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На музея в Попово

Ученици
от Опака

Тракторист изкопал гърнето с антиките
Катя ХРИСТОВА
Тези дни Историческият музей в Попово
получи ново дарение. А
именно 81 сребърни монети в глинено гърне от
Захари Стояново. Това
съобщи директорът на
музея Пламен Събев.
На находката се натъкнал тракторист към
земеделската кооперация в селото, докато извършвал дълбока
оран на нивите. След
като плуговете за пореден път закачили
нещо, скрито в земята,
трактористът се позаинтригувал, разровил
и извадил гърнето. То
било силно почупено и
отворено, но монетите
са в добро състояние,
каза Събев. Глиненият съд мъжът занесъл
в Кооперацията, от
където потърсили Районното
полицейско
управление в Попово.
С тяхно съдействие находката е предадена
на Историческия музей в града.
При досегашното изследване на монетите
е установено, че те са
сребърни и датират от
16 век. Според Пламен
Събев, те са османски
и западноевропейски,
с висока историческа,
но ниска нумизматична

стойност.
Монетите с нисък
номинал
са пробити,
което
означава,
че са били
най-вероятно част от дамски
наниз. „Без да правя
внушения ще кажа, че
вглеждайки се в историята на нашия регион от онова време,
смятам, че монетите
бележат периода на
двете масови помохамеданчвания от 17
век”, каза директорът
на културната институция. Затова може да
се съди и от друга подобна находка. Преди
години в Медовина са
били открити 300 монети, датировката на
които е сходна с тези

от сребърни монети. Тя
ще бъде съхранявана в
Историческия музей в
Попово, като първото
й показване се очаква
да бъде в Нощта на музеите, като част от дарителската изложба.
За това, че е предал
намереното в земята
гърне със старинни монети, дарителят от селото ще получи обезщетение, допълни още
Пламен Събев.

По следите на публикуваното

Свилен НИКОЛОВ
Всяка година единайсетокласниците на школото представят пред
съучениците си нови и
недотам известни факти
и събития, свързани с
живота и дейността на
Дякона Левски. Класът се разделя на групи, избират се темите,
по които се подготвят
докладите и мултимедийните презентации
за Конференцията. В

своята изследователска работа
и подготовката
на историческите справки учениците
разчитат на радетеля
за почитане на
Левски в училището и преподавателя
по история в школото
Румяна Неделчева.
Превърнала се вече
в традиция, Конференцията e
(на 4 стр.)

Ансамбъл "Филип Кутев"

Няма побой над съветник На концерт в Търговище

Шумно оповестеното
нападение над съветника и местен лидер на
БСП в Омуртаг Павел
Радев (32г.), за чийто
побой по политически
причини не са били намерени доказателства.
Прокуратурата прекра-

Антоанета Бонева в Търговище:

Щастлива и доволна съм,
но бях готова и за злато
Наскоро Антоанета
Бонева спечели сребърен медал от Европейското първенство в
дисциплината 10 метра
пистолет за жени, което
се проведе в Арнем, Холандия. Състезателката от клуб „Светкавица”
– Търговище отстъпи
златото на украинката
Олена Костевич, едва с
шест десети разлика.
Щастлива и доволна
съм от представянето си в първенството,
каза пред журналисти

За седма поредна година учениците от ХI клас на Средно общообразователно училище „Васил
Левски” в град Опака организираха
от Захари Стояново.
и проведоха ученическата конфеТепърва
предстои
ренция под надслов „Всичко се съспочистването и консервирането на находката тои в нашите задружни сили”

в Търговище Антоанета
Бонева, след връщането си в родния град.
Само малшансът попречи на търговищката
състезателка да стане
шампион, тъй като завърши първа в сериите.
„Успях да реализирам
един върхов резултат,
който засега е най-доброто ми постижение.
В стрелбата, обаче, е
нужна и доза късмет,
която нямах на този
турнир”, сподели още
Бонева.
(на 2 стр.)

ти случая заради липса
на данни за престъпление.
Радев се беше оплакал на пресконференция, че на 2 февруари е бил нападнат
безпричинно и бит от
двама мъже с качулки,
близо до дома му в град
Омуртаг. Той отхвърли
възможността да е пострадал заради интимна история и заяви, че
свързва станалото с работата си на съветник.
В местния парламент
настоявал да се извърши ревизия на общинската болница в града и
това, според него, било
причината за нападението.
От БСП в Търговище
се ангажираха на пресконференцията с остра
декларация в негова
подкрепа и се противопоставиха срещу физическата саморазправа.
"Няма да допуснем наши
активисти да бъдат преследвани,
(на 2 стр.)

