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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

Уважаеми
съграждани,

Честит и весел панаир!
ЧеститЗащо
Дени как
на сеТъргоâище!
роди идеята и
Свилен
НИКОЛОВ
Борислав
КУРДОВ
песни и танци
на
професионалния фолклорен ансамбъл „Мизия” в понеделник – 11 май, в
Търговище бе открит
поредният традиционен
пролетен панаир, който от петнайсетина години е съпътстван и от
„Изложение Търговище
2015”. „Независимо от
превратностите на времето, ние винаги сме
се старали този панаир
да го има. Надявам се и
тези след нас да не прекъсват вековната традиция”, заяви по време
на откриването кметът
на община Търговище
Красимир Мирев.
Кметът Мирев и заместник-кметът Емине
Якубова, която е и директор на Изложението, прерязаха лентата
и поканиха първо официалните гости да обходят изложбените зали.
На церемонията по откриването присъстваха
депутатите от региона
Дарин
(на 4 стр.)

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

На 14 май за първи път Търговище
чества своя официален
празник.
Ден, който обединява, а не разединява. Празник
- символ на вековния
търговищки
панаир,
положил
основите на града и неговото име,
дал тласък за развитието му през
различни исторически епохи. Израз
на пробуждането и възкресението,
на благодатта и просперитета.
Искрено се надявам на този ден
всички ние, гражданите на Търговище, да бъдем единни в отбелязването на празника, да докажем
широтата на своя светоглед, така
характерен за нашите предци, и заедно с радост и вълнение се включим
в инициативите, свързани с 14 май.
Нека постигнем обединяващо послание, което да предадем на идващите след нас. Така, както девизът
на Търговище събира в себе си миналото, настоящето и проекциите за
успешно бъдеще на града ни.

Честит празник,
скъпи съграждани!

Красимир Мирев
кмет на община Търговище

бе фиксирана
датата на празника
взето, разбирам
Божидар НИКОЛОВ
На 14 май 2015 г.за
първи път гражданите
на Търговище ще честват Деня на своя град.
И сам по себе си този
факт е знаменателен.
Подклажда самочувствието ни и създава съпричастност към едно
общо съжителство – на
една позната от рождение територия, улица,
дом.
Не ще и дума, че
всеки разумен човек /с
малки изключения/ милее за родното си място. Ходил и живял по
света в днешно време,
неминуемо в един ден
се връща за малко или
завинаги в родния дом,
в родното селище. Ето
защо, но не само затова, е редно и естествено, това селище да има
своя празничен ден, на
който така наречения
местен патриотизъм да
бъде водещ в оценката,
идеите и начинанията
ни като жители на това
селище. Така, общо

аз идеята за определяне на Деня на
града. А що се отнася конкретно до
град Търговище,
неслучайно този
ден определихме
да бъде навръх
Панаира – старата и днешна слава на някогашния
Ески Джумая, но и
на днешния хубав град
Търговище.
Казах
„определихме”, защото се чувствам съпричастен към
решението, което взе
зa датата на този ден
наскоро
Общинският
съвет. От десетилетия,
особено от последните
две, се говори за тази
необходимост от Ден
на града. Дълго умуваха по темата политици
и местни управници,
граждански структури.
Правено е допитване,
а преди около две години по инициатива на
Обществения съвет за
култура при (на 4 стр.)

50 години техническа гимназия "Цар
Симеон Велики"
н а 8 ст р .

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

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

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

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

120 години Българска търговско-промишлена палата

Посредник и
сътрудник на бизнеса

княз Александър Батенберг

За да има деца и
радост в семействата

Катя ХРИСТОВА
За трета поредна
година националната
фондация „Искам бебе”
има свой щанд в „Изложение Търговище”.
За първи път обаче тук
бяха доброволките от

фондация „Майки за
донорството”. Заедно
представители на двете
организации поднесоха
важна и полезна информация, необходима
на семействата с репродуктивни
(на 2 стр.)

Доброволки от фондациите

Катя ХРИСТОВА
С тържествена сесия в Търговище бе
отбелязана
120-тата
годишнина от създаването на Българската
търговско-промишлена
палата /БТТП/. Пръв
присъстващите гости от
регионални търговскопромишлени палати, от
държавни и общински
служби и ведомства,
от бизнеса приветства
председателят на БТТП
Цветан Симеонов. Той
припомни за историята
на палатата от създаването й през 1895 г. до
днес, за ролята й като
посредник между институциите и предприемачите.
След него думата взе
Оля Иванова – председател на ТПП в Търговище. Тя подчерта, че

макар
и
нашата палата да е с
едва 19-годишна история, Търговищкият
регион
е
съпричастен
още
от самото
начало. В
историята
на
ТППТърговище
се отличават бързите
темпове, с които институцията работи и се
развива. Създадена е
на 26 януари 1996 г., а
от месец май същата
година вече предлага
всички основни възможности на БТТП.
От 1997 г. са първите
международни
контакти, като първият е с
палатата в град Бурса,
Турция. От 1999 г. ТППТърговище работи по
проекти. Днес от търговско-промишлената
палата отчитат работа
по 48 проекта и над 25
партньорства. Търговската институция работи на местно ниво в
сътрудничество и с работодателски организации, професионалните
съюзи, браншовите организации. (на 2 стр.)

Четвъртък, 14 май 2015 г.
В библиотека "Петър Стъпов" - Търговище
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Проекти за Паметник на Кирилицата в Монголия Регионална кръгла маса
за учене през целия живот
развитие
В областната управа

Областният съвет за развитие в Търговище проведе
свое заседание, което бе ръководено от областния управител Светлин Бонев.
На заседанието, кметовете на петте общини от областта представиха своите
предложения за проекти,
във връзка с разработването
на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа
на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични,
планински и полупланински
слабо развити райони. Общините представиха общо
243 предложения за проекти, Областна администрация – 2. Общата стойност
на всички тях е близо 530
млн.лв. Това са проекти,
които не попадат в обсега
на действащите оперативни
програми, но са приоритетни, необходими и важни по
своята същност за всяка отделна община. Насочени са
към рехабилитация на пътища, ремонт и изграждане на
ВиК мрежа, околна среда,
инженерна инфраструктура,
реконструкция на публични
пространства и др.
Членовете на Областния
съвет за развитие приеха
решение, с което одобриха направените предложения. Те ще бъдат внесени в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за включване в
програмата.

Един от организаторите на начинанието бе проф. Николай
Овчаров * На тържеството присъства и нашият президент
Първият по рода си Паметник на Кирилицата беше
открит в монголската столица Улан Батор в рамките на
държавното посещение на
президента Росен Плевнелиев в Монголия. Монументът с букви от славянската
азбука, бе издигнат в двора
на 118-то училище в монголската столица и бе открит в
присъствието на монголския министър на културата, посланика на Монголия
в София, преподаватели и
възпитаници на училището,
съобщиха от прессекретариата на президента.
„Тук най-ясно си даваме
сметка за величието на делото на светите равноапостоли Кирил и Методий и на
техните ученици – единадесет века след създаването
си кирилицата продължава
да се използва от над 300
милиона души от Далечния
Изток през Монголия до
сърцето на Европа“, каза
държавният глава в словото
си на тържествената церемония.
Президентът
напомни,
че Кирилското „АБ“ спаси и
обогати много езикови, звукови и културни системи по
целия свят. „Нашата азбука
днес носи светлина и познание за повече от 50 народа,
сред които освен българите
и монголците, са руският,
белоруският, украинският,
сръбският и много други.
Ние, българите, се горде-

На
снимката:
Президентът Плевнелиев пред новоткрития паметник

Регионална кръгла маса
„Библиотеките – привлекателни центрове за учене през
целия живот” се проведе в
Търговище. Навръх професионалния им празник – 11
май, специалистите в регионалната библиотека „Петър
Стъпов” събраха свои колеги
и представители на различни институции, за да обсъдят
Националната стратегия за
учене през целия живот. Основна цел бе да се изготвят
конкретни предложения за
съвместна работа между библиотеката и държавните или
регионални структури, като
РИО, РЗИ, областна и общинска администрации, неправителствения сектор, музеи,
читалища, медии.
Директорът на РБ „Петър
Стъпов” в Търговище Росица
Куцарова представи обръщение от Българската библиотечно-информационна
асоциация. От него става ясно,
че обществените библиотеки
предлагат набор от обучения,
които повишават качеството на образованието. Също
така те настояват да бъдат
включени в националните и
регионалните годишни планове за изпълнение на Националната стратегия за учене
през целия живот; да бъдат
изградени като част от модерната образователна среда; да бъде утвърдена ролята
на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие

