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Весел, щедър Панаир! За Европа на гражданите

Борислав КУРДОВ
Свилен НИКОЛОВ
За пореден път в Търговище бе открит традиционният пролетен
панаир и „Изложение
2014”. „237 години е
достатъчно дълго време, за да се установи
традиция – традиция
която не е спирала в
мирно и в не мирно време”. Това заяви кметът
на Търговище Красимир
Мирев, по време на откриването.
В първия ден 105
фирми показаха своята продукция в залите
на Изложението и на
откритите площи. 28 от
тях са производители,
а тридесет от всички са
местни. 20% от фирмите-изложители са нови,
а останалите участват в
Изложението за пореден път, съобщи кметът
Мирев.

чин”, каза още Мирев.
В културната програма, която съпътства панаира, са предвидени
редица концерти, изложби, спортни прояви
и други. Акцентът тази
година е върху участието на младите хора в панаирните прояви, каза
зам.-кметът и директор
на „Изложение 2014”
Емине Якубова.
Една от първите
прояви в панаирната
седмица, минути след
официалното
начало,
бе откриването на нова
детска площадка, която
се намира непосредствено до
(на 2 стр.)

В панаирната седмица Търговище посреща
и гостуващи делегации
от побратимените градове Санта Мария да
Фейра - Португалия и
Смоленск - Русия, както
и делегация от Индонезия. „Идеята е след
дългогодишното културно сътрудничество да
се започне и икономическо” – каза Мирев и
даде за пример това, че
членове на делегацията
от Индонезия ще търсят конкретни оферти
от местни предприятия,
производители на хранителни стоки.
„Днес
посрещаме
гости в един разкопан
град, с един новоизграждащ се център, но
вярвам, че това е само
за тази година и че през
следващата Търговище
ще изглежда по един
съвсем различен на-

Коалиция за България подари
логото на ЕС от цветя на
Търговище за Деня на Европа

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

Борислав КУРДОВ
Девети май бе двоен
празник за социалистите в Търговище. На
този ден те отбелязаха
също 69-тата годишнина от победата над
хитлеристка Германия
и края на Втората световна война и Деня на
Европа.
Сутринта млади социалисти от БСП – Търговище поднесоха цветя на 13 паметника на
партизани и герои от
Втората световна война
в селата Пробуда, Алваново, Буховци и Макариополско. Членовете
на младежката организация на БСП почетоха
още Братската могила и
паметниците на парти-

заните Михаил Петров
и Симеон Филипов в
Търговище.
По-късно на затревената площ между
сградите на Ловно-рибарския съюз и Дома
на науката и техниката
в Търговище бе открита
цветна композиция, изобразяваща логото на
Европейския съюз, която да олицетвори посланието на социалистите
за красива и справедлива България и социална
Европа.
„Цветната композиция
я подаряваме на Търговище”, заяви кандидатът за евродепутат от
Коалиция за България
Катя Колева. „Считаме,
че с цветя
(на 2 стр.)

манин, кой е християнин, кой какво име носи.
ГЕРБ не е партия, която
плаши хората, ходейки
от къща на къща. От няколко дни съм в региона
и това, което ми разказаха хората ме изумява. От тази трибуна
се обръщам към пред-

ставителите на ДПС –
знам, че ходят от къща
на къща и заплашват,
не им изкупуват млякото, създават им хиляди
проблеми – само и само
да ги накарат насила
да гласуват за техните
депутати. Ние няма да
позволим в (на 2 стр.)

Кандидати за евродепутати от ГЕРБ – в Търговищко

Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и
председател на предизборния щаб на партията
Цветан Цветанов и кандидати за евродепутати от листата на ГЕРБ
посетиха Търговищко.
Водачът на листата Томислав Дончев и кандидатите Андрей
Ковачев и Асим
Адемов се срещнаха с членове и
симпатизанти в Антоново и Омуртаг
вчера, 14 май.
Пръв в Антоново
говори Асим Адемов: „Защо трябва да гласуваме
за ГЕРБ? Защото
ГЕРБ не разделя
хората. Тази партия
не се интересува от
това, кой е мюсюл-

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

Събор на ДПС в Крепча
Пътят на избирателите на ДПС към Европа
започна преди 29 години, каза при откриването
на традиционния митингсъбор в село Крепча
председателят на Движението за права и свободи Лютви Местан. Той
бе на посещение в Търговищка област, заедно с представители на
ръководството на ДПС
и кандидати от листата
на Движението за членове на Европейския
парламент. "Минаха 29
години от онази величава съпротива и на Крепча, и на Пристое, и на
Джебел, и на Каолиново
- тогава започна пътят
на България към Европейския съюз. Пътят на
Крепча, пътят на избирателите на ДПС към
Европа, започна преди
29 години, когато през
зимата на 1984-1985 година излязохте на мирна
съпротива за защита на
човешките ни права. Тогава вие станахте европейци!" - обърна се към
насъбралото се множество Местан.
Той бе категоричен,
че ДПС ще спечели тези
избори без агресия. По
думите му, в листата на
ДПС не могат да влязат
случайни хора. Нашите депутати ще бъдат
вашият силен глас от
най-високата
трибуна
в Европа, трибуната на
Европейския парламент,
обобщи Лютви Местан.

Съборът в най-голямото село на община
Опака събра стотици
членове и симпатизанти
на ДПС. Той се провежда за 15-та поредна година, а идеята му е да не
се забравят възродителният процес и майските
събития от 1989 г., каза
кметът на селото Ниязи
Ахмедов.
За доброто настроение на гостите се погрижиха
изпълнители
от Музикално-драматичния театър - Разград.
Организирани бяха и
народни борби с участници от Търговищка,
Разградска, Сливенска
и други области на страната.

Спусна се
„Вълшебната
завеса”

Приключи
Международният фестивал на
спектакли за деца „Вълшебната завеса”, който
се проведе в Търговище.
В продължение на пет
дни малките зрители
видяха 16 спектакъла,
четири от които от чужбина. Проведени бяха
конкурси, уъркшопове
и дискусии. Журито с
председател доц. д-р
Йоана Спасова-Дикова определи и носителите на
(на 3 стр.)
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Кандидати за евродепутати от ГЕРБ...

(от 1 стр.) България да има
такива феодални имения. Хората тук вече са разбрали,
че в този район има само две
партии: ДПС, която насажда
страх и ГЕРБ, които работят
за хората.Подкрепете ни, за
да има повече демокрация и
във вашия район”.
А според Цветан Цветанов: ”ГЕРБ имаме силата,
имаме духа да бъдем първата политическа сила в предстоящите евроизбори. Тези
избори, освен че ще дадат
възможност да изпратим
представители в Европарламента, те са възможност да
дадем оценка на сегашното
състояние на държавата и
оценка на управлението. На
тези, които само преди една
година само с популизъм и
голи обещания отдалечиха
нашата родина от европейските ценности и от европейската перспектива”
„Здравейте безстрашни
хора на Антоново. Знам че
ви е насаден страх и идвайки тук, вие проявявате
смелост. И ние сме тук, за
да ви вдъхнем доверие, да
ви убедим че има надежда,
има алтернатива, има възможност и вашите райони
да станат европейски”, призова от трибуната Андрей
Ковачев.
В Антоново и в Омуртаг
водачът на листата Томислав
Дончев говори за страха, насаден сред жителите на тузлушкия край. „Имам подкрепата на партия ГЕРБ и няма
да позволим и вас да ви е
страх. Ние не искаме война
с нашите опоненти. Ние не
искаме омраза. Искаме колкото се може повече българи, без значение от пол и
религия, да следват една посока и да могат да градят. А
не да разрушават и взаимно
да се съсипват в омраза.”
По-късно представителите на ГЕРБ посетиха Опака
и Попово, а вечерта - Търговище. Повече за тези срещи
– четете в следващия брой
на „ТН”

Старши полицай Диян
Колев е един от отличените
24-ма достойни българи за
2013 г., съобщиха от пресцентъра на МВР. Той получи
наградата си на официална
церемония в Националната художествена галерия в
присъствието на главния секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров.
Старши полицай Диян
Колев има близо 18 години
стаж в системата на МВР.
Той е водач на служебно
куче в група "Охрана на
обществения ред" в сектор
"Охранителна полиция" на
РУ "Полиция"-Търговище.
На 7 юли 2013 г. полицай
Колев спаси 71-годишна