Националният фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" ще зарадва почитателите си в
Търговище. Концертът
ще бъде на 26 март от
18.30 часа в спортна
зала "Дечко Стефанов".
В началото на пролетта българската фолклорна емблема ансамбъл „Филип Кутев“ ще
представи пъстра програма пред публиката
в Търговище. Въздействащи изпълнения на народни песни от хора и
солистките, инструментални пиеси, изпълнени
майсторски от оркестъра и танци от различни
фолклорни области ще
създадат празнично настроение на публиката
с предчувствие за пролет.
Концертът на ансамбъл "Филип Кутев" в
Търговище ще започне в 18.30 часа на 26
март в спортна зала
"Дечко Стефанов". Билети вече се продават
на билетната каса в

Драматичен
театър
Търговище. За да могат повече хора да се
докоснат до изкуството на артистите от ансамбъл „Филип Кутев“,
се правят отстъпки за
групи, фолклорни клубове, както и за ученици и пенсионери. Организатор на концерта е
Мениджърска агенция
„Българка“. (на 2 стр.)

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
Директорът на училище Борислав
Борисов и Веселин Николов

КНСБ обучава

Безработни от областта
За втора поредна година Регионалния съвет
на КНСБ в Търговище
изпълнява проект „Шанс
за работа” – 2015 г. В
рамките на проекта синдиката в областния град
организира обучение на
безработни от уязвими
групи на пазара на труда. Това съобщи председателят на РС на КНСБ
в Търговище Бисерка
Боянова. Тя уточни, че в
обученията са включени
общо 54 души, разпределени в две групи: младежи до 29 години и безработни над 50 годишна

възраст. „Тази година
предпочетохме тези да
работим с хора от тези
групи, тъй като са найуязвими на пазара на
труда”, каза Боянова.
Безработните млади
хора – общо 24 души, ще
се обучават по част от
професия „Възпитател” и
специалност „Социална
дейност и подпомагане
на деца”. Представителите на втората група 30 души, по професията
„Болногледач”. Обученията се водят от учители от две местни детски
градини и от д-р Калоянова, синдикален лидер
на КНСБ в МБАЛ - Търговище. Идеята на проекта е чрез обучение и
стажуване, безработните да си намерят по-лесно работа. Практиката от
минали години, когато са
обучавани болногледачи, показва, че те успяват да си намерят работа
с новата професия и се
задържат на нея, обясни
Боянова. От синдиката
допълват, че 40 на сто от
завършилите младежи
ще останат да стажуват
три месеца в детски градини в община Търговище, а 12 болногледачи
ще бъдат на стаж в различни отделения на областната болница. „ТН”
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Акция
за
Одобрен проект Най-добри условия на работа превишена скорост
СК „Олимпиец” с

СК по свободна, класическа
и самбо борба „Олимпиец” Търговище има одобрен проект
по програма „Спорт за децата
в свободното време” на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. Търговищкият клуб
е кандидатствал по направление „Начално обучение по вид
спорт” и е един от 185-те одобрени проекти от цялата страна
по Програмата.
Одобрената стойност на
проекта е 3 700 лева. Времетраенето му е от 01.02.2015г.
до 31.10.2015г с прекъсване
от 01.06.2015г до 31.08.2015г.
Заниманията ще се провеждат
в залата по борба на Учебно
тренировъчния център от двама спортни специалисти. До
момента са записани 45 деца,
разделени в три групи.
Основната цел на програмата е създаване на условия и възможности за участие на деца в
безплатни спортни занимания
в свободното им време с оглед
подобряване на тяхното здраве
и физическата им активност.
Програмата „Спорт за децата
в свободното време” има две
направления – „Начално обучение по вид спорт” и „Спортни
занимания през ваканцията”.