ем, защото считаме за наш
ценен принос запазването
на делото на светите братя
Кирил и Методий и разпространяването на кирилицата по света“, подчерта Росен Плевнелиев.
По думите на държавния глава, благодарение на
делото на светите братя,
българският и монголският
народ са близки, въпреки
хилядолетната историческа
и географска дистанция.
„Споделяме не само азбуката си, но и общ културен
и цивилизационен код. Нашата кирилица има бъдеще
в света, тя означава много
повече от писменост – тя е
нашият културен и духовен
избор. Кирилицата – това
сме ние заедно и доказателство за това е този паметник, поставен в двора
на училище. Азбуката ще

бъде този здрав мост, който
винаги ще ни свързва и ще
ни показва пътя“, каза още
президентът Росен Плевнелиев.
От името на Инициативния комитет за изграждането на Паметника на
кирилицата в Улан Батор
археологът проф. Николай
Овчаров определи 11 май
като паметна дата и дари
на 118-то училище в монголската столица икона
на светите братя Кирил и
Методий. Именно в България през 9 век започва
преводът на богослужебните книги, откъдето те се
разпространяват в целия
славянски свят, припомни
проф. Овчаров. С Паметника на Кирилицата именно в
една неславянска държава
ознаменуваме това велико
дело, допълни професорът.

(от 1 стр.) проблеми и на
тези, които имат възможност
да сторят добро, дарявайки
репродуктивен материал.
За дейността на „Искам
бебе” се знае повече. Все
повече двойки с проблеми
при зачеването открито си
признават за проблема, за
състоянието си, за начините
на преодоляване и лечение
до осъществяване на мечтата за свое дете. Но все
още трудно се намират желаещи осъзнато и напълно
доброволно да дарят своя
яйцеклетка или семенна
течност.
Според Валя Попова, която е председател на Управителния съвет на националната фондация „Майки за
донорството”, даряването
на репродуктивен материал
е начин на мислене, осъзнато даряване на шанс за нов
живот. Важно е да се чуе и
да се знае, за да се приеме
донорството на репродуктивен материал за нормално
и нужно, казва Попова. Изискванията при даряването
на яйцеклетки е жената да
е на възраст до 34 години и
да има поне едно дете. За
мъжете изискването е единствено да имат навършени
18 години.
Донорството не нанася
негативи на дарителя, не
уврежда и не пречи на последващо зачеване, убедени
са от „Майки за донорството”. В България то е напълно
безвъзмездно и анонимно.
Към момента няма данни
за донорки от Търговище

и това е основната цел на
участието ни в Изложението, каза още Валя Попова.
Тук ние разясняваме подробно на заинтеруваните за
нашата кауза, защото както
ви казах нямаме донорки
от региона а в същото време се знае за много двойки,
които имат нужда от тази
доброжелателност, допълни още тя.
Както „ТН” писа неведнъж,
в Търговище има общински фонд за подпомагане на
двойки с репродуктивни проблеми. Ежегодно от бюджета на Общината се отделят
30 000 лв, които се разпределят между заявилите
своята нужда от подпомагане. В началото на тази година се роди и първото бебе,
заченато с финансовата
помощ на фонд „Ин витро” в
Търговище.

Борислав КУРДОВ
Приемни родители от
Търговище ще се грижат
за 2,5-годишната Сияна,
която бе пребита от майка
си от Кралево. От варненската болница „Св. Марина”
са информирали „Отдела за
закрила на детето” в Търговище, че в скоро време
детето ще бъде преместено
от интензивния сектор и ще
има нужда от придружител.
След съгласуване с колегите си във Варна, служите-

(от 1 стр.)
Разширена е
съвместната работа с професионалните гимназии от
областта и другите училища. За 19-годишния период
на съществуване ТПП - Търговище се ут¬върди като
център за подпомагане и
консултиране на фирмите в
региона, съобразно техните
потребности. А основната
дейност на ТПП се изразява
в подпомагането на местния
бизнес, каза Иванова.
Свое приветствие към
присъстващите отправи и
кметът на община Търгови-

ще Красимир Мирев, който
отбеляза, че Търговище
има своя инвестиционен
климат. А след него думата
бе дадена на зам.-областния управител Стефан Иванов да приветства гостите.
От свое име и от името на
областния управител Светлин Бонев, той поздрави
присъстващите за годишнината и благодари за
доброто взаимодействие
между областната администрация и Търговско-промишлената палата – Търговище.

на общностите и стимулиране на гражданска активност
на местно ниво, посредством
дейности за учене през целия
живот и други.
По време на дискусията в
Търговище бяха набелязани
мерки, които да бъдат предложени като допълнение в
плана за изпълнение на Стратегията за 2016 г. Според Росица Куцарова, регионалната
библиотека и сега използва
разнообразни дейности и
форми за ученето през целия
живот. Тя отбеляза, че още от
най-крехка възраст децата се
обучават в „Зелената детска
академия” и около дървото на
приказките; ученици и студенти тук откриват необходимата
им информация и участват в
тематични обучения и дискусии. А за възрастните хора и
тези с увреждания, лектори
са специалисти в различни
областни на науката, литературата и здравеопазването.
Кръглата маса бе и първата проява на РБ „Петър Стъпов” в рамките на Националната библиотечна седмица.
Във вторник се състоя представяне на живописната техника енкаустика и работилница с Иванка Серафимова,
а вчера музикална школа
„Доминанта” изнесе клавирен концерт. Днес в библиотеката са организирали
дсетско литературно утро, а
утре ученици ще управляват
библиотеката.

Мащабна подмяна на За да има деца и радост...
електромери в Омуртаг
ЕНЕРГО-ПРО - Мрежи
започна мащабна кампания за подмяна на електромери в Омуртаг. По
проекта трябва да бъдат
подменени 1416 уреда, измерващи консумираната
електрическа енергия на
над една трета от клиентите на компанията в града.
До края на април специалистите на ЕНЕРГОПРО приключиха със смяната на 766 електромера.
Останалата част от проекта ще бъде изпълнена до
края на август. Дейностите
по подмяна на електромери в Омуртаг протичат по
предварително съставен
график. Клиентите, чиито
електромери предстои да

бъдат подменени, са своевременно уведомявани за
това по надлежния ред.
Новите електромери са
от най-съвременно поколение и притежават всички сертификати, доказващи тяхната прецизност и
точност. Измервателните
уреди се монтират от специалистите на ЕНЕРГОПРО при строго спазване
на техническата безопасност. По време на кампанията техниците на електроразпределителното
дружество извършват в
пълен обем и всички останали рутинни дейности по
отстраняване на възникнали аварии и поддръжка на
мрежата.

Семейство за Сияна

Определиха приемни родители
за пребитото в Кралево дете

Посредник и сътрудник на...

ли на отдела в Търговище
са определили приемно
семейство, което ще полага грижи за Сияна. Това е
приемно семейство с опит,
допреди време при тях
бяха настанени две деца
в родствена връзка и тези
родители доказаха своя
капацитет. Това разказа
Маринела Иванова, ръководител на „Отдел закрила
на детето” в Търговище.
Припомняме, че малката
Сияна бе приета в спешния
медицински център в Търговище на 30 април в тежко
здравословно състояние.
Ден по-късно бе транспортирана в болница „Св. Марина” във Варна. Лекарите
там установиха счупени
ребра и множество увредени вътрешни органи. Със
съмнението че е нанесла
средни телесни повреди на
детето си, като обвиняема
бе привлечена майката –
21-годишната Любослава
Любенова. В понеделник, 11
май, Окръжният съд в Търговище отхвърли искането
на майката – мярката й за
неотклонение „задържане
под стража” да бъде променена в „домашен арест”.