За култура и традиции

Писмо до редакцията

Искрени благодарности от пациент Явор Куюмджиев финансира разработването

Много често пациенти от Разград се
лекуват в болницата в Търговище /анкета, проведена от разградски вестник показа, че процентът на лекуващите е над
50/. Това, което ще разкажа, дава отговор на въпроса - защо.
Получих кръвотечение на 04.05.2014 г.
След преглед в „Спешна помощ”- Разград,
бях изпратен в „Урология” за приемане в
отделението, с препоръка да си купя памперс. Да, ама не. Там нямаше лекар и когато медицинската сестра ми даде телефон, за да се обадя на лекаря, неговият
отговор бе: „Не можем да ви приемем,
защото са почивни дни, елате в сряда”.
На следващия почивен ден пристигнах в МБАЛ в Търговище. Не се учудих на
вежливото отношение на персонала в
„Спешна помощ”, защото това не беше
първото ми лекуване в тази болница.
Учудването ми беше, че в отделението
„Урология” имаше дежурен лекар и то не
кой да е, а началникът на отделението
- д-р Георгиев. Сигурно като началник е
можел да почива, а да дежури друг негов

колега - той не го е направил, защо ли?
Отговорът е ясен - това може да направи само лекар, обичащ професията си и
мислещ за пациентите си.
Прекланям се и благодаря на целия екип
на отделението ”Урология” и особено на
д-р Георгиев за грижите и хуманното отношение. Те достойно носят званието
лекар- това наистина е звание, когато
си добър в професията, когато спасяваш
живот.
По време на престоя ми се наложи кръвопреливане. Използвам случая да благодаря на екипа от кръвен център - кръводарителите ми споделиха за отношението към
тях. Под формата на шега те споделиха,
че в този център биха давали кръв всеки
ден. Отношението към мен по време на
престоя в болницата ми вдъхна вяра в
българското здравеопазване. Дано на човек да не му се налага да се разболява, но
ако това се случи, винаги ще предпочета
лекарите в търговищката болница. Още
един път искрено им благодаря.
Христо Христов - Разград

на архитектурен план за читалището в Опака
Читалище „Пробуда-1922“
в Опака има нужда от сериозна реконструкция и благоустройство. Средства за
това могат да се намеря от
европейските програми, но е
необходимо да се разработи архитектурен план, за да
може да се кандидатства за
финансиране.
Народният представител
от Коалиция за България
Явор Куюмджиев ще финансира изработването на плана,
за да помогне на едно от най-

старите читалища в България
да се съхрани и да изпълнява
още дълги години своята духовна мисия.
„ Обявявам тази новина
днес, 11 май - ден, на който
през Възраждането са почитали светите братя Кирил и
Методий, защото читалищата са били и трябва да бъдат
място, където се развива и
съхранява българската култура, традиции и самобитност“, заяви депутатът Явор
Куюмджиев.

(от 1 стр.) и красота ще вървим
напред не само в тази кампания,
но и в управлението на Европейския съюз. Очакваме на изборите за Европейски парламент
лявото политическо пространство, партията на Европейските

социалисти да доминира в ЕП,
а Мартин Шулц да стане председател на Европейската комисия.
Убедени сме, че с позитивизъм
можем да управляваме Европа,
така че Европа да бъде на гражданите”, каза г-жа Колева.

Младежите от БСП - Търговище преди един месец започнаха инициатива за събиране
на средства за подпомагане
на абитуриенти с ограничени
финансови възможности и в неравностойно положение.
Те се срещнаха с 15 бъдещи
абитуриенти, които приеха да
им бъде оказана подкрепа за
един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки млад
човек.
Тяхната инициатива беше
подкрепена
от
народния
представител от Коалиция за
България Явор Куюмджиев,
който дари лични средства. В

инициативата се включи и общинската организация на БСП
- Търговище.
До този момент са събрани и
предоставени средства на 8 бъдещи абитуриенти. Инициативата продължава и през следващата седмица.
Тази кампания няма да бъде
еднократна, а ще продължи
и през следващите години, за
да може повече млади хора
без финансови възможности
да имат своя мечтан абитуриентски бал, заяви Илия Илиев,
председател на Младежкото
обединение на БСП в Търговище.

За Европа на гражданите

Помагат на абитуриенти в
„Помощ
в
дома”
неравностойно положение
Общината запазва 11 работ- Португалци Със средства на депутата Явор
ни места с инициативата
в Търговище Куюмджиев и млади социалисти
По проект в Омуртаг

През последната една
година в община Омуртаг работи Звено за услуги в домашна среда.
Осем домашни санитари
и двама социални работници обгригжат
лица
с трайни увреждания –
деца и възрастни с ограничения и невъзможност за лизира по проект “Развитие
самообслужване. Услугата на социалните услуги за “Поза тези хора в нужда се реа- мощ в дома” по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”. Стойноста на проекта е 83 923,09
лв, като услугата се ползва
от жителите на Камбурово,
Козма Презвитер, Звездица, Горно Новково, Голямо
Църквище и Омуртаг.
В сряда, 14 май, се състоя
заключителна пресконференция, на която бяха отчетени резултатите по проекта
и дейностите свързани със
създаването на Звеното за
услуги в домашна среда.
В хода на проекта са наети 11 безработни, които
след курс на обучение работят в Звеното.
Услугата в помощ на хората с трайни увреждания е
част от социялната политика
на общината и създаденото
Звено за услуги в домашна
среда ще продължи да работи и след приключването
на проекта, към съществуващия домашен социален
патронаж и да предоставя
услугата “Помощ в дома“ на
всички, които имат нужда от
нея, обещава кметът Нежжена от удавяне на плажа дет Шабан.
Кабакум. По времето на
инцидента спасителите от
поста ги нямало, никой на
плажа не реагирал, дори
не се обадили на тел. 112.
На помощ на давещата се
жена се притекъл единствено старши полицай
Колев, който точно тогава
ползвал отпуска си и почивал на същия плаж. Без да
се бави, той скочил в морето и спасил жената.
За доблестната си постъпка полицейският служител е награден със заповед
на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев с
“Почетен знак на МВР“-трета степен.

Полицай от
Търговище
сред
„Достойните
българи”

Панаирни
прояви

"Обсъдихме започването
на икономическото ни сътрудничество" - заяви кметът д-р
Красимир Мирев след проведената първа среща с Емидио Соуса – кмет на община
Санта Мария да Фейра, неговата съпруга и с Мария до
Розарио Менезеш – гл. експерт „Международни връзки”
в Община Санта Мария да
Фейра. Делегацията от побратимения ни град присъства на официалното откриване
на "Изложение - Търговище
2014", което разгледа покъсно с интерес. В следобедните часове в общинската
администрация гостите презентираха с филм и покана
към бизнеса на Търговище,
инвестиционния потенциал
на община Санта Мария да
Фейра и тяхната икономическа политика. Кметът Емидио
Соуса представи възможностите на интернет бизнес-платформата на града
BIZfeira и заяви желание бизнесмени от цяла България да
се включат в нея, с обмяна
на опит и идеи за партньорства. От своя страна кметът
на Търговище д-р Красимир
Мирев сподели, че между нашите две страни има достатъчно сходни черти, които ги
правят близки и приятелски
настроени, обща е и съдбата
ни в ЕС.
На 13 май 2014, на гостите от Санта Мария да Фейра
проведоха редица бизнессрещи в търговищки предприятия.

Весел, щедър Панаир!

Управителят на
ОББ - Търговище
Красимир
Милтенов до кмета Красимир Мирев по време
на откриването

(от 1 стр.) изложбените зали.
„От миналата година община
Търговище започна масирано строене и обновяване
на детски площадки. Създадохме специално звено към
общинската фирма „Флора”,
благодарение на което правим една детска площадка с всички изисквания за
безопасност, но на половин
цена”, каза кметът Красимир

Посланикът на Индонезия на визита в Търговище

Извънредният и пълномощен посланик на
Република Индонезия у нас Бунян Саптомо е
на посещение в Търговище.
Визитата му е по повод 20-та годишнина от
създаването на клуб "Батик" към Младежкия
дом. Специално за тържественото честване
той е придружен от съпругата си и от танцовия състав към посолството "Очарователните
рози на Архипелага", които ще вземат участие в концерта, който се проведе в голямата
зала на Младежкия дом.
Посланик Саптомо вече се срещна с кмета
Красимир Мирев и му подари картина с екзотичен пейзаж от Индонезия.
В програмата на дипломата е включено и
посещение на „Изложение – Търговище 2014”,
където по традиция щанд имат и творците от
клуб „Батик”.