Областния съвет по условия на труд

Конкурс за определяне
на носители на годишните
награди по здравословни и
безопасни условия на труд
организират от Областния
съвет по условията на труд
/ОСУТ/ в Търговище. В него
могат да участват предприятия от всички икономически дейности, работещи на
територията на Търговищка
област, съобщават от пресцентъра на областната управа.
Основна цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в
областта на здравословните
и безопасни условия на труд
в област Търговище, както
и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и
контрол на рисковете на работното място, чрез активно
включване на всички заинтересовани страни.
Кандидатите в конкурса
ще се съревновават разпределени в три категории:
малки, средни и големи
предприятия, като всеки

Контрольори по чистотата

С актове и протоколи
Един акт и 71 констативни протокола отчитат за
първите два месеца на 2015
г. специалистите по контрол
на чистотата в община Търговище. Актът е съставен
през януари и е бил за горене на гуми и неспазване на
Наредбата за опазване на
обществения ред, в чийто
чл. 19, ал.1 е записано, че
се „забранява замърсяването на въздуха и почвата,
чрез извършване на дейности, свързани с отделяне
на неприятни и дразнещи
миризми, установени органолептично”.
Преобладават регистрираните нарушения, свързани с непочистени от сняг
прилежащи части на сгради, струпване на дърва за
огрев на обществени места, както и на строителни

отпадъци. Не малка част
представляват
констатациите на контрольорите за
изхвърлени неразфасовани
кашони и разпилени отпадъци покрай контейнерите
за смет. Съставени са и констативни протоколи за нарушаване на Наредбата за
придобиване, притежаване
и отглеждане на кучета,
като повече са с установена
липса на ветеринарномедицински паспорти или са без
намордници.
Спорадични са отбелязаните случаи за лепене
на рекламни материали
на нерегламентирани места, разпилени отпадъци от
автомобили на автомивка
и разглобяването им на
тревни площи, изхвърляне
на фасове пред заведения,
вдигане на шум и други.

(от 1 стр.) Вицешампионската титла на Антоанета
Бонева от първенството в
Арнем е вторият голям успех на търговищката състезателка през тази година.
В Кувейт тя спечели големият турнир за Купата на
емира в края на януари.
А през април й предстои
участие в първия турнир
за световната купа в Южна
Корея, от където Антоанета може да спечели квота
за Олимпийските игри в
Рио де Жанейро.
„Радвам се, че вече имаме спокойствието, за което
се борехме дълго време,
усещам силната подкрепа
на Българския стрелкови
съюз. Мария Гроздева е
добър управник, който ни
предразполага и застава
до нас, като човек, който ни
подкрепя и разбира”, каза
накрая на срещата Бонева.

За организирания ловен
туризъм в Поповско изминалият сезон бе добър. Това
каза председателят на Сдружението на ловците и риболовците в Попово Юри Николов. През миналата година
региона са посетили и групи
ловци от няколко европейски
държави, за които ловът на
благороден елен представлява постоянен интерес. Били
са отстреляни пет трофейни
благородни елена и три сръндака.
За добрия отстрел, обаче,
е необходимо да се полагат
целогодишни грижи. Членовете на Сдружението извършват зимно и целогодишно подхранване на дивеча.
За последните две години за
ловна площ от 99 250 хектара
са закупени 120 тона царевица, която е разпределена
и разнесена по хранилките.
Редовно се осигуряват сено и
сол за дивите животни.
В Поповско ловците са
общо 1 018, организирани в

кандидат може да участва
само в една от тези категории. Класирането ще се
извърши въз основа на информацията,
съдържаща
се в заявлението за кандидатстване и представените
по преценка на съответния
кандидат допълнителни материали, включващи снимки, илюстрации, графики,
диаграми и т.н. Възможно
е да бъде организирана и
среща с представители на
предприятието или посещение на място от представители на Комисията на ОСУТ.
Победителите във всяка от
посочените три категории,
ще бъдат определени от
специално създадена от областния управител Светлин
Бонев комисия. Класиране-

то на участниците ще бъде
обявено на интернет страницата на Областна администрация Търговище.
За участие в конкурса
следва да се попълнят и
изпратят заявление за кандидатстване (по образец)
в срок до 15 април 2015
г. Адресът, на който следва да се подават формулярите е: гр.Търговище, ул.
„Стефан Караджа” 2. Заявление за кандидатстване
може да бъде изпратено
и на e-mail адрес oblast@
tg.government.bg
или
oblast@elnics.com, както и в
деловодството на Областна
администрация –Търговище. За контакти и допълнителна информация тел. 0601
613 35.