Четвъртък, 14 май 2015 г.
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Търговище – известен заможен град Поредни
"Любов
в
награди за

В Кукления театър

Град на „един от най-прочутите и най-големи панаири”
Магдалена ЖЕЧЕВА,
директор на РИМ-Търговище
Някога град Търговище е известен заможен град, град на “един от най-прочутите
и най-големи панаири” познат като пролетния, Гергьовденския Ескиджумайски /Търговищки/ панаир. Старият град и неговият
панаир са известни далеч зад пределите
на Османската империя, на три континента - в цяла Европа, в Азия и Африка. През
втората половина на ХIХ век той се налага
като единствен с международно значение
за североизточните български земи.
Град Търговище е разположен на стратегически удобно място, кръстопът на важни
и традиционни търговски и военни посоки.
Последните проучвания на историците извеждат като негов първообраз голямата
крепост Мисионис, в прохода Дервента
/на 7 км от съвременния град/, възникнал
през средата на V в. Той се развива като
известен търговски център, описан през ХII
в. от известния арабски пътешественик Ал
Идриси. Традицията на старото търговско
средище продължава през късното средновековие с разрастването на голям панаирен град с името Ески Джумая /стар, древен пазар/. Първите писмени сведения за
него датират от ХVI в.
Спецификата и очарованието на тукашните забележителности се крие дълбоко в
панаирната традиция. Дори съвременното
име на града Търговище произлиза от найхарактерното за него – търговията и панаирът.
Търговията го превръща в традиционно средище за удобни и полезни срещи
от близки и далечни места. Тук хората от
различни краища се срещали ежегодно и
заедно с покупко-продажбите на стоки, обменяли идеи, опит и всякакви други духовни ценности, участвали в общи забавления. Пазарното място се превръща в ядро,
около което израства и се гради облика на
града. Панаирът бил основна двигателна
сила за оформянето и развитието на града.
Постепенно на двата бряга на р. Врана се
разполага приветлив, живописен и интересен град, който “си е подсигурил чрез големия си панаир важна роля в търговията на
Дунавска България” според унгарският пъте-

шественик Феликс Каниц /1874/. Най-големият севернобългарски панаир, известен далеч зад пределите на Османската империя,
в цяла Европа и Близкия Изток, играе важна
роля както за израстването на град Търговище, така и за развитието на търговията, културните и духовни контакти на населението. Панаирните дни събират изложители и
търговци не само в рамките на някогашната
Османска империя, но и такива от Австрия,
Англия, Швейцария, Франция, Русия, Саксония, Чехия, Кипър, Марсилия, Холандия,
Румъния, Иран, Сирия, Китай, Америка и др.
В града има силна и многобройна общност търговци, за каквато не могат да мечтаят много от големите градове на тогавашна България – множество търговски
фирми с кантори в чужбина /Цариград,
Лондон и Манчестър, Виена, Кюстенджа/
и още по-многобройни селски дюкянджии
и кърджии, които са обикаляли селата на
Добруджа и Делиормана, за да продават
своите стоки.
Покрай панаира нахлували нововъдения, модерни идеи, провокации с европейски характер. Той се превръща в мощен
лост за успешното икономическо развитие
на града. Изключителна е ползата за неговото културно, просветно и обществено
развитие Променя се строителството, обществения живот, образованието. Белезите за пряко и косвено влияние, което
е оказал панаира, се откриват на много
места. Трайните свидетелства на онзи стопански подем от средата на ХIХ в. и днес
впечатляват гостите на града. Големите
представителни сгради и красиви къщи оформят интересен ансамбъл в кв. "Вароша"
- своеобразно историческо ядро на днешния град Търговище. За тях Феликс Каниц
ще напише “Даже в по-големите градове
на България, аз видях малко частни къщи,
които биха могли да се мерят по хубост и
заможност с тия на джумайските чорбаджии”/1874/.
Панаирната традицията не прекъсва
след Освобождението.
Своеобразен феномен е фактът, че Търговище продължава да поддържа своя панаир до наши дни, търсейки новите форми
в отговор на новите тенденции на времето.

класна
стая
304"
„Шарено
герданче”

Диляна СТОЙЧЕВА
Най-малките певци и танцьори от детския фолклорен ансамбъл „Шарено герданче” към
Младежкия дом в Търговище, с
ръководители Светла Стаменова
и Анжела Георгиева, спечелиха
първи места от конкурса „Заблеяло ми агънце” в Лясковец.
В първа възрастова група певиците на ДФА „Шарено герданче” печелят първо място с песните „Тез малките моми” и „Лудо
ходи. Лудо шета.” Първо място
бе присъдено и на танцьорите на
„Шарено герданче” в първа възрастова група. Те изпълниха „На
полето” и „Моминско веселие”.
При солистите Яница Стаменова се нареди на II-ро място.
Двете със София Миланова получиха право и направиха записи за Българското национално
радио.
„Три дни продължава този
конкурс и конкуренцията е голяма - разказа Светла Стаменова
– участваха над 40 танцови състави и над 500 певци, изпълненията им започваха сутрин в 9.00 и
продължаваха до вечерта.”
Четвъртият национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми
агънце” се организира от сдружение „Национален събор на овцевъдите в България”. Конкурсът
предоставя възможност за изява
на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство, словесния фолклор,
изобразителното изкуство, художествените занаяти и др. Четвъртото издание се проведе в периода 8-10 май 2015г. на открити
сцени край Петропавловския манастир, община Лясковец.

Ива ПАРАШКЕВОВА
„Любов в класна стая 304”
е американска пиеса по Бел
Кауфман, която разобличава
истината за образователната
система в Америка. В България
фактите, проблемите и истината са същите. Истина, която
дава право на преподаватели,
директори и учители да налагат
правила, които отнемат свободата на учениците. Правила,
които режат крилата на младото поколение, готово да промени света.
С голям успех преминаха
двете премиери на учениците
от I СОУ „Св.Седмочисленици”,
по проект с Куклен театър Търговище и балет „Вега”. Постановката е дело на Ивайло Марков, който от три години учи на
изкуство и изобщо на „нещата
от живота” своите възпитаници.
Хореографията е на Марианна Савова, музиката на Мишо
Шишков. Участват Георги Георгиев, Христина Стоянова,
Ради Косев, Анастасия Осман,
Георги Иванов, Елена Емилова, Светлина Станчева, Мария
Марианова и Борислав Терзийски, който актьорите-ученици,
чувстват като свой брат. Разговаряме с една от участничките
– чаровницата с много качества
и с огромна усмивка Светлина
Станчева.
- Как ще коментираш проблематиката на спектакъла?
- Налагайки се като много
по-висшестоящи в обществото,
учителите будят напрежение и
предизвикват раздор в отношенията между учениците. Техният натрупал се гняв от неспра-

Гергана Пирозова за „Вълшебната завеса”

Фестивал от
много високо ниво

Завърши XVI-то издание на
международния фестивал на
спектакли за деца „Вълшебната завеса - 2015”. Той се отличи
с изключително силна селекция на спектаклите и остави у
журито усещането за развитие
на детския театър. Това мнение споделиха оценителите на
спектаклите по време на заключителната пресконференция, на която обявиха и призовите места.
„Промените са в подобряването на сценичната визия, на
желанието да се изпипват повече нещата визуално” – сподели
Гергана Пирозова, театровед и
член на журито. Тя допълни, че
тази година се набляга много на
авторска музика в спектаклите,
което според нея означава, че
има стремеж към усъвършенстване на всички компоненти на
г. Е. Джумая - ул. Варушъ. Р. Ив. Фурнаджиевъ, книжаръ детския спектакъл.
„Фестивалът расте в художествено отношение” – сподели
доц. д-р Йоана Спасова-Дикова.
„Тази година имаше наистина
добро качество на спектаклите
за деца в различни жанрове и
формати” – допълни тя.
Журито оповести и наградените спектакли, актьори, сценографи и режисьори.
Свила Величкова грабва наградата за ярък индивидуален
подход и уникални сценографски решения в спектаклите
„ПУК“ по Валери Петров, режисьор: Бисерка Колевска – Държавен куклен театър – Бургас;
„МАЛКИ ВЪЛШЕБНИЦИ“ по
мотиви от произведения на
Джани Родари, режисьор: Вера
Стойкова, Държавен куклен
театър – Варна; „ОМАГЬОСАН
СЪН“ на доц. Петър Пашов, режисьор Жени Пашова и Петър
Търговище, май 2015 г. Снимка: Б. КУРДОВ Пашов – Държавен куклен теа-

тър – Сливен;
„ХЛАПАЧКАТА ОТ 13-Я
ЕТАЖ“ на Мирча М. Йонеску,
режисьор: Съби Събев, Драматично-куклен театър – Силистра
за представяне на актуални социални теми от живота на тийнейджърите и въздействащо актьорско присъствие на Моника
Угрeнова;
„ВЪЛШЕБНАТА ОВЦА“ на Теодора Манова, режисьор: Ангел
Манов – Общински куклен театър – Благоевград за оригинален
драматургичен текст и за съвременен и разбираем от детската
публика театрален език;
„АЛИСА В СТРАНАТА НА
ЧУДЕСАТА“ на Радан Радович,
режисьор и сценограф: Зоран
Лозанчич – Куклен театър Ниш,
Сърбия за партньорство и синхрон при създаване на кукления
образ;
„БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ“ по Братя Грим, режисьор: Димитър Димитров – Държавен куклен театър – Видин,
за ансамблова актьорска игра.