Мирев. След дарените през
миналата година две детски
площадки от Енерсис и Тракия Глас България, към спомоществователите в тези дни
се присъедини и банка ОББ,
със средствата на която бе
построена и най-новата площадка.Ако времето позволи,
още до края на тази седмица
или най-късно в понеделник,
ще стартират и дейностите
по площадката на ул. „Скопие”.
До месец ще стартира и
нова процедура по оперативните програми, в която са
включени още пет нови детски площадки, разпръснати в
целия град. Отделно още три
или четири ще изгради фирма „Флора”. В същото време
продължава и обновяването
на съществуващите игрални
кътове в детските градини.
„Искам да отбележа и
дано да не провокирам, но
до днес нямаме сериозни
посегателства върху новите
детски площадки, което означава, че те се пазят както
от хората, живеещи наблизо, така и от децата”, каза
Мирев
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За благото и в полза на хората

История и дейност
На църквата на Адвентистите от седмия ден

Ради АВРАМОВ
Църквата на адвентистите от седмия ден е една от
най-бързо разрастващите
се християнски църкви в
света. Нейното начало е в
САЩ, където през 1863 г.
тя наброява 3 500 членове.
Сега тя наброява над 18 милиона членове в 205 страни
в света.
Кратка история на
църквата в България
В центъра на нейните
учения и разбирания стои
Библията като единствена
книга с канонична стойност. Адвентистите вярват,
че спасението на човека от
греха е възможно единствено и само
възоснова
на вярата в
изкупителната смърт
на
Исус
Христос на
болката.
Те очакват
Второто
идване за
Исус Христос на земята. Едно
събитие,
което ще
промени
из основи
хода
на
историята.
Адвентистите
от
седмия
ден пазят Библейската събота, като една заповед, дадена от Бога за всички хора.
Първите адвентисти в България са немски заселници
от Крим, Русия, които в началото на двадесетте години на XIX век идват в нашата
страна. Те се заселват като
кололонисти в Североизточна Добруджа, където и основават своите групи. Първи
член на българската Адвентистка църква е българският
евреин Яков Гринберг през
1896 г. в Русе.
През 1924 г. в София е
основано издателство „Нов
живот”, чийто книги дават
голям тласък в развитието
на църквата. Тогава се изгражда и първата църковна
сграда в София на ул. „Солунска” 10, където и до днес
се помещава една от Софийските църкви. През 1936
г. Адвентната църква открива детско летовище в Своге,
в него всяко лято на смени
почиват социално слаби
деца. След трудните години
на Втората световна война
църквата на адвентистите
продължава да развива активно своята дейност.
През 1945 г. в България
има 1 344 адвентисти. Построени са църковни сгради
в Стара Загора, Габрово и
Добрич. В началото на петдесетте години управляващите започват регресивни
мерки към всички религиозни общества. Това засяга
и Адвентната църква. Някои
от пасторите лежат в затвора. До 1989 г. църквата
в България е била откъсната от световната Адвентна
църква.
През 1990 г. църквата

Предстоящо
на Панаира

В ЧЕТВЪРТЪК, 15 МАЙ
от 9.30 часа, в концертната
зала на ОНЧ „Напредък”, ще
се проведе „Люляка ми замириса”. Празник на песента с
участието на певчески състави
от пенсионерските клубове на
Общината и гости от съседните
градове. От 10 часа в Туристическия информационен център
ще се проведе „Икономическият потенциал на туризма в
Търговищкия край”. От 12 до
14 часа, естрада „Борово око”
ще се проведе викторина с въпроси от различни области на
тема „Земеделието – бъдещето
на България”, по повод Деня на
професионалната гимназия по
земеделие. От 18 часа на стадион „Димитър Бурков” ще се
проведе финалът на традиционния футболен турнир „За купата
на кмета”. А от 19 часа в Драматичен театър – Търговище ще
се състои концерт-спектакълът
„Слънцето е в нас”, по повод годишнината на балет „ВЕГА”.
В ПЕТЪК, 16 МАЙ, от 14 до
16 часа, в естрада „Борово око”
по повод Деня на Професионална гимназия по електротехника и строителство – „Спирит
ефект” и „Моден дизайн”. От 16
и от 18 часа в Кукленият театър ще можете да видите спектакъла на Държавен куклен
театър – Стара Загора „Фолклорна магия”.
НА 17 МАЙ, В СЪБОТА, от
10,30 часа на поляната „Борово
око” ще има киноложка изложба на ловни кучета. От 17 часа
в изложбените зали на Изложението ще се проведе награждаването с приз „Изложение –
Търговище 2014”.
В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН от Панаира от 10 часа в ХГ „Н. Маринов” ще бъде обявено „Бебе
на панаира”.

на адвентистите получава
официална регистрация в
Дирекцията по вероизповедание към Министерския
съвет и признание като
традиционна протестантска църква. През 1992 г. е
възобновена дейността на
издателство „Нов живот”.
Днес църквата наброява 7
791 членове организирани в
112 самостоятелни църкви.
Появата на адвентната вест в Търговище става
през 1928 г. През 1930 г.
се кръщават трима души,
през есента на 1944 г. една
група от 15 преселници от
Беломорска Тракия, на 25
X 1947 г. се слагат основи-

– Българско студио-4000 в
Пловдив.
Днес „Гласът на надеждата” предава от 17 предавателя на 3 континента на
повече от 50 езика, над 1
000 часа седмично. Активно действа и Адвентно младежкото дружество. Около
70% от членската маса на
църквата в световен мащаб
е съставена от младежи до
30 годишна възраст.
Към настоящия момент в
България има около 2 500
млади адвентисти, които
участват във всички сфери
на дейност на църквата.

те на църквата с проповедник Р. Абаджиев. На първи
юни 2013 г. официално бе
открита сградата на новата адвентна църква на ул.
„Столетов” 1 в Търговище.
Църквата на адвентистите в
световен мащаб организира
много болници, медицински
и стоматологични кабинети,
здравни семинари, здравна
профилактика и др. От 1999
г. в църквата на адвентите
функционира клуб „Независимост” – за взаимопомощ и
борба срещу зависимостите
от алкохол, наркотици и тютюнопушене. Действа и програма за отказ от цигарите
за пет дни. В Адвентната
църква в световен мащаб
действа фондация „Адра”. Тя
е член на световните благотворителни фондации към
ООН и Европейската общност Адра – България работи в тясно сътрудничество
с Президентството; Министерството на труда и социалните грижи, Министерството
на образованието и науката,
Агенция за чуждестранна
помощ. През 2001 г. бяха
монтирани 10 броя къщички
– дарения от Адра-Австрия.
Те бяха предназначени за
най-нуждаещите се ромите
от кв. „Изток” – Кюстендил.
Създадена бе и земеделска кооперация целяща да
включи над 100 семейства,
които да обработват 45 дка
земя, предоставена им от
община Кюстендил. В град
Кричим Адра спомогнаха
за засаждането на 20 дка
земя. В цяла България бяха
раздадени над 5 тона семена.
Успешно функционира и
радио „Гласът на надеждата”

РЕГИОНАЛЕН ИСТРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ

На снимката: Новата сграда
на църквата в Търговище

Европейска
нощ на музеите
17 май /събота/ от 18:00 до 1:00 ч. на 18 май /неделя/ 2014 г.
18.00 ч. – Откриване на постоянна експозиция „Икони
и църковна утвар”
Място: Свещаровата къща
18.30 ч. – Откриване изложба „Кукерски игри – феерия
от багри, магия и мистерия”.
Гостува РИМ – Ямбол.
Място: Славейковото училище
19.00 ч. – Откриване изложба „Мисионис – град възкръснал от пепелта”.
Място: Археологическа експозиция
20.00 ч. – „Михал Мишкоед” от Сава Доброплодни – театрално представление на
Ученически театър „Искра любородна”
при II СОУ „Проф. Никола Маринов”.
Място: Хаджи Ангеловата къща
21.00 ч. – „Бедният крал” – спектакъл за възрастни на
Куклен театър – Търговище
Място: пред Славейковото училище
22.00 ч. – Огнено шоу F4
Място: пред Славейковото училище

Спусна се „Вълшебната завеса”

(от 1 стр.) тазгодишните награди.
А именно: пиесата „Дванайста нощ”
на Сливенския куклен театър за творчески
ансамбъл:
режисура, сценография, актьорски
екип.
Кукленият
театър в Търговище
взе приз за опазване и развиване на класически
сценични техники
в кукления театър
с
постановката
„Принцесата и скъсаните обувки”.
Младежкият теа- „Принцесата и скъсаните обувки”
тър „Йон Креанга”, Букурещ леният театър на Любляна
(Румъния) бе отличен за - Словения, за интерактиворигинална интерпретация ната игра в посока приобна традиционни сюжети за щаване на най-малкия зридеца в постановката „Вълк, тел към театъра в пиесата
Коза и нейните три деца”. „Турлутуту”
Средновековната сага „БеТака завесата на фестилуф” на театъра от Копенха- вала бе спусната, а от днес
ген - Дания, бе награден за започва подготовката на
майсторско изграждане на следващия, който по традиобрази в митологичния раз- ция ще се проведе в начаказ. Награда получи и Кук- лото на месец май 2015 г.