„Пътна полиция” Търговище

Близо 80 са нарушенията, които са установили
полицейските служители
по време на 24-часова операция
Специализирана полицейска операция за ограничаване на скоростта
проведоха служители на
Областната дирекция на
МВР в Търговище. По време на 24-часовата акция
полицейските служители
са проверили 162 МПС.
Констатираните нарушения, свързани с управлението на МПС с превишена
скорост, са 79. От тях 23 са
установени
посредством
стационарна камера за измерване на скоростта.
За констатираните нарушения на скоростните
режими полицейските служители са съставили на съответните водачи на МПС
16 акта за установяване на
административно нарушение по Закона за движение
по пътищата и са наложи-

ли 40 глоби по фиш по същия закон. В хода на акцията са установени и други
19 нарушения на различни
разпоредби на Закона за
движение по пътищата,
несвързани със скоростните режими. В операцията,
която се проведе в цялата
страна, на територията на
област Търговище участваха 8 служители на ОД
МВР-Търговище с 4 служебни автомобила.
Управлението на МПС с
висока и несъобразена с
пътните условия скорост е
една от главните причини
за възникването на тежки
ПТП със загинали и ранени
граждани през миналата
година и на територията
на ОДМВР – Търговище.
Над 50% от загиналите и
около 25% от ранените по
пътищата на областта са
в тежки пътни инциденти,
предизвикани от движение
на МПС с несъобразена
скорост.

Читалищата от Търговищко

На концерт в Търговище По две програми за
еврофинансиране
(от 1 стр.) За информация
и билети всички, които се
интересуват, могат да се обръщат към Николай Падалски на тел. 0879 988 085 и
Тони Тонкова на тел. 0878
987 065, padalski@abv.bg ,
myconcert@abv.bg.
Ансамбъл „Филип Кутев“ е създаден през 1951
г. от големия български
композитор Филип Кутев,
чието име носи днес. Мисията на Ансамбъла е да
“превежда” на сценичен
език огромното многообразие на традиционната
българска фолклорна култура, представяйки я чрез
автентични,
обработени
или съчинени на базата
на фолклора песни, танци,
инструментални пиеси, об-

реди и обичаи. С аранжиментите и авторските песни на Филип Кутев, както
и с танците на Маргарита
Дикова, се създава цяла
една школа, залегнала в
изкуството на фолклорните
ансамбли в България, както и на сродните формации
по света.
Дейността на Ансамбъла по своеобразен начин
възражда, съхранява и разпространява тази древна
и красива традиция, като
същевременно влага нови
творчески идеи при въплъщаването й. От създаването
си до днес ансамбъл “Филип Кутев” е изнесъл повече от 7000 концерта из цяла
България, а също в Европа,
Азия, Африка и Америка.

41 ловни дружинки. По време
на ловния сезон 2014-2015 г.
са организирани 584 излета
за групов лов на дива свиня
и са отстреляни 230 животни,
от които 7 трофейни глигани.
В отстрела на едър дивеч
най-високи резултати са постигнали представителите
на ловно-рибарска дружина село Априлово, които са
отстреляли 16 диви свине,
след тях се нареждат колегите им от селата Водица и
Глогинка. По време на лова
на дребен дивеч са отстреляни фазани, яребици, диви
патици, пъдпъдъци и 37 бекаси.
През 2014 г. в региона са
били разселени млади птици
- 1 000 деветмесечни фазани
и 367 яребици на четиримесечна възраст. Според председателят на Сдружението
на ловците и риболовците в
Попово, миналият сезон е
бил нормален – както по отношение на наличието на дивеч, така и за отстрела му.

(от 1 стр.) още по-малко
малтретирани.
Настояваме органите на реда да си
свършат работата бързо и
професионално, за да бъдат открити нападателите и поръчителите на това
ужасно престъпление", се
казваше в декларацията.
За инцидента е било алармирано дори националното
ръководство на БСП. То пък
вдигнало по тревога Министерството на вътрешните
работи.
Проверките обаче установили, че Радев не е минавал по въпросната улица,
където сочел, че е нападнат. Това било засечено с
камери, които били в съседство. Имало разминаване и
в обясненията къде и с кого
е бил през деня. Били намерени и свидетели, които опровергали казаното от него
за побоя.

