ви зарежда с оптимизъм и
амбиции за професионални победи. Въпросът е да окуражите и обкръжението си, да помогнете на хората в затруднение. Близнаците
умело общуват, имат и връзки в различни кръгове и ще организират
новите начинания така, че всички в екипа им да се почувстват мобилизирани.
Упорството ви дава резултати, често по-големи от очакваното.
РАК Трудно начало на деловата седмица, за част от знака в работата ядовете може да са по-сериозни. Раците са мъдри хора и гледат
всичко вкъщи да им е наред, близките да са спокойни. Даже да е
имало някои дребни неразбирателства, сега другите оценяват положението и ще подкрепят решенията ви. Те са правилни и е хубаво, че успявате
да овладеете емоциите, днес те само усложняват нещата.
ЛЪВ Сега трябва да действате по-предпазливо по финансови проблеми дори и да разполагате с повече средства. Лъвовете са се справили
с куп пречки, сега ще направят важни стъпки за изпълнение на делови
проекти и развитие на бизнес начинания. Привличайте подкрепата и
на колеги, познати, важното е всичко да върви резултатно, а може да ги превърнете и в приятели.
ДЕВА Седмицата идва с нови предизвикателства за професионална изява и печалби, мнозина от знака ще се почувстват призвани да
оформят проект, за привлекат екип. Девите ще демонстрират организаторски качества, но и далновидност по отношение на постове и
приходи, сега е момент да бетонират позициите си. Ако имате за уреждане
семейни въпроси, стъпките ви носят радост и печалби.
ВЕЗНИ Следващите няколко дни ще имате делови проблеми, но вие
бързо налучквате най-добро решение за всеки. Все пак Везните да
бъдат по-внимателни с уреди, техниката не е много сигурна, повреди
следва да се отстраняват само от умели майстори. Някои трябва да
се съобразяват с настроения на колеги, партньори, клиенти, умеят да намерят
точна дума за всичко. Е, ако човек не разбира, имате и власт.
СКОРПИОН По-добре е вие и Водолеите да се въздържате от изясняване на спорни въпроси в работата, защо ви е да разръчквате стари недоразумения... Скорпионите се натъкват на трудности в изявите
си, имат финансови тревоги, но упорството, което влагат в начинанията, ще им гарантира сериозни успехи. Не отблъсквайте предложенията за
помощ, време е да се огледате за съюзници.
СТРЕЛЕЦ Седмицата ви настройва ведро, макар че за днес работата е много, а усилията ви не са оценени незабавно. Е, Стрелците май
прибързват... Продължете да действате професионално и дисциплинирано, шефовете виждат сериозните ви постижения, ще ви възлагат
и по-големи отговорности. Има шанс да получите по-висок пост, покажете на
колегите си: вярвате в лоялността и уменията им.
КОЗИРОГ Добро начало на седмицата, при доста представители на
знака то открива нови възможности за професионална реализация
и печалби. Някои Козирози не са съвсем уверени накъде да насочат
енергията си, стъпка по стъпка постигнатото ще ги окуражава и амбицира още повече. Днес можете да разчитате на добри приходи, но за момента
трябва да проявявате благоразумие и да пестите пари.
ВОДОЛЕЙ Вие и Скорпиони избягвате спорове за изясняване на отношения с колеги, партньори, клиенти. Водолеите не са в най-силна
позиция, но пък са спокойни, аналитични и съсредоточено ще изпипват
и най-дребните си наглед задължения. Може да сте мислили за път и
контакти, с тях май е по-уместно да изчакате. Ще отстоите идеите си и майсторски ще ги изпълните, а и с печалба.
РИБИ В началото на седмицата възникват поводи за спорове с колеги, но вие ще се мъчите да ги избягвате, а в чужди противоречия няма
да се месите. Рибите са прави, моментът изисква подчертана сдържаност и пълно съсредоточаване в работата, задачите ви хич не са леки.
Ще се справите, упорствате, усвоявате и някои нови умения. Ако искате, може
да си намерите и по-хубаво място сега.