„Дванайста нощ”

Отличиха „Звездите на
„Вълшебната завеса”

На шоу-кастинга „Звездите на „Вълшебната завеса”
бяха отличени и победителите. Журито с председател
проф. Румен Рачев присъди
наградите в три категории.
За най-добър костюм първото място и званието „Звезда” получи Ерсин Ведатов
от ЦДГ „Славейче” за костюма за приказката „Малкият принц”. Шерин Ерол
Рафел от същото ЦДГ спечели второто място за Розата от „Малкия принц”. На
трето място журито избра
Яна Атанасова от ЦГД 2 за
костюма й на „Пипи Дългото
И ОЩЕ: в Славейковото училище: чорапче”.
В следващата катего Изложба „Светкавица” – история и футбол”
рия за артистичен талант
 Изложба „Българският ХIХ-ти век през погледа на в I-ва възрастова грпута до
Феликс Каниц”- гостува Научен архив на БАН – гр. София 7 годишна възраст призът
 Изложба „ На оръжие за България”, посветена на Ос- грабнаха Даная и Христослав Христови за фолклорвобождението на Търговище
 Изложба „Велик е нания дует „Стани, стани,
шият войник”, посветена на
войните за национално обединение на България.
 Ретро-фото ателие
– снимка за спомен от
музея.
Ателие „Гиздаво и красиво”
за изработка на бижута от
мъниста за малки и големи.
 18.30–1.00 ч. – отворени за посещение са Археологическата експозиция с
Кралевското златно съкровище, Етнографската експозиция /Х. Ангелова къща/ и
„Зала на Дарителя” в СвеНаграда за Даная и Христослав Христови
щаровата къща.

Тодоре”. Второ място бе
за Мелда-Наз Метинова
от ОДЗ „Пчелица”, която
получи своята награда за
представянето на „Продавач на надежда”. Трети бе
Мариян Александров от
Обединен детски комплекс
за ролята на Жълтурко.
За артистичен талант във
втора възрастова група над
7 годишна възраст званието „Звезда” и първото място
отидоха при Елена Ивайлова от Обединен детски комплекс за представянето на
д-р Дулитъл. Тюлин Ахмедова пък грабна второто място
за ролята на „Джиф” от „Ние,
врабчетата”.
Наградата за най-малък участник журито избра 3-годишната Катерина
Живкова, която представи приказката за „Дядо и
ряпа”.

Катерина Живкова
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Вариант 5 със седем
Още нещо за бронза на Светослав Петров медала от Абритус
Ехо от Европейското първенство по борба

Христо СТОЙНЕВ
С бронзов медал за
България започна европейското първенство по
свободна борба за кадети,
чиито домакин бе зала „
Арена Самоков“. За радост
на търговищенци, той бе
спечелен от състезателя
на СК „Олимпиец“ Светослав Петров (ученик на
Спортно училище „Никола
Симов“ в Търговище), с личен треньор Христо Маринов.
През първият ден на
шампионата трима българи имаха възможност
да спорят за бронзовото
отличие. От тях само С.
Петров /кат.58 кг/ се окичи с медал, след като постигна две последователни победи срещу Радуица
(Румъния) с технически
туш и Силченко (Украйна)
със 7:2 точки. На четвъртфиналите нашето момче
отстъпи пред Стефан Тоно
(Молдова).
В репешажите Петров
успя да победи Карипидис
(Гърция),а в малкия финал
се наложи категорично с
технически туш 13:3 над
германеца Джъстин Мюлер. По време на срещите
борецът на „Олимпиец“ бе
подкрепян от малобройна,
но ентусиазирана агитка
от Търговище.
Оспорваните схватки и
пълното изтощение наложиха намесата на медицинското лице, което постави Светльо на системи.
Първенството бе открито от президента на Европейския комитет по борба
(СЕЛА) Цено Ценов. На церемонията присъстваха и
зам.-министърът на спорта
Йордан Йовчев, президентът на Българската федерация по борба Валентин
Йорданов, както и гости от
Международната федерация по борба (ФИЛА).

Светльо получава поздравления от националния треньор Кирил Вътев. Зад тях
е и личния му треньор Христо Маринов.

През втория ден с бронз
се окичи Микяй Наим (54
кг), а другият търговищки представител Мустафа
Алиев (кат. 46 кг) не успя
да намери място сред първите 10. Свалените 6 кг от
собственото тегло, както
и последвало заболяване,
явно бяха изцедили силите
на М. Алиев и той не можа
да преодолее съпротивата
на М. Шабан (Украйна).
Още едно търговищко
присъствие имаше в залата в Самоков. Бившият
треньор в СК „Олимпиец“Мариян Стойнев, в момента е част от треньорският
щаб на Азърбайджан.
Националният отбор в
свободния стил, воден от
старши треньора Кирил
Вътев, събра 28 точки и
завърши на 9-то място в
отборното класиране от
общо 30 държави. Лидери

Както "ТН" вече писа, кандидатите за евродепутати от листата на Коалиция за България Александър Симов и Катя Колева проведоха наскоро среща дискусия с млади хора и с
представители на медии. На нея те говориха
за значимостта на изборите за Европейски
парламент, които ще се проведат на 25 май
2014 година и защо е необходимо всички да гласуваме. В този брой публикуваме изказванията на двамата кандидати за евродепутати.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ:
Навсякъде из страната където пътуваме, виждам, че
за съжаление за повечето хора европейски избори, европейски институции, европейски съюз са фрази с празно
съдържание. Не им говори почти нищо. Това за съжаление е, защото хората не са видели пряката връзка между
членство ни в Европейския съюз и реален просперитет в
живота си. В този смисъл мисля, че България не прави изключение от цяла Европа, където гневът към европейските институции става все по-засилен и по-яростен. Вижда
се, че недоволството е най-характерната емоция на стария континент, поради една проста причина, че Европейският съюз, в който живеем в момента, не е този, който
трябва да бъде. Не може той да е на банките и на богаташите. И в името на това да оцелеят банките и богаташите бяха унищожени социалните системи, безработицата
скочи до невиждани нива, а некадърното управление на
десницата унищожи всякаква възможност за икономическо и политическо решаване на тази криза.
Ние знаем, че ни предстои един европейски парламент, който може да бъде пълен с европополисти, с хора
които ненавиждат Европа и които имат за цел единствено и само да я разрушат. И въпреки всичко Европейските
избори са изключително важни. Първо ще засегна защо
те са важни в европейски мащаб, преди да кажа защо
са важни в национален. В европейски мащаб тези избори за първи път от много време насам имат реалната
възможност да сменят курса на Европа. Това звучи като
литературно клише, но за първи път от 10 години насам
има възможност на власт в Европейския съюз да дойде
левицата, а това означава съвършено друг подход към
решаването на проблемите. Левицата има своя кандидат
за председател на Европейската комисия в лицето на
Мартин Шуц. Той е човек, който опровергава това, което
обикновено се говори за левицата. Той е заложил на една
конкретна програма за справяне с най-големия европейски бич, а именно безработицата. В този смисъл гласуването на европейските избори е начин за всеки един
човек да се ангажира със своя кауза, за това в каква група иска да живее. Следващият Европейски парламент е

са руснаците с 88 точки,
следвани от отборите на
Азербайджан (75 т.) и Армения (58 т.).
Призовата тройка бе наградена от президентите
на Европейската федерация по борба (СЕЛА) Цено
Ценов и на Българската
федерация по борба Валентин Йорданов.
Европейското първенство за кадети бе и квалификация за младежките
олимпийски игри в Нянджин (Китай), които ще
се проведат през месец
август.
Русия спечели 4 квоти
в свободната борба за игрите. Сборная обаче е принудена да се откаже от две
от тях заради регламента,
независимо че момчетата
са стигнали до финал.
Според разпоредбите
само двама борци от една

Ивелин Атанасов от Търговище бе поканен от
старши треньора на националния отбор Кирил
Вътев за разгряващ треньор на
националите. Той
пръв
поздрави
Светльо, а след
това го качи на
раменете си.