ведливостта по света, води до
различни развои на обстоятелствата. Опити за самоубийство, гневни писма до учители,
караници, обиди… но на фона
на всичко негативно, се появява учителка, доскоро споделяла същата съдба, каквато и
учениците. Мис Силвия Барет,
е учителка изпълнена с любов
и доброта, която проявява разбиране и търпение към своите
ученици. Учителка, която води
до промяна в техните взаимоотношения. Прави ги единни,
сплотени, добри.
И именно това е посланието към нашите преподаватели
- да разкъсат оковите на старото мислене, да се вгледат в
душите и сърцата на техните
ученици, да скъсят дистанцията помежду си, докосвайки
се до техните възгледи и сърца. Да се откажат от назидателния тон, който не води до
промяна. Да не крият истината
от нас за света, да ни учат да
бъдем по-добри. Да ни дадат
свобода. Да ни дарят с любов.
- Пиесата „ Любов в класна стая 304” е съвместен
проект и с балет „Вега”. Как
работихте?
- Балетът значително поразчупи пиесата и я направи
още по-забавна и внушителна.
Може би тайната в това е, че
балерините са приблизително
на нашата възраст и както те,
така и ние споделяме едни и
същи проблеми, каквито са и
проблемите на героите в пиесата. Почувствахме я изцяло
наша и близка до сърцата ни и
с общи усилия успяхме да създадем една хармонична среда, в която заедно да изразим
себе си. Макар да вдигахме до
лудост нервите на Марианна
Савова и Ивайло Марков, репетициите минаваха много забавно и весело.
- Какво ще кажеш накрая
на нашия разговор?
- Не знаем какво ни очаква
в бъдеще, но определено ще
продължаваме да се трудим и
да се занимаваме с това, което обичаме и което ни прави
щастливи – ТЕАТЪРЪТ.
За много други неща разговаряхме със Светлина. За
тях – в следващия брой. Ние
пожелаваме успех на пиесата и в личен план на екипа.
Част от актьорите дванадесетокласници ще кандидатстват
НАТФИЗ. При тази школа и
подготовката на Марков няма
как да не ги приемат.
Държавният куклен театър
в Търговище бе в Крагуевац,
Сърбия за участие в престижен Международен фестивал.
От там очакваме поредният
приз за „Принцесата и скъсаните обувки” да кацне в града
ни, както „Икар” на Съюза на
артистите в България и наградата от дългогодишния фестивал „Михаил Лъкатник” в Ямбол.

Четвъртък, 14 май 2015 г.
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Честит и весел панаир!
Честит Ден на Търговище!

(от 1 стр.) Димитров
и Тунчер Кърджалиев,
много гости от страната, представители на
бизнеса.
Тази година над 100
фирми, от които 40
производители, участват в Търговищкото
изложение със стоки
и услуги, а фоайето на
изложбените зали е
превърнато в галерия.
Тук джумалии и гости
могат да видят панаирните плакати през

годините /1987-2015/
на художника Цончо
Денев, които е и автор
на символа на Изложението – Петела.
Ако
предпочитате
веселата част, заповядайте край стадиона
на топлите кебапчета,
студената бира, лепкавия памук и екстремните изживявания, които
ще ви зареждат с усмивки и емоции, през
цяла седмица.

Кулминацията в тези
изпъстрени от прояви
майски дни ще бъде
днес, четвъртък - 14
май, денят в който за
първи път официално
ще честваме празника
на Търговище.
Сутринта Общинският съвет в Търговище
ще заседава тържествено за
удостояването
на трима

заслужили търговищенци - Неда Антонова,
Красимира
Коларова
и Антоанета Бонева, с
най високото отличие
на града - „Почетен
гражданин на Търговище”. Следобед от 15.00
часа на централния
площад започва спектакълът на Гвардейския
духов оркестър и представителния ансамбъл
на въоръжените сили
на РБ, а по-късно от 19
часа на площад "Свобода"
веселията ще
продължат с празничен
концерт, с участието на
реге и поп изпълнители.
Денят на Търговище ще
завърши с празнична
заря.
Елате да видите и да
участвате в Панаира!

Защо и как се роди идеята и
бе фиксирана датата на празника
(от 1 стр.) кмета на
града /чийто член съм
и аз/ обстойно обмисли
отново идеята. Организирахме дори конкурс и
имаше различни предложения – кога да се
определи и как да се
официализира този ден
на града. Съзнателно
и разумно, според мен,
беше отхвърлена дълго
битувалата идея за ден
на града да бъде обявена датата на освобождението му по време на
Руско-Турската освободителна война /1887 –
1888 г./ Спряхме се на 1
май 1880 г. и историческия за града ни указ на
княз Батенберг. Тъкмо с
този указ той официализира 1 май /по нов стил
14 май/ за началото на
Панаира, като време
за „уреждане на търг в
Ески Джумая”.
Предложението на
Обществения
съвет,
подкрепено от кмета на
града Красимир Мирев,
беше предоставено на
специалисти в Общината. Те от своя страна аргументирано подготвиха докладна записка до
ОС – Търговище, която
единодушно беше гласувана от общинските
съветници. Така местният парламент узакони в гласуването си на
27 март 2015 г., Денят
на Търговище да се
чества на 14 май от тук
нататък.
Това е предисторията. Остава днешните
търговищенци, които за
първи път ще честват в

238 традиционен пролетен панаир
“Изложение Търговище 2015”

дните на панаира и деня
на своя град, да изпълнят със съдържание и
смислени прояви вбъдеще този ден. Това ще ги
обедини като общност
от граждани, като ро-

долюбци и патриоти на
своя град. Убеден съм,
ще сложи още един
добър и запомнящ се
отпечатък върху лицето
и историята на нашия
хубав град Търговище.

ПРОГРАМА

Уважаеми съграждани, драги гости,
Община Търговище ви кани да посетите проявите в дните на панаирната седмица:
14 МАЙ 2015 Г., ЧЕТВЪРТЪК
ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
9.30 часа, концертна зала НЧ ”Напредък”
“Люлека ми замириса” - празник на песента - с
участието на певчески състави от пенсионерските клубове на общината и гости от съседни градове
10.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Детско литературно утро - “Да прочетем и
илюстрираме стихове от Дядо Васил” - по повод 135 г.
от рождението на поета Васил Иванов Стоянов
11.30 часа, зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Тържествено заседание на Общински съвет Търговище
15.00 часа, площад “Свобода”
Спектакъл на Гвардейски духов оркестър.
Празничен концерт на Представителен ансамбъл
на въоръжените сили на Република България с участието
на:
мъжки вокален квартет “Армейска песен”,
дамски фолклорен квартет “Ладена”,
Бойка Дангова, Гуна Иванова, Таня Дупаринова,
Антония Маркова, Сунай Чалъков,
Емилия Валенти, танцов състав
17.30 часа, стадион “Димитър Бурков”
Традиционен футболен турнир ”За купата на
кмета” между местни отбори - финал
19.00 часа, площад “Свобода”
Празничен концерт с участието на:

ZAFAYAH - реге изпълнител
балет “Вега”
Невена Пейкова - Х фактор “България”
ГРУПА Д2 и ДИЧО
Празнична заря
15 МАЙ 2015 Г., ПЕТЪК
9.00-15.30 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Ученици управляват библиотеката за един ден
16.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Театър в библиотеката “В полите на Витоша” и
“Пеперудите са свободни” - предпремиерни спектакли на
театрални студия при Второ СОУ “Проф. Никола Маринов”
18.00 часа, Регионална библиотека “Петър Стъпов”
Творческа среща с представяне на новите книги на
турския поет с български корени Ахмет Емин Атасой, превел творбите на много български поети на турски език
16 МАЙ 2015 Г., СЪБОТА
18.00 - 01.00 часа, Регионален исторически музей
Европейска нощ на музеите 2015
Изложби, Славейково училище
21.00 часа, пред Славейковото училище
Демонстрация на нестинарски танц
18.30 часа, ХГ “Н. Маринов”
Награждаване с приз “Изложение Търговище 2015”
20.00 часа, естрада ”Борово око”
Концерт на Тони Димитрова
Официално закриване на ”Дни на Европа в Търговище”, организирани от Областния информационен център
17 МАЙ 2015 Г., НЕДЕЛЯ
10.00 часа, ХГ ”Н. Маринов”
Обявяване “Бебе на панаира”

В ДНИТЕ НА ПАНАИРА, НЕ ПРОПУСКАЙТЕ И:
"Изложение Търговище 2015", с работно време от 9.00
до 21.00 часа
БАЗАР НА ОТКРИТО, С АТРАКЦИИ И ИЗНЕНАДИ
Място: До стадион „Д. Бурков”
От 11 до 15 май 2015 г. Футболен турнир между детските
градини в община Търговище "За купата на кмета", с участието на 16 отбора
Място: спортен комплекс „Н.Камов”, при лошо
време спортна зала "Д. Стефанов"
От 11 до 15 май 2015 г.
Събития на фондациите "Искам бебе” и "Майки за
донорство" Място: ХГ „Н. Маринов”
10 до 14 май 2015 г., 10. 00 и 12.30 часа
Открит информационен щанд и приемна на Областния информационен център за възможностите за финансиране по европейски програми до 2020 г.
Място: Шатра на входа на ХГ „Н. Маринов”
Презентации, видеоклипове и други материали за реализираните проекти в област Търговище през изминалия
планов период на ЕС 2007-2013 г. и очакванията до 2020
г. Място: фоайе на ХГ "Н. Маринов"
Изложба „Плакатът на панаира” - автор Цончо Денев
Място: фоайе на ХГ "Н. Маринов"
ФИЛМОВА ПРОГРАМА 11-17 МАЙ 2015 Г.
КИНО "ЦЕНТРУМ", НЧ „НАПРЕДЪК”:
„Отмъстителите: Ерата на Ултрон” - 3D игрален филм;
„Камбанка и легендата u приказния звяр” - 3D анимация, озвучена на български език;
"Седмото джудже" - 3D анимация, озвучена на български език;
"Лудия Макс: пътят на яростта” - 3D игрален филм;
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гр. Търговище

www.imoti-viktoria.com

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
49 кв.м. Идеален център, ет.7,
с таванска, двустаен тухла
39 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла 50 000
71 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 49 000
58 кв.м. Запад 2, ет.3, двустаен панел 45 000
80 кв.м. Борово око, ет. 1 (жил.), тристаен ново стр-во, луксозен 48 000 EUR
96 кв.м. Запад 1, ет.3, тристаен тухла,
частични подобрения
71 000
115 кв.м. Широк център, ет. 3, тристаен ново
стр-во, лукс, обзаведен 65 000 EUR
кв. Боровец, тухлена къща, 110 кв. ЗП,
обзаведена, 490 кв.м. двор
Широк център, самостоятелна къща,
кирпич, 651 кв.м. двор
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна, с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3 39 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7
37 900
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.)
45 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
43 500
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново стр-во, завършен вид
48 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
46 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, ново стр-во
43 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. Идеален център, ет. 3 (жил.)
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.)
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500

72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзав. 79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000

и още много оферти...

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”
тел. 0601/6 41 41,
0885/960 157
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, до шпакловка
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
89 кв.м. Широк център, ет.4
69 000
89 кв.м. Ш. център, ет.1 (жил.), лукс 52 000 EUR
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
112 кв.м. Вароша, ет. 2(жил.), PVC
88 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Борово око, ет.1 (жил.), лукс. 170 000
120 кв.м. Център, ет. 2, газ, двор 55 000 EUR
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000



ÁÈÇÍÅÑ

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам
* ТУХЛЕНА КЪЩА С ГАРАЖ в с. Стража, с дворно
място – 1.5 дка, стопански постройки и кладенец
* ТУХЛЕНА КЪЩА в с. Ловец с дворно място 1.2 дка
Тел.: 0887 77 52 03

Продавам КЪЩА в с. Алваново с кладенец
и площ 1800 кв.м. Тел.: 0601/8 72 81

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

е
о

Четвъртък, 14 май 2015 г.

Продавам ГАРАЖ в блок 25 в кв. „Запад”,
с водоснабдяване Тел.: 0888 56 44 08
Продавам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – 9 дка; 4-та
категория в с. Певец Тел.: 0878 96 36 00
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Ïðîäàâàì/äàâàì
ïîä íàåì
ÌÀÃÀÇÈÍ
È ÎÔÈÑ
Òåë.: 0887 36 95 92
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
„ИВЕТ” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с
компютърна грамотност.
Тел.: 0899 81 69 67
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в местността
„Кованлъка” – отремонтирана, годна за живеене, с
ток и вода, с 1 дка дворно
място, овощни дръвчета и
лозе, на достъпно място с
нотариален акт
Тел.: 0897 441 769

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фирма „Младост-2002” ООД
търси да назначи
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
С предимство ще бъдат кандидатите с
образование, квалификация и опит в хранително-вкусовата промишленост
Молба и автобиография ще се приемат на
и-мейл адрес: mladost2002@mail.bg
За повече информация тел.: 0601 6 28 54

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

bTV Cinema - Имигранти
21.00 ч. - драма

14 май
БНТ 1

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

bTV

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

bTV Action

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

bTV Cinema

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

bTV Comedy

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

ПЕТЪК

bTV Cinema - Град на греха
23.15 ч. - екшън

15 май
БНТ 1

23:00 Всички обичат Реймънд - 19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то: Ню Йорк - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 21:00 Огън в кръвта: Високо
напрежение - екшън
11:00 Незабравима - сериал
23:00 От местопрестъпление12:00 Къде е Маги? - сериал
то: Ню Йорк - сериал
13:00 Необходима грубост сериал
Diema TV
14:00 Малки сладки лъжкини - 09:00 Ченге от миналото сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Черна зора - екшън
17:00 Освежи дома си с Деби 12:00 Питайте Джим - сериал
Травис - лайфстайл
12:30 Досиетата Грим - сериал
17:30 Мармалад - шоу
13:30 Тайнствени афери 19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
20:00 Необходима грубост 14:30 Комисар Рекс - сериал
сериал
15:30 Зина - принцесата воин
21:00 Малки сладки лъжкини - сериал
сериал
16:30 Ченге от миналото 22:00 Къде е Маги - сериал
сериал
23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Досиетата Грим - сериал
00:00 Незабравима - сериал
18:30 Господари на ефира шоу
Nova TV
19:00 Тайнствени афери 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Комисар Рекс - сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Легион - екшън-фан13:30 Моята карма - сериен
тастика
14:30 Прости ми - сериен
00:10 Хавай 5-0 - сериал
16:00 Новините на Нова
Diema Family
16:30 Малката булка - сериен
07:00 Първата дама - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Пътеки към щастието 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 11:30 Сезони на любовта 21:00 Кошмари в кухнята сериен
реалити
12:30 До последен дъх 22:00 Мис Пепеляшка - тв
сериен
реалити
13:30 Бон апети
23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Бурята - сериен
Kino Nova
16:00 Ритъмът на мечтите 08:15 Убийства в Мидсъмър сериен
сериен
17:00 Дила - сериен
10:00 Костюмари - сериал
18:00 Сезони на любовта 11:00 Рокфелер плаза 30 сериен
сериал
19:00 Моята карма - сериен
12:00 Сентрал парк уест 20:00 Малката булка - сериен
сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 13:00 В очакване на Супермен сериен
документален
22:30 Дила - сериен
15:20 Шпионски игри - екшън
23:30 До последен дъх 18:00 Костюмари - сериал
сериен