Учени: Хората не знаят как да използват сапуна
Ново проучване на
Центъра за безопасност
на околната среда на Университета в Аризона показа, че антибактериалните сапуни не вършели
никаква работа, защото
повечето хора не знаят
как да си мият ръцете.
Според д-р Ролф Халден, който ръководи изследването, използването
на антибактериални сапуни е оправдано в болниците, защото там знаят
как да ги използват. Но в
домакинствата на практика това е безсмислено, тъй като ръцете не се
мият достатъчно дълго.
Според резултатите от
проучването си мием ръцете средно по шест секунди, а за да има ефект
и да се унищожат бактериите, трябва да търкаме
длани между 20 и 30 секунди.
Освен това микробите
могат да се адаптират към
сапуна. Дори има теории,
че по този начин микробите увеличават своята
устойчивост, което допълнително затруднява лечението на инфекции.

Съдят старчески дом
заради стриптийз парти

Дом за възрастни хора в
Ню Йорк се сблъска със закона, след като синът на една
от стариците, живеещи там,
открил снимка на стриптийзьор върху майка му.
Франклин Янгблад бил в
шок от снимката на 86-годишната му майка, която
страда от деменция и не
помни нищо от случилото
се. Пред съда старицата

признала, че се чувства
посрамена, но не помни никакви подробности.
Адвокатът Джон Рай
обясни, че персоналът на
старческия дом е организирал стриптийз партито, за
да забавлява възрастните,
пише БГНЕС. Той допълни,
че живеещите в дома не са
в състояние да се съгласят
на подобно нещо, нито пък

да се защитят от тези "отвратителни дела".
Синът на 86-годишната
жена съди дома за емоционален стрес, болка, унижение и лишаване от достойнство.
Адвокатите на дома от
своя страна настояват, че
възрастните хора сами са
поискали голият мъж да ги
забавлява.

Понеделник, 14 април 2014 г.
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Наплив
за среща с
Бареков и
компания, след
което следваше
спектакълът
"Площадът" на
Нешка Робева.
31 март 2014 г,
пред Драматичния театър
правят

Откриха връзка между богатството и женския оргазъм

Жените, които
секс с богати мъже, изпитват
повече оргазми през живота
си. Това гласят резултатите
от ново изследване, което
опровергава максимата "любовта не се купува".
Според
изследването
представителките на нежния пол са по-задоволени,
ако правят секс с богаташи,
отколкото ако имат интимна
връзка с партньори с не толкова дебел портфейл.
Колкото и лошо да звучи,
голяма част от анкетираните
момичета признават, че когато се чувстват материално обезпечени, се отпускат
повече в леглото,
пише БГНЕС.
Погледнато
от еволюционна
гледна точка, мозъкът на жените
подсъзнателно
изпраща сигнали, че този мъж
е "подходящ" да
осигури семейството,
което
кара жените да
бъдат привлечени още повече.
уведомява своите клиенти, че Именно заради
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- това те спират
мислят за
мираната питейна вода по електронен път да
възможните по(Е pay), както и да получават електронни следици от секса, отпускат се
фактури (e Faktura)
и
по-лесно
Подробности на сайта на „В и К” Търговище достигат до
оргазъм.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



Катаджии спират автомобил, шофиран от
пиян поп.
– Отче, да не си пиян?
– М-дааа.
– Ще плащаш ли глоба?
– М-неее.
– Тръгвай тогава
пред нас към районното!
- М-мм, добре ... ама
нали си знаете, че пред
когото съм тръгнал той не се е върнал ...
***
Прислужницата иска
повишение на заплатата. Собственичката я
разпитва:
- Защо искаш повишение?
- Има три причини.
Първата е, че гладя подобре от вас.
- Така ли? Защо така
реши?
- Мъжът ви така каза.
- Аха?!
- Втората е, че съм
по-добра готвачка от
вас.
- Глупости! Това пък
как ти хрумна?
- Мъжът ви, госпожо той така каза.
- Добре, добре...
- Третата причина е,
че съм по-добра в леглото от вас.
- По-добра в леглото
- просъскала жената пак ли съпругът ми ви
каза?
- Не, госпожо - градинарят.
- И какво увеличение
искаш?