Състезателите от клуб по ориентиране „Вариант 5” взеха участие в състезанието за купа
Абритус, което се проведе в неделя край разградското село Островче. В надпреварата се
включиха над 300 състезатели от страната. В
комплексното класиране „Вариант 5” е на 4-та
позиция след Габрово, Русе и Сливен.
Четири са сребърните медали за състезатели
от търговищкия клуб. Те са за Теодор Филипов
при 10-годишните, Здравко Овчаров /16/, Ивайло
Петров /21/ и Петранка Ангелова /35/.
Бронзови медали взеха Радослав Стефанов
при 10-годишните и Радмила Сапунджиева при
35 -годишните.
Малко не достигна на Деан Белчинов /10г./,
Емили Александрова/10г./, Йоан Петков /14г./ и
Александрина Илиянова/14г./ и останаха четвърти в своите възрастови групи.

държава в един стил може дето съм. Все едно си бях
На снимката долу: Отборът на Азърбейджан, воден
да прати състезатели на у дома..."
от Мариян Стойнев (четвъртият от ляво на дясно)
форума в Китай.
След приключване на
шампионата в свободния
стил, треньорът на Русия
Агитката сподели: “Нашата работа
от Търговище е да подготвим добре момчетата, да печелят медали
и смятам, че си свършихме
добре работата. А и в Самоков ни бяха предоставени много добри условия
- както залата, така и хотелите в курорта "Боровец",
където бяхме настанени.
Природата много ми напомня за Кабардино-Балкарска республика, откъ-

"Не на Европпа на две скорости!"
изправен пред две огромни предизвикателства, които буквално още след изборите ще
станат основен факт. Първо Европейският
парламент да отстои правото си да гласува за председател на Европейската комисия и второ е споразумението за свободна
търговия между Европейския съюз и САЩ.
Споразумение, чиито клаузи предвиждат
толкова тежък корпоративен капитализъм
в Европа, че съпротивата срещу него става
задължителна след изборите.
Голямата задача тук на българските кандидати за евродепутати е да обяснят на хората как тези процеси, които се случват в Европа, влияят пряко на техния живот. Мисля,
че единствено БСП в тази кампания досега
е развивала своя визия за различна Европа. Достатъчно
следя пресата и не съм видял друга партия да се занимава с европейска проблематика. Виждам само закани за
мъст, обещания че ще правят България отново народна
република, печене на кебапчета, но основното липсва.
Да, в България е трудно да говориш за Европа, защото хората не те разбират, има гняв в тях, че Европейският съюз
не е този, който са си представяли. Европейските избори
в България ще бъдат заложени на вътрешно политическа
тематика, но е хубаво между всички политически драми,
които ще бъдат развити, някои да каже и няколко думи
за това в каква Европа ни предлагат да живеем. В този
смисъл казвам, че за българите е важно коя политическа
партия ще подкрепят на тези избори в името на това да
знаят, че ще живеят в Европа, която заслужават. А не в
Европа такава, каквато си я представя десницата.
Според мен конкретния национален интерес на България в момента и в следващия парламент ще бъде абсолютното недопускане на това, което вече е подготвено като
проект в главите на някои хора от десницата, а именно,
да има Европа на две скорости. За съжаление смятам, че
това е елементарният отговор на кризата, която разтърси
Европа и се вижда, че част от десните сили съвсем сериозно го обмислят като идея. Мога да дам конкретен пример.
В последния си работен ден на този Парламент, преди да
излязат в предизборна кампания, те гласуваха една резолюция срещу проекта Южен поток. Тя бе представена така
все едно удря по Русия, но е резолюция, която конкретно
накърнява българските интереси. Защото Южен поток е
един от проектите, на които България разчита, за да има
икономически растеж през следващите години. Ето с такива решения се подготвя една Европа на две скорости,
което ние трябва да предотвратим на всяка цена.

КАТЯ КОЛЕВА:
Радвам се,че сме в Търговище. Ние
действително обикаляме цялата страна в
тази кампания, което ни дава възможност
да се срещнем с много и различни хора.
Хубаво е когато присъстваме на дискусия и
на форум, на който има толкова млади хора
като вас. Искам да очертая един аргумент
към това, защо са толкова важни европейските избори. Защо за България те са
важни и защо считаме, че те са шанс за
България, да потръгнат и при нас нещата
към по-добро. Понякога се замислям над
това дали хората си дават реална представа как функционират нещата на европейско равнище. Листите са с по 17 кандидата
за евродепутат, защото такава е квотата
на България в Европейския парламент. 17
са българските евродепутати, които ще попаднат в евро парламента. Тези депутати
от България ще бъдат разпределени в различни парламентарни групи. И всяка една
от тях има своята тежест.
Това, което и Александър Симов посочи, че в Европа вече поемат курс на ляво
след двата неуспешни мандата на десницата. Хората в Европа, гражданите й и тези,
които гласуват осъзнават, че в момента ни
трябва изход от задънената улица, в която
сме попаднали. Ние считаме, че с нашите
кандидати за евродепутати ще имаме представители на България в силната и голяма
група на прогресивния алианс на социали-

сти и демократи в Европейския парламент.
Считаме, че това ще бъде голям шанс за
нашата страна. Защото ако се замислите
малко ще осъзнаете, че отделен европейски
депутат няма как да направи европейската
пролет за България. Тези, които ще влязат в
евро парламента трябва да работят в група,
която ще подкрепя националните ни интереси. Няма как отделни личности от тях да
могат да отстояват българските интереси в
евро парламента. Трябва те да могат да се
консолидират зад нашите български интереси цялата си група, за да могат да ги прокарат на европейско равнище. И когато хората
си мислят за кого биха дали гласа си на 25ти май, да имат и това предвид.
Лично Мартин Шууц още преди януари
2007 г. заставаше и отстояваше позицията, че е крайно време България да стане
страна членка. Защо когато ГЕРБ и Цветан Цветанов, като вътрешен министър,
непрекъснато обясняваха как България
вече е изпълнила условия за членство е
шенгенското пространство техните колеги от ЕНП не ни подкрепиха? Това са въпроси, които са отворени и на които всеки
може сам да си отговори. Тогава пак Шууц
каза, че не може една държава членка
изпълнила формалните критерии по чисто политически причини и аргументи да
не бъде допусната. Така че е много важно
евродепутатите в каква група попадат, ще
могат ли тези от България да убедят своите колеги от групата да отстояват нашите национални интереси. Всичко което се
взема като решение или като препоръки
на ниво Европейски съюз в крайна сметка
винаги се свежда до това как живеем ние
тук. Като страна членка ние сме се обвързали с Европейския съюз. Ние считаме, че
с избора на номер 15 в интегралната бюлетина, с избора в листата за Коалиция за
България, българите наистина ще дадат
предимство на това в Европейския парламент да попаднат подготвени хора, които
ще бъдат евродепутати от България и чрез
групата на партията на европейските социалисти ще отстояват българските интереси
на европейско ниво.

Четвъртък, 15 май 2014 г.
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ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни 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!

ÑÒÀÐÒÈÐÀÙ 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!

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

Продавам тухлен АПАРТАМЕНТ, 76 кв. м., лукс състояние в
кв. „Борово око”. Цена: По споразумение. тел: 0886/ 735 008

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Давам под наем
ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, полуобзаведен, в
кв. "Запад", бл. 6, ет. 2, южно
изложение. Тел. 0892 454 618

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)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам
Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
на ул. „Паисий”,
лв. като крайна цена за купувача
65 кв.м. , 4 ет.
тел: 0887/ 93 99 30
Тел. 0897 35 87 87
Продавам 2 броя
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

(1-4)

55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5, подобр.
55 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
65 кв.м. В района на Бряста, ет.8
42 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
47 500
77 кв.м. Идеален център, ет.4, с таванска стая
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, завършен 69 000
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, добро състояние 40 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7
32 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
38 000

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

Давам под наем
ОФИС в Идеален
център в
Търговище
тел: 0887/ 36 95 92
(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
37 кв.м. Борово око, ет. 2 (жил.), боксониера ново стр-во, до замазка 26 000
52 кв.м. Пазара, ет.3, двустаен тухла
46 500
54 кв.м. Запад 1, ет.1, двустаен тухла 46 000
55 кв.м. Вароша, ет.2, двустаен ново
строителство, обзаведен, газ 53 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 2, двустаен тухла 52 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
42 000
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозно
отремонтирана, панелна
35 000
40 кв.м. В района на Дом “Майка и дете”,
ет. 5, преустроена, обзав.
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
43 кв.м. Борово око, ет. 5, след ремонт 43 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1,
отремонтиран
46 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4, ново
строителство, обзаведен
49 000