19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
bTV Lady
08:30 Ангели пазители - сериал 21:00 Посредници - комедия
10:00 Огледален свят - сериал 23:20 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги - сериал
Diema TV
13:00 Необходима грубост 07:45 Зина - принцесата воин
сериал
- сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 09:00 Ченге от миналото сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Да изгубиш себе си 16:00 Вълнуващи ваканции трилър
лайфстайл
12:00 Питайте Джим - сериал
16:30 България търси талант - 12:30 Досиетата Грим - сериал
полуфинали
13:30 Тайнствени афери 19:00 Паднала от небето сериал
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
20:30 Малки сладки лъжкини - 15:30 Зина - принцесата воин
bTV Cinema
сериал
- сериал
09:15 Вътрешна сигурност 21:30 Незабравима - сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
сериал
10:30 Троянска война - комедия 22:30 Огледален свят - сериал
23:30 Модна къща - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
12:30 Никита - сериал
18:30 Господари на ефира
15:45 Днешните чудовища Nova TV
- шоу
комедия
06:20 Здравей, България
19:00 Тайнствени афери 18:00 Вътрешна сигурност 09:30 На кафе - НТВ
сериал
сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Никита: Отмъщението 12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
bTV
22:00 Карате кид 2 - екшън
21:00 Достатъчно - екшън
13:30 Моята карма - сериен
06:30 Тази сутрин
00:25 Фрактура - рок музика
23:15 Sin City: Град на греха 14:30 Прости ми - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
екшън
16:00 Новините на Нова
Diema Family
12:00 bTV Новините
16:30 Малката булка - сериен
bTV Comedy
09:30 Щастливи заедно 12:30 Шоуто на Слави
сериен
08:00 Шоуто на шантавите ри- 18:00 Сделка или не – тв. игра
13:30 Тайните на времето 19:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта сунки - анимационен
сериал
20:00
Съдби
на
кръстопът
сериен
09:00 Комиците - шоу
15:30 Светлината на моя
реалити
12:30 До последен дъх 10:00 Делго - анимация
живот - сериал
сериен
12:00 Всички обичат Реймънд - 21:00 Високо напрежение 17:00 bTV Новините
екшън
13:30 Бон апети
сериал
17:30 Лице в лице
23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Бурята - сериен
13:00 Кухня - сериал
18:00 Бинго милиони - ло23:30 Новините на Нова
16:00 Ритъмът на мечтите 14:00 Различно еднакви тария
сериен
сериал
Kino Nova
18:10 Опасни улици - сериал 14:30 Ало, ало - сериал
17:00 Дила - сериен
08:15 Убийства в Мидсъмър 19:00 bTV Новините
18:00 Сезони на любовта 15:30 Новите съседи - сериал
сериен
20:00 Завръщане - сериал
сериен
17:00 Столичани в повече 10:00 Костюмари - сериал
21:30 Столичани в повече 19:00 Моята карма - сериен
сериал
11:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 Малката булка - сериен
18:00 Кухня - сериал
сериал
22:30 Шоуто на Слави
21:30 Ритъмът на мечтите 19:00 Какво ще кажат хората - 12:00 Сентрал парк уест 23:30 bTV Новините
сериен
сериал
сериал
bTV Action
22:30 Дила - сериен
19:30 Всички обичат Реймънд 13:00 Бетовен 3 - комедия
08:00 Менталист: Крадецът
- сериал
15:00 Смешни хора - комедия 23:30 До последен дъх на мисли - сериал
сериен
20:30 Новите съседи - сериал
18:00 Костюмари - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Обзор Лига Европа
14:45 Евроновини
15:00 Вяра и общество
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 В памет на Никола
Гюзелев - концерт
17:30 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Изпепелени от слънцето 3-сериен филм
01:00 Викингите - сериал

09:00 Експериментът - сериал
10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Кралете на бягството сериал
13:00 Послания от мрака трилър
15:30 Пета предавка - шоу
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Кралете на бягството сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Ледена смърт - екшън
00:00 Другият петък - комедия

22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

СЪБОТА

Nova ТV - Смъртоносна надпревара
22.30 ч. - екшън

16 май
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
08:50 Мястото БГ
09:00 Рано рани Свети Георги
- етно филм
10:00 Лаборатория за слава българският финал
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Третата власт отвътре
12:45 Бразди
13:15 Иде нашенската музика
14:15 Малки истории
15:15 Романс в Ориент експрес - игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Умно село
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Войната на поколенията
- игрален филм
23:20 По света и у нас

bTV

07:30 Мястото BG
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: ново поколение - шоу
13:00 Като куче и котка комедия
15:00 Мармалад - шоу
16:30 Предай нататък - социален проект
18:30 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 След утрешния ден екшън
22:30 Комиците - шоу
23:30 Вън от пещта - драма

bTV Action

08:00 Ренегат - сериал
11:00 Послания от мрака трилър
13:30 Ледена смърт - екшън
15:30 Другият петък комедия
17:30 Мисия Моят Дом
18:00 Пета предавка - шоу

19:00 Тежки престъпления сериал
20:00 Последен изход - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Френска Лига 1 - студио
22:00 Френска Лига 1: Монако
- Метц
00:00 Френска Лига 1 - студио

bTV Cinema

06:00 Убийството - сериал
09:00 Днешните чудовища комедия
11:15 Черната вдовица - криминален
13:15 Достатъчно - екшън
15:45 Австралия - приключенски
19:00 И да обича кучета комедия
21:00 Щастливецът - драма

23:30 Човекът - комедия

bTV Comedy

08:00 Мутра по заместване сериал
09:00 Там ли си, Челси? сериал
10:00 Суперпатрул - екшън
12:00 Столичани в повече сериал
13:00 Мутра по заместване сериал
14:00 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал
14:30 Новите съседи - сериал
17:30 Приятели - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Ангелите на Чарли: Газ до
дупка - екшън
22:30 Мутра по заместване сериал
23:30 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал

bTV Lady

09:00 Изпитание на любовта сериал
12:00 Изборът на Лара - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз- токшоу
16:00 MasterChef - шоу

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

bTV

08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: Ново поколение - шоу
13:00 Дюма - драма
15:00 По следите на: Дивия
свят на Южна Африка част 3 - документален
16:00 Истински истории реалити
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 България търси талант полуфинали
22:00 Папараци - шоу
23:00 Стреляй смело - екшън

bTV Action

08:30 Ренегат- сериал
11:30 Нинджа 2: Пътят на
отмъщението - екшън
13:30 Италианска Серия А:
Сасуоло - Милан
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване

14:45 Футбол: Саутхямптън
- Астън Вила, мач от
английската Висша
Лига, директно
17:00 Спасяването на Джесика Линч - драма
18:55 Студио Carlsberg
Premium Football,
Nova TV
директно
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 19:30 Футбол: Ливърпул Кристъл Палъс, мач
11:00 Съдебен спор - НТВ
от английската Висша
12:00 Новините на Нова
Лига, директно
12:30 Темата на Новa: Разслед22:00 Карлос Чакала - биоване
графичен
13:00 Смахнатият професор комедия
Diema Family
15:00 Комбина - НТВ
08:30 Голямата лъжа - сериен
18:00 Ничия земя - реалити
12:20 Реката на любовта 19:00 Новините на Нова
романтичен
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 14:10 Малките неща в любо20:00 Мумията - приключенски
вта - романтичен
22:30 Смъртоносна надпревара 16:00 Индия: Любовна исто- екшън
рия - сериен
18:00 Пътеки към щастието Kino Nova
сериен
08:00 Мумията - анимационен
20:00 Смелостта да обичаш 08:30 Виолета - сериен
романтичен
09:30 Бетовен 3 - комедия
21:50 Малките неща в любо11:30 Песента на птицата вта - комедия
романтичен
13:20 Истина ли е... - комедия 23:45 Смелостта да обичаш романтичен
15:30 Съдба на куртизанка драма
TV 7
17:50 Нужни са двама - комедия 07:35 В като Виктория 20:00 От местопрестъплението:
сериал
Ню Йорк - сериал
09:00 Не дразнете Стивънс 21:00 Тайните на Беки Б. сериал
комедия
09:45 Игор - анимация
11:30 Гарванът - сериал
12:30 Новини
13:00 Досиетата Рокфорд сериал
14:50 Папеса Йоана 1 част 23:15 От местопрестъплението:
исторически
Ню Йорк - сериал/п/
16:30 Фестивалът на Топ Гиър
в Сидни
Diema TV
17:30 Пряка демокрация
07:45 Среднощен ездач 18:30 Новини
сериал
10:00 8 прости правила - сериал 19:30 Обирът на девицата криминален
10:30 Карате кид 2 - екшън
21:15 Новини
13:00 Без багаж
13:30 Робинзон Крузо - сериал 21:30 Икар - екшън
14:30 Студио Carlsberg Premium 23:10 Завръщане у дома трилър
Football, директно

bTV Cinema - Белият Олеандър
21.00 ч. - драма

17 май
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - тв филм
13:50 80 години БНР - концерт
15:05 Лачените обувки на
българското кино
17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Светът на бъдещето документален /
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - тв филм
21:35 Господин за един ден
- филм от Топ 10 на
Лачените обувки на
българското кино
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици - токшоу

19:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
20:00 Папараци - шоу
21:00 Истински истории - риалити
22:00 Черни планини - сериал
23:00 Папараци - шоу

16:00 Италианска Серия А:
Рома - Удинезе
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Тежки престъпления сериал
20:00 Последен изход - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
Интер - Ювентус
23:45 Италианска Серия А студио

20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Истински истории риалити
22:00 Черни планини - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

Kino Nova

08:00 Мумията - анимационен
08:30 Виолета - сериен
09:30 Бетовен 4 - комедия
11:30 Песента на птицата романтичен
13:20 Нужни са двама - комедия
bTV Cinema
15:30 Тайните на Беки Б. 08:15 Супермен и Батман –
комедия
анимация
17:50 Природни сили - комедия
09:30 Човекът - комедия
20:00 От местопрестъплението:
11:15 Червената цигулка - драма
Ню Йорк - сериал
13:45 Аз, роботът - екшън
21:00 Бевърли Хилс Чихуахуа
16:15 Щастливецът - драма
- комедия
18:45 Аляска - приключенски
21:00 Белият Олеандър - драма
23:15 Падналият ангел - трилър

bTV Comedy

08:00 Мутра по заместване сериал
09:00 Там ли си, Челси? - сериал
10:00 Ангелите на Чарли: Газ до
дупка - екшън
12:00 Столичани в повече сериал
13:00 Мутра по заместване сериал
14:00 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал
14:30 Новите съседи - сериал
17:30 Приятели - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Суперпатрул - екшън
22:30 Мутра по заместване сериал
23:30 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал

16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Татко - романтичен
21:50 Тайната на черния
лебед - романтичен
23:45 Татко - романтичен
00:20 Голямата лъжа - сериен

Nova TV

07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба
Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Шрек 2 - анимационен
14:15 В ролята на баща –
комедия
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 БСП - Бесни Страшни
Пенсии - екшън

22:50 От местопрестъплението:
Ню Йорк - сериал
23:50 Природни сили - комедия

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
10:00 Смъртоносна битка сериал
11:00 Спасяването на Джесика
Линч - драма
13:00 Готини татковци - сериал
13:30 Национална лотария
14:00 Спасителни хеликоптери документална поредица
15:00 Студио А ПФГ, директно
15:15 Футбол: Марек - Локомотив Пловдив, мач от А
ПФГ, директно
17:20 Тай-Пан - приключенски
20:00 Бонанза: Завръщането уестърн
bTV Lady
06:00 Огледален свят - сериал 22:00 Войната на Чарли Уилсън
- биографичен
09:00 Изпитание на любовта сериал
Diema Family
12:00 Изборът на Лара - сериал 08:30 Голямата лъжа - сериен
15:00 България търси талант - 12:20 Върхът на любовта - рополифунали
мантичен
18:00 Вълнуващи ваканции 14:10 Тайната на черния лебед лайфстайл
романтичен

22:15 Джурасик парк - екшън
00:45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

TV 7

07:35 В като Виктория сериал
09:00 Оригиналът
11:30 Гарванът - сериал
12:30 Новини
13:00 Досиетата Рокфорд сериал
14:40 Сутрешен блок - сериал
15:45 Живот на скорост - шоу
16:15 Обирът на девицата криминален
18:00 Жега
18:30 Новини
19:30 Учебник по любов комедия
21:50 Новини
22:00 Всички хубави неща драма
23:50 Паранормална активност - трилър
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Концерт за Деня на Търговище 7 000 лв. за осветНа 14 май 2015 година
от 19.00 часа на площад
„Свобода” в град Търговище се проведе празничен
концерт, по случай обявяването на 14 май за Ден на
Търговище.
Концертът ще бъде открит от младия и талантлив български изпълнител Zafayah. След него на
сцената ще излезе Невена
Пейкова - Х Фактор, България, която също е родена в
град Търговище.
Ще участва и модерен
балет „Вега” при ЦМДИ,
Търговище. Гост- звезди
ще представят за първи
път в Търговище проекта
"D2 и Дичо - 15години" от
създаването на любимите
на стотици фенове - Ледено момиче.
Zafayah, е един от пионерите на реге музиката в
България. Съосновател и
продуцент в първия и засега единствен български
лейбъл за реге музика Roots Rocket. В момента
Zafayah работи над първия
си студиен албум.
Невена Пейкова е родена през 1995 г. в Търговище, от малка се отличава
със силния си и безпогрешно разпознаваем глас, с
който спечели възхищението на публиката в третото издание на Х Фактор,
България. Скоро се очаква
да представи първия си самостоятелен сингъл.
Група Д2 и ДИЧО.
Група D2 е създадена
през 1999 година от Димитър Кърнев. Другите членове на бандата са Дичо
Христов (вокал), Красимир
Тодоров (клавишни), Александър Обретенов (бас),
Явор Александров (удар-

ни) и Десислав Семерджиев (перкусии). Още дебютната песен на D2 "Не мога
да спра да те обичам" се
превръща в тотален хит.
През 2000 година излиза и
първият албум на D2, озаглавен "Ледено момиче".
Албумът съдържа в себе си
още един хит – "Две следи", който е кавър-версия
на песен на Щурците.
През 2005 г. вокалистът
на D2 Дичо Христов напуска групата и се ориентира
към самостоятелна кариера. Това обаче не е краят на хитовата рок група.
След редица кастинги момчетата избират своят нов
вокалист – Деян Каменов
– нашумял тогава с участието си в популярното предаване "Стар Академи".
Първата продукция с Дидо
е сингълът "Тук и сега",
който по–късно става част
от новият албум озаглавен
"Шест". D2 се включват в
много инициативи и дори
организират ежегоден конкурс за училищна песен,
озаглавен "Голямото междучасие".
Zafayah

В Попово

Невена Пейкова

лението на храма

На последната сесия на
Общинския съвет в Попово,
бе гласувана актуализацията на бюджета и Инвестиционната програма на Общината за 2015 г., поради
новопостъпили средства от
дарения в общинския бюджет.
Сред заложените дейности в Инвестиционната
програма на Попово бе из-

БЧК-Търговище организира

Състезание по
първа помощ
Българският червен кръст
/БЧК/ в Търговище проведе Областно състезание за
ученически екипи по първа
помощ. То бе част от проявите по повод 8 май – Световен ден на Червения кръст и
Червения полумесец, съобщи

Дияна Ненова, специалист
„Младежки дейности” към
Областния съвет на организацията.
Състезанието се провежда
на всеки две години и в него
участват екипи от различни
училища на областта. Екипът,
който се класира на първо
място, ще представи Търговище на националното състезание в началото на юни край
София. Надпреварата се проведе на открито в местността
„Борово око” в Търговище.
Участваха три екипа – два от
Търговище и един от Антоново, всеки от по 4 участника на
възраст от 12 до 14 години.
Освен отговор на теоретични
въпроси, свързани с първата
помощ, младите хора показаха и практическите си умения. Разиграни бяха различни ситуации с пострадали при
инцидент с машина, в гората
и при битов инцидент. Победител стана екипът от Антоново, който ще представи областта на 6 юни в София.

Спортна гимнастика и акробатика

Пет бронзови медала от международния турнир във Варна
Светослав Ангелов и Георги Иванов от СК ”Торнадо”
- Търговище бяха
включени в националните отбори на
България за участие
в
Международния
турнир по спортна
гимнастика и акробатика, съпътстващ
Световната купа във
Варна.
Георги
Иванов
участва в отбора до
16 години и завоюва два бронзови медала – на прескок и

халки.
Светослав Ангелов при младежите
–до 18 години окичи гърдите си с три
бронзови
медала
–кон с гривни, прескок и успоредка.
С представянето
си на този престижен форум търговищките гимнастици още веднъж се
доказаха на треньорите си Димитър
Стоянов, Борислав
Илиев и Снежана
Стоянова.