Най-старото писмо в бутилка
пристигна до внучката на подателя

Писмо в бутилка, хвърлено в морето в Германия преди 101 години и смятано за
най-старото в света, беше
предоставено на внучката
на подателя. Един рибар намерил бирената бутилка с
надраскано послание в Балтийско море край северния
град Кил преди месец.
„Това със сигурност е
първият път, в който откриваме толкова старо писмо
в бутилка, още повече че
бутилката е непокътната”,
каза Холгер фон Нюхоф от
Международния морски музей в град Хамбург в Германия.
Учените
идентифицирали автора и успели да
проследят потомството му
до 62-годишната му внучка Ангела Ердман, която
живее в Берлин. „Беше невероятно. Това беше особено емоционален момент,
дори се просълзих”, казва
Ердман. Тя беше първата,
която можа да докосне
кафявата бутилка в музея
в Хамбург. В бутилката
има пощенска картичка с
молба човекът, който я намери, да я върне заедно с
посланието до адреса на
подателя в Берлин.
На базата на посочения
адрес учените успели да
определят, че изпращачът

на писмото е 20-годишният
Рихард Плац, син на хлебар. Той хвърлил бутилката
в Балтийско море по време
на екскурзия през 1913 г.
Специалист по генеалогия
открива Ердман, която никога не е виждала дядо си
Плац. Той е баща на майка
й, починал на 54-годишна
възраст през 1946 г. Според Фон Нюхов, сравнение
на буквите в писмото с почерка на Плац потвърждава „без съмнение”, че той е
авторът.
Изненадващото откритие подтиква Ердман да се
задълбочи в историята на
рода й, за да научи повече
за дядо си, социалдемократ, който обичал да чете.
Голяма част от написаното на картичката е трудно четимо заради дългото
време и влагата, казва
Фон Нюхов. Писмото ще
бъде изложено в музея в
Хамбург, Германия, до 1
май. След това експерти
ще опитат да разчетат останалата част от съобщението.
Предишното най-старо
писмо в бутилка според
Книгата на рекордите Гинес
датира от 1914 г. То прекарало в морето почти 98 години преди да бъде намерено.

ОБЩИНА ПОПОВО ОБУЧИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА С НОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
На 11.04.2014 г., в заседателната зала на Община Попово се проведе еднодневно обучение по Дейност №5 „Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в администрацията” по проект на ОПАК „Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”. В обучението участваха 40
служители в администрацията, които са пряко заинтересовани от направените промени
във вътрешните документи, на база извършения функционален анализ. В рамките на
Дейност №5 бяха представени подробно актуализациите и новите вътрешни правила, а
общинските служителите бяха обучени да прилагат обновените нормативни документи.

Този документ е създаден в рамките на проект с договор № 12-11-6/19.10.2012 г.“Община Поповоефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ОБЩИНА ПОПОВО ПРИКЛЮЧВА УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ОПАК
На 16.04.2014 г., от 11:00 ч., в заседателната зала на Община Попово ще се проведе
заключителната пресконференция по проект “Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”. На нея ще бъдат представени резултатите от 18-месечното изпълнение на дейностите по проекта. С
неговата реализацията Община Попово, на база внедрените резултати от извършения
функционален анализ, усъвършенства своите вътрешни нормативни документи, правила
и методологии. Бяха идентифицирани проблемните области и препоръчана оптимизация
на структурата на общинска администрация. Всички реализирани дейности по проекта
водят до подобряване ефективността и организационното развитие на Община Попово,
както и повишаване качеството на предоставяните административни услуги на гражданите.
Този документ е създаден в рамките на проект с договор № 12-11-6/19.10.2012 г.“Община Поповоефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

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