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам ПЕРНИШКА
вода, кладенец в село
ПЕЧКА. Цена: 500 лв.
Васил Левски.
И стопански постройки с тел: 0601/ 6 53 84
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124

(1-4)

(1-4)

ТЕЛ: 0879/ 015 250

(1-1)

Продавам ТУХЛЕН АПАРТА- Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райоРЕСТОРАНТСКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж: КОМПЛЕКС НА ЮЖ- МЕНТ спалня, хол, кухня, ВИЛА в област Кованлъка. Отремонтирана, обзаведена, годна за живе4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
НОТО ЧЕРНОМОРИЕ 52 кв. м. до Пазара, старо ене, с голяма тераса и панорамен
Към апартамента има таванско помещение ТЪРСИ СЛАДКАРИ
строителство, Изток-За- изглед. С ток и вода, дворно място
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
ХРАНА И КВАРТИРА
1 дка, с лозе и овощни дръвчета.
пад, един балкон, мазе,
добро състояние, с чудесна панорама!
Лесно достъпна с нотариален акт.
ОСИГУРЕНИ
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
климатик.
На изгодна цена

Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ за Хоспис
в Слънчев бряг
тел: 0887/ 937 023

тел: 0887/ 49 20 85

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-4)

(1-5)

Мнения и възражения се приемат в стая 5 /проход на етаж
2 –дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на община
Търговище или в кметството на Голямо ново

Продавам
Фирма търси дама
АПАРТАМЕНТ –
с добър английски
100 кв. м., ет.2 в език, с опит в изнокв. Изток.
са, с цел търсене на
Цена: 100 000 лв.
пазари за износ
тел: 0894/ 654 636 тел: 0896/ 574 076

Продавам
КИРПИЧЕНА КЪЩА
с 1 дка двор и стопански постройки
с 1 дка двор в с.
Васил Левски
тел: 0888/ 997 271

(1-4)

Продавам
Продавам /неограничено/ втора употреба ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ, АПАРТАМЕНТ
ЦИГЛИ, ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ,
на ул. "Митрона склад в с. Маково
полит Андрей"
тел: 0885/ 62 46 96

Търся жени
за работа в Чехия
тел: 0892/ 92 47 91

(1-2)

Обява
От Белис Турхан Хаджиибрямолу
В поземлен имот УПИ VIII, кв. 44, в землището на с.
Голямо ново, община Търговище има следното инвестиционно намерение:
ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА ПЕЛЕТИРАНЕ /ГРАНУЛИРАНЕ/
НА БИОХУМУС ОТ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ.

Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

тел: 0897/ 44 17 69

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
КЪЩА за
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
Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Търся да назнача
РАБОТНИЦИ на АВТОМИВКА
момчета и момичета
Добро заплащане.
Тел. 0897 99 33 13
и 0885 31 71 74
Заменям ОФИС в топцентър на Търговище за тухлен
апартамент Тел. 0878 66 48 59

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ

РЕКЛАМИ

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

85 А, ет.4, чети- Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
ри стаи и кухня, В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
100 кв. м., южно
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
изложение
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
 0897/ 926 003
Ñòðàíèöà

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216

"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

15 май 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Пистолет, куфар и три смърдящи дула

15 май
БНТ 1

19:30 Семейство Флинстоунанимационен
08:30 Екстремни мечти - сериал
20:30 Пистолет, куфар и три
09:30 Жива мишена - сериал
смърдящи варела 10:30 Нокаут - сериал
комедия
11:30 Праведен - сериал
22:30 Ало, ало - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
bTV Lady
13:00 Агенти под прикритие - 09:30 Светлина в тунела сериал
сериал
14:00 Щитът- сериал
10:30 Призракът на Елена 15:00 Нокаут - сериал
сериал
16:00 Жива мишена - сериал
11:30 Американска наследница
17:00 Кралете на бягството - сериал
сериал
12:30 Бон Апети
18:00 Снайперисти - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Менталист:Крадецът на 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
мисли - сериал
15:00 Духът на здравето
20:00 Щитът - сериал
16:00 Призракът на Елена 21:00 Лонгмайър - сериал
сериал
22:00 Апокалипсис край Стоун- 18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследницахендж - екшън
сериал
00:00 Снайперисти- сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
10:00 Тера нова - сериал
Nova TV
11:00 Жената на астронавта 06:20 Здравей, България
драма
09:30 На кафе - НТВ
13:00 Тера нова - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
14:00 Досиетата Х - сериал
13:00 Новините на Нова
15:00 Фамилията - сериал
16:00 Далас: Войната на семей- 13:30 Малката булка - сериен
15:00 Мелодията на сърцето ство Юинг - драма
сериен
19:00 Трета смяна - сериал
16:00 Новините на Нова
20:00 Убийството - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
21:00 Офис треска- комедия
bTV
17:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отис – трилър
06:30 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV Comedy
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
11:30 Бон Апети
10:00 Да защитиш живота си - 20:00 Денсинг старс - тв шоу
12:00 bTV Новините
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ
комедия
12:30 Шоуто на Слави
23:00 Господари на ефира - шоу
13:30 Опасни улици - сериал 12:00 Семейство Флинстоун23:30 Новините на Нова
анимационен
15:00 Цветовете на любовта
Diema TV
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
09:00 Среднощен ездач -сериал
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
10:00 Формула на унищожение14:00 Да, мило - сериал
17:00 bTV Новините
то - екшън
15:00 Напълно непознати
17:30 Лице в лице
12:00 Готини татковци - сериал
- сериал
18:00 Времето лети
12:30 Полицейска академия 16:00 Ало, ало - сериал
19:00 bTV Новините
сериал
17:00 Столичани в повече 20:00 Север Юг - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
21:30 България търси талант
сериал /
18:00 Майк и Моли - сериал
- полуфинал
18:30 Теория за големия взрив 14:30 Хавай 5-0 - сериал
22:30 Шоуто на Слави
15:30 Херкулес - сериал
- сериал
23:30 bTV Новините
08:10 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
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:05 Жребият - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Джоузефин
Бейкър - тв филм
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 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
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 Дебат между кандидатите за Председател
на Европейската комисия
23:40 По света и у нас

bTV Action

ПЕТЪК
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 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети
19:00 bTV Новините

Kino Nova

09:40 Имението Даунтън сериал
10:45 Миг на гениалност биографичен
13:15 Мач пойнт - трилър
15:45 Защитна стена - екшънтрилър
17:55 Имението Даунтън сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Относно Хенри - драма
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Къртицата: Разтърсване
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - ток шоу
18:30 НОВИНИ
19:00 Студио футбол
19:15 Купа на България по
футбол: ФИНАЛ
21:10 Студио футбол - Награждаване
21:40 КЪРТИЦАТА - риалити
22:40 Новини
23:05 Club News - лайфстайл

bTV Comedy - Девет месеца
20.30 ч. - комедия

16 май
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:00 Евроизбори 2014
14:25 История.bg: 100 години
от рождението на
оперния бас Борис
Христов
15:25 Европа на фокус
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 45 години Хор на
софийските момчета
юбилеен концерт
17:25 Дързост и красота сериал
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Евроизбори 2014
23:20 Зелена светлина
23:25 Шмекери - комедия

16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Завръщане в бъдещето
III - комедия

20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

14:00 Да, мило - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Шоуто на Слави
bTV Action
08:30 Екстремни мечти - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теорията за големия взрив
09:30 Жива мишена - сериал
- сериал
10:30 Нокаут - сериал
19:30 Семейство Флинстоун11:30 Най-добрият нинджа анимационен
риалити
12:00 Менталист: Крадецът на 20:30 Девет месеца - комедия
22:30 Ало ало - сериал
мисли- сериал
13:00 Арменски готвачи- сериал 00:00 Напълно непознати сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха - предаване
bTV Lady
за екстремни спортове 07:30 Бон Апети
16:00 Жива мишена - сериал
08:00 Женско царство - сериал
17:00 Кралете на бягството 09:30 светлина в тунела - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 18:00 Снайперисти - сериал
сериал
19:00 Менталист:Крадецът на 11:30 Американска наследница
мисли- сериал
- сериал
20:00 Щитът- сериал
12:30 Бон Апети
21:00 Лонгмаъйр- сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
22:00 Труден за убиване - екшън 14:00 Дом и градина - идеи и
решения
bTV Cinema
15:00 Топ дестинации 07:00 Досиетата Х - сериал
лайфстайл
09:00 Трета смяна - сериал
15:30 Градска природа 10:00 Фамилията - сериал
лайфстайл
11:00 Полет 93 - екшън
16:00 Призракът на Елена 13:00 Тера нова - сериал
сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
17:00 Призракът на Елена 16:00 Офис треска - комедия
сериал
18:00 Престъпления от класа 18:00 Самозванка - сериал
сериал
19:00 Американска наследница
19:00 Трета смяна - сериал
- сериал
20:00 Убийството - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Убийство по учебник сериал
трилър
23:30 Скитница - приключенски 22:00 Пепел от рози - сериал

bTV Comedy

07:00 Да, мило - сериал
08:00 Пинки и Брейн- анимационен
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Пистолет, куфар и две
смърдящи варела комедия
12:00 Семейство Флинстоун анимационен
13:00 Теория за големия взрив
- сериал