В Попово
Щастлива и
Няма
доволна съм, За добрия лов побой над
но бях готова... целогодишна грижа съветник

По две от вече одобрените програми от Европейската комисия могат да получат еврофинансиране на
свои проекти читалищата.
Става дума за ОП „Развитие на човешките ресурси“
и програмата за наука и образование. Това стана ясно
на информационна среща
с представители на 38 читалища в община Търговище. Неин домакин беше
Областният информационен
център (ОИЦ) в Търговище,
който започна работа за повишаване на проектната активност на бенефициентите.
На срещата експертът
по комуникация Денислава
Атанасова представи стратегията и приоритетите на
ОП „Развитие на човешките
ресурси“, по която значителна част от финансовия
ресурс е заделен за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване. За гражданския
сектор, чийто представители са и читалищата има
свободна проектна ниша за
включване на маргинализираните групи като ромите в
обществения и културния
живот, в пазара на труда.

По предстоящата процедура „Интеграция“ те ще могат
да кандидатстват за дейности в четири направления.
За възможностите за еврофинансиране по новата
оперативна програма за
наука и образование пък
говори експертът Анатоли
Александров. Той разясни
нейните приоритети, като
наблегна на приоритетна
ос 2 „Образование и учене
през целия живот“. По нея
НПО могат да реализират
извънкласни
обучителни
форми съобразно индивидуалните потребности на учениците.
Управителят на ОИЦ –
Търговище Милчо Тонев
анонсира общата национална инициатива на 28те центъра в страната „Да
създадем ЗАЕДНО България 2020 г.”, за да може
чрез читалищната мрежа
тя да се популяризира и
в малките населени места. Кампанията включва
анкетно допитване за реализацията на конкретни
мерки с евросредства и
приемни на открито и ще
се проведе в периода 16
март - 9 май 2015 г.

Понеделник, 16 март 2015 г.

Възходът на кан Омуртаг 1
Ценимир СМИЛКОВ, историк

Българският владетел Омуртаг е най- големият ни владетел преди
Симеон, а също така е достоен продължител на делото на Тервел.
Но много често неговото дело е забравяно и по-слабо отбелязвано

Млади години

Най-големият син на кан
Крум е роден по всяка вероятност между 775-780 година в днешна Трансилвания.
Там баща му управлява по
наследство земите, свързани
с предишните аварски владетели до 802 година. Счита се,
че още тогава възмажалият
войвода, заместник на българския боил-таркан, каквато
е титлата на Крум, е доказал
качествата си. Неслучайно
във всичките дела на баща си
той заема сериозно място.
Първите
упоменавания
в извори се отнасят в периода 796-802 година. По това
време е засвидетелствена
военна операция на Карл Велики, ръководена от неговия
наследник Луи. Аварите са
напълно разбити и земите от
днешна Австрия до Будапеща са завладени от франките.
По това време без съмнение
Карл Велики е най-могъщият
владетел в Европа и единствен след Юстиниан Велики
се опитва да възвърне величието на Западната Римска
империя. Доказателство за
това е, че визинтийската императрица Ирина търси брачен съюз с него.
Източните аварски земи
остават независими до 805
година. Въпреки това като
управител на Трансилвания,
област с компактно българско
население, макар в нея да
живеят и по-късните румънци,
Крум следи внимателно събитията от това време.
След като наследява Кардам дванадесет години негов
пръв заместник е Омуртаг /в
изворите Мортагон/. По това
време той е възмъжал и е
напълно готов, за да наследи
баща си. Най- ярко това проличава не при присъединяването на аварските земи, а
при победата над Никифор в
полите на Стара планина.
При всичките кампании в
следващите три години Омуртаг взема дейно участие.
Това се случва и в 809 година
при срещата на Крум с Карл
Велики, засвидетелствана от
житиеписеца Айнхард.
Трагичната гибел на Крум
отваря път на вече опитния
военачалник към престола
на България. От 814 до 831
година продължава управлението на Омуртаг. За разлика от баща си, той е подобър дипломат и по-рядко
прибягва до война. Уважаван
от всички съвременници, във
византийските летописи е наричан мегас василевс- велик
император. След Тервел това
е най-уважаваният езически
владетел на средновековна
България.
Първото събитие в неговото царуване е сключване на
мир с Лъв Арменин през 815 г.
Този мир е за тридесет години и е първият дългогодишен
мир между двете страни. Благодарение на завоеванията