Продавам ВИЛЕН ИМОТ от 1600 кв.м. – метална барака, гараж, ток и вода; в с. Сушина,
общ. Върбица, до яз. Тича; южно изложение.
Цена по договаряне. Тел.: 0896 045 332
Продавам земя от 1 до 5 дка до
Екофол – ток, вода, газ, път
Тел.: 0889 503 423
Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА КВАРТИРА –
двустаен апартамент; 65 кв.м.; зад Здравната
каса в Търговище. Тел.: 088 55 29 279

граждането на фасадно осветление на храм „Успение
Богородично” в града. И то
вече е факт, а сградата радва поповчани с красивата
си нощна визия.
Изграждането на осветлението е изпълнено от звено
„Инфраструктура и благоустрояване” и е на стойност 7
000 лв., изцяло осигурени от
общинския бюджет.

Обява
от КЕРИМ МЕХМЕДОВ КЕРИМОВ
има следното инвестиционно намерение
СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ОРЕХОВА ОВОЩНА ГРАДИНА в поземлен
имот № 008041 в землището на с. Надерево, община Търговище.
Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ –
Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет. 3, стая № 5 /проход на
етаж 2/ - дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на
община Търговище или кметство с. Надарево.

Продавам СТОПАНСКИ ДВОР в с. Горна
Кабда – площ 12.741 дка; със стопански
постройки, чешмяна вода, електричество; удобен за отглеждане на животни
Цена – 80 000 лв. Тел.: 0895 140 225

Давам под наем две тавански стаи с
обща баня – до бившата стоматология в Търговище. Тел.: 0886 003 340

О Б Я В А
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
обявява публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под аренда на общински земеделски
земи в землищата на Общината
Срок на закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит за участие – 12:00 часа на 01.06.2015 г.
Срок за представяне на предложението за участие
16:00 часа на 01.06.2015 г. на пето работно място в
Центъра за административно обслужване.
Цена на тръжната документация 10,00 лв.
Търгът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 9:00 часа в
зала № 74 в сградата на Общината.
Допълнителна информация - стая № 81, IV етаж,
тел: 0601-6-86-72

Продавам КУЧЕНЦА – порода „Хъски” на
два месеца. Тел.: 0885 20 18 29
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че:
На 21.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница, с. Иванча,
с. Баба Тонка, с. Славяново, с. Медовина - общ. Попово.
На 20.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница, с. Иванча,
с. Баба Тонка - общ. Попово.
На 19.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Глогинка, с. Заветно, с. Кошничари, язовир с.
Росина - общ. Попово.
На 18.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв. Сеячи и кв. Невски - гр. Попово, с. Светлен,
ВО "Светлен" - общ. Попово.
На 15.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: МТП "Птицеферма", гр. Попово с. Звезда, с.
Априлово, с. Марчино и с. Долна Кабда - общ. Попово.
На 14.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с. Ломци, с. Еленово и с. Тръстика - общ. Попово.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

Четвъртък, 14 май 2015 г.
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ще остане неговото
излизане на сцената, където той благодари на учители и
съученици, защото
„всичко това, което
съм постигнал е заради вас”, завърши
Исмаилов.
Със заповед на
министъра на отбраната
Николай
Ненчев бяха наградени инж. Иван
Димитров - бивш
директор на гим-
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ОБЛАЧНО
НЕДЕЛЯ

50 години професионална техническа
гимназия „Цар Симеон Велики”
малко
известен
факт, а именно,
че от учебната
1978-79 г. техникумът става част
от Министерството на отбраната и
машинно-ремонтния комбинат „Хан
Крум”
/днешния
завод „Терем”/. От
думите му стана
ясно, че училището на този ден
празнува и втори
празник – вече 20
години носи гордо
името на цар Симеон Велики.
Заместник-министърът
на отбраната доцент д-р
Орхан Исмаилов, който
също е възпитаник на техническата
гимназия в
Търговище, присъстваше
на концерта.
В
мил
момент
и
скъп
спомен
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Половинвековен юбилей
отбеляза професионалната техническа гимназия
„Цар Симеон Велики” в
Търговище. Кулминацията
бе тържественият концерт
в Драматичния театър в
понеделник, 11 май. Тук
днешните
възпитаници
почувстваха, че са част
от историята на школото,
в което се обучават вече
три поколения млади хора
от Търговище и страната.
В истински празник се
превърна концертът, посветен на 50-тата годишнина от създаването на техникума по механотехника
през 1965 г. Директорът
на ПТГ Николай Николов
припомни богатата му
история и сподели един



назията и о. р. кап.
Васил Василев учител по военно
обучение и преподавател по ремонт
на БТТ.
Орхан Исмаилов
връчи „Знак на Министерството
на
отбраната“ на Валентина
Кънчева
- председател на
училищното настоятелство,
Мария
Георгиева - бивш
заместник-дирек-

тор на училището и
дългогодишен учител и Георги Майсторски - кръстник
на гимназията, историк и археолог.
Председателят
на обществения комитет „Васил Левски” в Търговище
Веселин
Николов
изчете поздравителен адрес от ръководството на общобългарския комитет
„Васил Левски”.
За памет и пример на бъдещите
поколения и предвид значимостта на
гимназията за Търговище и региона,
тя бе удостоена и
с най-високото отличие на Комитета
- почетна грамота.

Проф. д-р Ганчо
Папуров на 87!

Утре – 15 май 2015 година –многоуважаваният наш
земляк – Почетен гражданин
на Търговище, краевед, поет
и общественик – проф. д-р
Ганчо Папуров навършва 87
години!
Горнилото на неговите години не загасват безмерната
му любов към родния край,
към хората, към приятелите
и близките и тяхната несекваща жажда за всестранен
възход на отечеството и Търговищкия регион.
За местните люде Ганчо Папуров е образец на
непоклатим местен патриот, на забележителен лекар, на любящ съпруг и баща.
Поклон пред теб, професоре, приятелю! На многая
лета! Не те забравяме,
както и ти нас! Специални поздрави на твоето
семейство и пожелания
за много здраве и дълъг
живот!
Радослав Черкезов
Божидар Николов
и приятели

Томбола за коректни
данъкоплатци в Търговище

Във вторник, 12 май,
в Центъра за административно обслужване
на граждани в Търговище се проведе традиционната
томбола
за разпределяне на
награди за коректни
данъкоплатци. В нея
участваха всички жители на общината, които
са платили местните
налози в пълния им
размер до края на месец април. Да извади
имената на печелившите задачата имаше

седемгодишната Сияна
Неделчева. А наградите бяха 40 малки домакински електроуреда.
Средната стойност на
наградите е 100 лв.
Зам.-кметът на Търговище Диян Дечев заяви, че томболата през
годините е спомагала
за повишаване на събираемостта на местните данъци. И наблегна върху това, че през
последните години не е
била увеличавана данъчната тежест.

На снимките: вляво - Веселин Николов връчва почетна
грамота на директора Николай Николов; вдясно - зам.-министърът на отбраната Орхан Исмаилов награждава от
името на Министерството заслужили учители

В Областната дирекция по храните

Регистрират обекти
за Панаира

уведомява своите клиенти, че

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

Временни обекти от
търговската мрежа в
рамките на традиционния пролетен панаир
„Изложение Търговище 2015” регистрират
специалистите от отдел „Контрол по храните” към Областната дирекция по безопасност
на храните. Това съобщи вчера – 13 май, началникът на отдела д-р
Теодора Тодорова.
Към момента има 15
регистрирани подобни
обекти. Регистрацията

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



продължава и
в момента – през деня
два екипа от специалисти ще обхождат панаирните площи и ще
завеждат в списъци
всички търговци на хранителни стоки.
Освен текущата регистрация от Агенцията
по храните следят за
качеството и документацията на предлаганите
продукти. Проверяват
се данните за произход
и годност на храните,

съхраняват ли се правилно,
добра ли е хигиената. Според д-р Тодорова, засега
няма регистрирани нарушения. При евентуални нару-

шения инспекторите могат
да налагат предписания, да
бракуват стоки или да налагат актове за парична санкция, уточни тя.
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