20:00 Съдби на кръстопът НТВ
21:00 Стани богат - световна
ТВ игра
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
09:55 Завръщане в бъдещето
III - екшън-комедия
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Голо оръжие 2 & 1/2 екшън-комедия

23:45 Снайперисти - сериал

Kino Nova

07:30 Франклин и съкровище
то от езерото - анимация
09:40 Имението Даунтън сериал
10:50 Мач пойнт - трилър
Nova TV
13:20 Хари и семейство Хен06:20 Здравей, България
дерсън - комедия
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен 15:40 Относно Хенри - драма
17:55 Имението Даунтън 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Малката булка - сериен
19:00 Рокфелер плаза 30 15:00 Мелодията на сърцето сериал
сериен
20:00 От местопрестъпление16:00 Новините на Нова
то: Маями - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу 21:00 Петък 13-ти - трилър
18:00 Сделка или не – тв. игра 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
19:00 Новините на Нова

СЪБОТА

Nova TV - Съкровището
20.00 ч. - приключенски

17 май
БНТ 1

20:30 Дъч - комедия
19:30 Текила и Бонети сериал
22:30 Мразя моята тийн дъщеря
20:30 Студио Футбол, ди- сериал
bTV Action
ректно
23:00 Там ли си, Челси? - сериал
08:30 Ренегат - сериал
23:30 Първична сила - турнир на 21:00 Футбол: Борусия
11:30 Труден за убиване
Дортмунд- Байерн
Световната федерация
13:30 Разбулени тайни на
Мюнхен - финален
по кеч
магията - документална
мач за купата на Герпоредица
bTV Lady
мания, директно
14:30 ДТМ- автомобилно със08:00 Жената в огледалото 22:55 Студио Футбол, дитезание
сериал
ректно
15:30 ДТМ- квалификации
12:00 България търси талант 23:30 Нощен полет - трилър
17:00 Дивата муха - предаване
полуфинален концерт
Kino Nova
за екстремни спортове 14:00 България търси талант 08:00 Каспър - анимационен
18:00 Извън играта - сериал
полуфинал
20:00 Дивата муха - предаване 15:00 Американска наследница 08:30 Хари и семейство Хендерсън - комедия
за екстремни спортове
- сериал
21:00 УЕФА Шампионска лига- 20:00 Цветовете на любовта - 10:45 Легендата за Десперо анимационен
обзорно предаване
сериал
12:40 Винаги - фентъзи/ро21:30 Френска Лига 1- студио 22:00 Ангелите на Чарли мантика
22:00 Френска Лига 1
сериал
15:10 Фрост/Никсън - драма
23:45 Френска Лига 1- студио
Nova TV
17:40 Произведено в Америка
00:00 Срещу смъртта - екшън
07:00 Събуди се... - НТВ
- комедия
09:00 На светло с Люба Кулезич
bTV Cinema
20:00 От местопрестъпление10:00 Следващото карате хлапе 11:00 Съдебен спор - НТВ
то: Маями - сериал
12:00 Ястребът и гълъбицата - драма
21:00 Природни сили сериен
12:00 Агент Фънки - комедия
комедия
13:00 Новините на Нова
13:45 Убийство по учебник 13:30 Студио VIP - НТВ
трилър
14:00 Бетовен 4 - комедия
16:15 Фамилията - сериал
17:30 Скитница - приключенски 16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
20:00 Лилехамер - сериал
местопрестъпление19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 23:15 От местопрестъпление
21:00 Пасажер 57- екшън
то: Маями - сериал
20:00 Съкровището: Книгата на
тайните - приключенски 00:15 Петък 13-ти - трилър
bTV
TV 7
22:30
Ничия
земя - НТВ
08:00 Тази събота
08:00 Терминал 7: Съдът
23:30 Горещо - таблоид
11:00 Cool…T - лайфстайл
влиза
00:30 С жени на море - комедия
23:00 Лилехамер - сериал
12:00 bTV Новините
09:00 Факторът Кошлуков
bTV Comedy
Diema TV
12:30 Нищо лично - скрита
11:00 Терминал 7: Жените
07:00 Пинки и Брейн- анима07:45 Среднощен ездач камера
говорят
ционен
сериал
13:00 Днешните чудовища 12:30 Новини
08:00 Кухня- сериал
10:00 Питайте Джим - сериал
комедия
12:40 Терминал 7: Жените
10:00 Девет месеца - комедия 11:00 Голо оръжие 2 & 1/2 15:00 Разбулените тайни
говорят
12:00 Мразя моята тийн дъщеря
екшън-комедия
на магията - шоу
14:00 Терминал 7: Ангел парк
- сериал
13:00 Стивън Сегал: Човекът на 14:30 Пряка демокрация
програма
12:30 Там ли си, Челси? закона - сериал
16:00 120 минути
15:30 Улични танци - комедия
сериал
13:30 Специален агент - сериал 17:30 КЪРТИЦАТА - риалити
18:00 Наистина любов - ро13:00
Шоуто
на
Слави
14:30
Тайните
на
бойните
мантично предаване с
18:30 НОВИНИ
14:00 Кухня - сериал
изкуства - документална 19:30 КЪРТИЦАТА - риалити
водещ Миро
16:00 Числено превъзходствопоредица
19:00 bTV Новините
22:30 Поверително от Н.Л. сериал
15:30 Най-опасните пътища в
19:30 bTV Репортерите
таблоид
света - документална
20:00 Предай нататък - шоу 17:00 Столичани в повече 23:30 Новини
сериал
поредица
22:00 Бандата на Оушън 2 23:40 Соломон Кейн 18:00 Ало Ало- сериал
17:30 Мачът - комедия
криминален
приключенски
07:40 Динофрози - анимационен
08:45 Евроизбори 2014
08:50 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
09:20 Остани у дома - игрален
филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
Предаване за фолклор
14:00 Малки истории
14:55 Евроизбори 2014
15:00 Европейско първенство
по спортна гимнастика:
Отборно /жени/ пряко
17:00 Вяра и общество
17:55 Евроизбори 2014
18:00 Животът е вкусен
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Шоуто на Канала
22:00 Лесни пари - игрален
филм
23:35 Евроизбори 2014
23:40 По света и у нас
23:45 Джаз линия

00:40 Готини момичета комедия

НЕДЕЛЯ

bTV - Психаротерапия
20.00 ч. - комедия

18 май
БНТ 1
08:35 Бърколино
08:50 Евроизбори 2014
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Неделя х 3 Ток шоу
13:45 Европейски пари за
българското село
13:55 Евроизбори 2014
14:00 Европейско първенство
по спортна гимнастика:
Шампионат на уреди /
жени/ пряко
16:20 В кадър: Гласът, който
моли Бога за България
- документален
17:20 Евроизбори 2014
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Непозната земя
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Отчуждение - игрален
филм
22:45 100 години от рождението на Борис Христов
галаконцерт
23:55 Евроизбори 2014

11:30 Корупция- екшън
13:30 УЕФА Шампионска лигаобзорно предаване
14:15 ДТМ- автомобилно състезание
16:00 Американски хроники документален
18:00 Извън играта- сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
00:00 Корупция- екшън

bTV Cinema

10:00 Офис треска - комедия
12:00 Г-н Бавачка - комедия
13:45 Пасажер 57 - екшън
15:45 Началото на мрака драма
18:00 Ако Бог беше слънце драма
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Танцувай с мен - драма
23:30 Лилехамер - сериал
00:30 Г-н Бавачка - комедия

bTV Comedy

08:00 Кухня- сериал
10:00 Дъч – комедия
12:00 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
12:30 Там ли си, Челси? - сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Кухня - сериал
bTV
16:00 Числено превъзходство 07:00 Духът на здравето
сериал
08:00 Тази събота
17:00 Шоуто на Слави
11:00 Търси се… - токшоу
18:00 Ало ало - сериал
12:00 bTV Новините
20:30 Последният ергенски
12:30 НепознатиТЕ
запой - комедия
13:00 Полицейска академия 2:
Тяхното първо назначе- 22:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
ние - комедия
23:00 Там ли си, Челси? - се15:00 НепознатиТЕ
риал
16:00 Нека говорят - токшоу
23:30 Разбиване - турнир на
19:00 bTV Новините
Световната федерация
19:30 bTV Репортерите
по кеч
20:00 Психаротерапия bTV Lady
комедия
22:20 Да разлаем кучетата - 08:00 Жената в огледалото сериал
екшън
12:00 Наистина любов - романbTV Action
тично предаване
08:30 Ренегат- сериал