на Крум, почти цяла Унгария,
части от Славония и Карпатите са български. Страната
е най-голямата държава в
Европа след Франкската империя. Въпреки че българите
са управляващия елемент,
то славяните заемат все поголямо място в обществения
живот, а същото се отнася
и за романизираните траки.
Доказателство за влиянието на славяните е фактът, че
Омуртаг, синовете и внуците
му са женени за славянки.
Това личи и по имената на
Звиница, Енравота - Боян и
Маламир.
Мирът с ромеите дава възможност Омуртаг да изгради боеспособна вътрешна
администрация по римски и
византийски образец - комити- от комис-граф, начело на

10 комитата. Той строи отново столицата Плиска, където
наследството от век и половина е опожарено през 811 г.
Строи също аулите при Чаталар (дн. Кан Крум) и Преслав.
Според някои извори, възстановява търновската крепост
Девинград и не по-малко е
свързван с Мисионис - Крумово кале.
Първоначално толерантен
към християните, той убива
пленения от баща му одрински архиепископ Мануил.
След смъртта на първородния му син Звиница, поради привързаността си към
християнството, вторият син
Енравота – Боян, губи правата си на престола. По-късно
по заповед на брат му Маламир, наследник на престола,
той е убит.
/Следва/

Миниатюра от Мадридския ръкопис на хрониката на Йоан Скилица показва как хан Омуртаг преследва армията на Тома Славянина
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Кристиана
Асенова

„Има Бог!”
Първи
видеоклип

Победителката в телевизионното реалити „Големите
надежди“ Кристиана Асенова подготви свой първи
видео клип. Премиерата на
кавър-версията, която е подготвила Кристиана, е върху
песента на Стинг „ Shape of
my heart“.
Четеринадесет-годишната изпълнителка от Търговище подготви този музикален
проект специално за всички
свои почитатели и приятели
в интернет пространството.
Клипът може да се гледа в
големите сайтове за видеосподеляне vbox7 и Youtube. „
Shape of my heart“ на Стинг е
сред любимите песни на осмокласничката. Като всеки
тийнеджър и Криси усеща
трепет и вълнение от красивата любов и чувствената
песен. Подкрепена от своя
вокален педагог Десислава
Станкова записва песента
в студио по начин показващ
стил, чувственост и индивидуалност. В екипа сътворил
това пролетно бижу участват: режисьор и монтаж
Петър Кирилов „Casper“ ,
оператор Петър Симов и
Павлин Табашки, грим Меги
Михайлова. Главни действащи лица в видео продукцията са Антонио Стаменов,
Меги Михайлова и, разбира
се, Кристиана Асенова.

Балетна формация „Търговище”

На Световно в Румъния

Балетна формация „Търговище”, с ръководители
Севдалина Стойчева и Мариам Макарнаян, спечели
осем награди от Българския
квалификационен конкурс
Dance Cup Bulgaria 2015,
който се проведе в младежкия театър "Николай Бинев"
в София.
Съставът на Младежки
дом-Търговище се представи отлично, спечелвайки
5 първи, 2 втори и 1 трето
място.
В клас деца до 13 години,
балет, дуети, Калина Николаева и Бусе Йълдъз спечелиха първо място с танца
„Кукли”. При група балет до
13г., класически танц, търговищкия състав бе класиран на трето място, с изпълнение на „Полонез”. В клас
национални и фолклорни
танци, до 13 години, Балетна формация „Търговище”
спечели второ място с танца
„Седнало е Джоре”.
Марчела-Василена Дими-

трова спечели първо място,
в клас Джуниър соло модърн, с танца „Сън”. В клас
до 17 години, класически
танц, групи, БФ „Търговище” се класира на първо
място с отлично представяне на танца „Подмосковньiе вечера”. В клас до 17
години, класически танц,
квартет, балета спечели
първо място с композицията „Рози от България”, по
музика на Панчо Владигеров. В клас до 17 години,
фюжън балет, групи, съставът спечели първо място със „Самодиви”. В клас
до 17 години, национални
и фолклорни танци, групи,
БФ „Търговище” бе класирана на второ място с „Арменски танц”.
От тези млади балерини
Младежкият дом в Търговище ще бъде представен
в световното първенство по
танци Dance World Cup 2015
Букурещ, Румъния.
Организатори на Българ-

Стивън Хокинг:

ския квалификационен танцов конкурс са балетно студио „Одет” и балетно студио
„Красимира Колдамова” към
НЧ "Цанко Церковски 1946",
представлявани от Юлия
Олейник и Георгина Джендова.