13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Ангелите на Чарли сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
20:30 Цветовете на любовта сериал
22:00 Ангелите на Чарли сериал

Nova TV

16:45 Хокей: Канада - Швеция
- мач от Световното
първенство - директно
19:10 Студио Хокей на лед,
директно
19:30 Текила и Бонети сериал
20:30 Тарзан от рода Грейстоук - приключенски
23:20 Дявол - трилър

Kino Nova

08:50 Легендата за Десперо анимационен
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 10:45 Фрост/Никсън - драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
13:15 Произведено в Америка
12:00 Ястребът и гълъбицата - комедия
сериен
15:35 Природни сили - ко13:00 Новините на Нова
медия
13:30 Извън новините с Ани
17:50 Лош късмет - комедия
Салич
20:00 От местопрестъпление15:00 Етажна собственост то: Маями - сериал
сериен
21:00 Бавачката Макфий и го16:00 Всяка неделя
лемият взрив - комедия
19:00 Новините на Нова
23:25 От местопрестъпление19:30 Темата на Нова
то: Маями - сериал
20:00 Италианска афера 00:25 Нощ се спуска над Манекшън
хатън - криминален

TV 7

22:15 Джони Инглиш - комедия
00:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
10:00 Питайте Джим - сериал
11:00 Мачът - комедия
13:00 Стивън Сегал: Човекът на
закона - сериал
13:30 Национална лотария
14:00 В търсене на съвършения
улов - документална
поредица
14:30 Тайните на бойните
изкуства - документална
поредица
15:30 Най-опасните пътища в
света - документална
поредица
16:30 Студио Хокей на лед,
директно

08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Терминал 7: Пуснете
водата
11:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
15:30 Жега
16:00 Предаването - ток шоу
18:00 Фронтова линия
18:45 НОВИНИ
19:15 Студио футбол
19:30 Футболна среща от А
ПФГ - финален кръг
21:25 Студио футбол
22:00 Оригиналът
23:30 Новини
23:40 Училище за негодници комедия

Четвъртък, 15 май 2014 г.
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Прочетохме за вас от в. "Животът днес"
ОБЩИНА ОПАКА СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ
ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Община Опака стартира проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на
изпълнението на политиките на Община Опака“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос 1.3, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение е 9 месеца, за сума от 79 875,51 лева. На
30.04.2014г. бе проведена пресконференция на която бяха презентирани основните
дейности и очакваните резултати от реализирането му. В нея участие взеха главният
секретар на Общината Галя Кулева, представител на фирмата, която осъществява
публичните мерки по договора и служители
от общината.
В рамките на проекта се предвижда разработването на общински план за развитие
за периода 2014-2020г., разработване и
актуализиране на други стратегически документи, както и въвеждане на правила и
методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики на общинската администрация.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Четвъртък, 15 май 2014 г.
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ÒÎÏ ÂÈÖ
Инженер,
счетоводител,
химик и държавен служител
започнали спор чий котарак е
най-умен. Инженерът повикал
своя котарак:
- Хикс на квадрат, демонстрирай!.
Хикс на квадрат се качил на
масата, взел хартия и молив
и нарисувал кръг, квадрат и
триъгълник. Всички се съгласили, че котаракът е много
як. Счетоводителят казал на
своя котарак:
- ДДС, демонстрирай!.
ДДС отишъл в кухнята и
се върнал с 12 кюфтета, които подредил в 4 купички по 3
кюфтета в купа. На другите
им харесал номерът. Химикът
се обърнал към своя любимец:
- Епруветка, давай!.
Епруветка донесъл кутия
мляко от хладилника и отсипал точно 150 милилитра в
една чаша. И другите се впечатлили от тази точна лапа.
Накрая дошъл ред на държавния служител. Попитали го:
- А твоят котарак какво
умее?.
Държавният служител казал:
- Хрантутник, демонстрация!
Хрантутник изял кюфтетата, изпил млякото, препикал чертежа, изнасилил другите три котарака, оплакал
се, че го боли гърба, написал
жалба срещу лошите условия
на труд, и си взел болнични за
един месец.

Втори кръг на регионалния шампионат по Автокрос
то завоюва представителят на
"Инфо транс" - Силистра Диан
Йорданов. Втори е съотборникът му Пламен Петров, а трети
- Галин Георгиев от клуба на
домакините.
В отборната надпревара
първата позиция е за "Инфо
транс" от Силистра, втори
са съгражданите им от "Тони
Стар" и трети "Търговище
АВТО".
Състезанието бе организирано от община Търговище,
АСК "Търговище АВТО 2001",
с финансовата подкрепа на
политическа партия ГЕРБ. Автомобилният форум премина
под патронажа на народния
представител от Търговищки
избирателен район Дарин Димитров.

Мъж е с опасност за
живота след обгазяване

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

73 годишен мъж от Омуртаг е настанен в отделение
ОАРИЛ на Търговищката болница с опасност за живота,
след като е бил обгазен с пропан бутан, съобщават от ОД
на МВР.
Около 2.30 ч. на 11 май
съседи са подушили миризма
на газ излизаща от жилището
на възрастния мъж
и алармирали полицията. По първа-

ТЪРГОВЕ

начални данни обгазяването
е станало от недобре затворена туристическа бутилка.
Мъжът бил намерен в таванско помещение на жилището,
което обитава. Дошлите на
място представители на реда
намерили стареца в безпомощно състояние и повикали
лекарските екипи.

Ïðîô. ä-ð Ãàí÷î
Ïàïóðîâ íà 86!

Уважаваният и обичаният
наш земляк – Почетен гражданин на Търговище, проф.
д-р Ганчо Папуров навърши
86 години!
От горнилото на тези
достолепни години той ни
е още по-скъп и тачен, защото неговото родолюбие,
неповторим
професионализъм, безмерен алтруизъм
са
пример
за млади и
стари.
Професоре, приятелю,
на многая лета! Прегръщаме теб и твоето предано семейство!
Радосвал Черкезов
Божидар Николов
и приятели.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
На 15.05.2014 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: ВС Родопа /Братя
Томови/ гр.Попово, с.Зараево , с.Козица - общ.Попово.
На 16.05.2014 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.Садина, с.З.Стояново,
с.Помощица, ТП Църква с.Ломци - общ.Попово .
На 19.05.2014 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: ТП Мелница - Попово,
ПБ Асфалтова база-Попово, ТП Чедо-Попово , ТП
Фуражен Попово, с.Кардам, с.Дриново - общ.Попово.
На 19.05.2014 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: селата Руец, Баячево,
Певец, Дългач, Овчарово и Кралево - общ.Търговище.
На 20.05.2014 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: селата Ловец, Острец,
Осен и Надарево - общ.Търговище.
На 20.05.2014 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.Ломци, с.Еленово,
с.Тръстика - общ.Попово.
На 21.05.2014 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: МТП ПтицефермаПопово, с.Звезда , с.Априлово ,с.Марчино, с.Долна
Кабда - общ.Попово.
На 22.05.2014 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.Осиково, с.Цар Асен
- общ.Попово, с.Голямо Градище - общ.Опака.
На 23.05.2014 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.Ковачевец,
с.Посабина - 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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95
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уведомява своите клиенти, че
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Ñíèìêà: Ïåòúð ÃÅÐ×ÅÂ

Завърши вторият кръг на
регионалния шампионат по
Автокрос "Търговище 2014".
Трасето край село Давидово
събра 14 състезатели по седем в двата класа, които мериха сили пред повече от 5000
зрители, любители на високите скорости.
След оспорвана надпревара, при отлична писта и добра организация, в големия
клас над 1 600 кубика първото място зае Тодор Кърджиев
от клуб "Тони Стар" - Силистра. След него се наредиха
Неделчо Русев от "Търговище АВТО" и Валентин Георгиев от Силистра.
В малкия клас до 1 600 куб
надпреварата бе отново между седем пилота. Първото мяс-



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