Световноизвестният астрофизик
за своите „божествени” прозрения

Един от най-светлите мозъци на човечеството Стивън Хокинг буквално взриви
световната научна общност
със своя реч в Университета в Кембридж според телевизионния канал S4C:
Стивън Хокинг заяви, че
базирано на дългогодишните изследвания на вселената може да заключи,
че тя е създадена от интелигентен разум, или казано
с други думи – вселената
е създадена от това, което
хората наричаме Господ.
Хокинг твърди, че е изолирал научен феномен във
вселената, който определя
като „божествен фактор“
– интелигентно „влияние“
което е било налично още
от създаването на космоса и е изключено да се
оприличи като случайно.
Благодарение на „Божествения фактор“ е създадена
вселената, както и всички
производни – включително
и зараждането на живота
на земята.
Хокинг твърди, че без
този „висш разум“ съществуванието на каквотo и да
е било - би било невъзможно, и съответно може да
заключи че фактор с определено ниво на космически
интелект е „създателя на
всичко“.
Библията пише, че Господ е създал вселената за 7
дни. Оказва се, че научните
изследвания на гениалния
физик доказват, че в библейската легенда е базирана на истина – „дизайнът“
на космоса е създаден от

Проблеми за жената с

Най-дългата фамилия
Дженис Локелани Киеханайкукауакахихулихиикфхаунаеле! Това е цялото име на
жена родена на Хавайските
острови. Министерството на
транспорта на САЩ е помолило дамата да намали или
промени фамилното си име,
тъй като не може да бъде изписано изцяло в шофьорската й книжка, съобщи HP.
През последните 20 години
е трябвало да носи със себе
си две удостоверения - лична карта и шофьорска книжка. На втория документ била
посочена само фамилията на
жената, при това не цялата,
тъй като редът,
където тя трябва
да бъде написана, събира само
34 символа, а
фамилното име
на жената е с
35 букви. Когато
за предпоследен
път вадила документи, властите
се съгласили да
сбият името, за
да го съберат цялото. Сега обаче
проблемът отново стои на дневен ред. Жената

е разказала, че така създалото се положение й пречи да
общува нормално със служителите на пътната полиция.
Когато тя им дава документите си, те не могат да получат
представа за пълното й име.
Властите помолили жената
да съкрати фамилията си, но
тя е отказала, заявявайки, че
това е неуважение към коренното население на Хавайските
острови. Причината е, че фамилията Киеханайкукауакахихулихиикфхаунаеле е пълното
име на покойния й съпруг.
"За някои хора в света
името означава всичко. Когато кажа на хавайските старци
фамилното си име, те научават историята на семейството на покойния ми съпруг.
Ако името бъде съкратено
или променено, се изкривява
смисълът на всичко, което то
представлява. За съжаление
много хора вече забравиха истинските си имена, тъй
като сега не съществува подобна култура на уважение
към тях."
Говорителят на Министерството на транспорта е съобщил, че работят над това да
разширят броя на символите
в шофьорските книжни на 40.

интелигентен разум.
Стивън Хокинг е фокусирал усилията тази насока
след като доведения му
брат Едуард е изпаднал
в клинична смърт и след
това се върнал от отвъдното с изумителна история:
Винаги съм обичал брат
си, той винаги е бил вдъхновение да се занимавам
с наука. Малко е откачен,
но странния му мозък има
невероятни способности.
Миналият октомври, той
имаше ужасяващ инцидент, заради който изпадна в клинична смърт.Върна се от смъртта тотално
променен човек. Разказа,
че през минутите в които е
бил „в одвъдното“, се убедил в съществуването на
висш разум,който е създал
вселената и всичко около
нас. Бил сигурен, че това,
което човеците наричат
Господ наистина съществува! Брат ми би бил последния човек на земята, който би твърдял, че Господ
съществува, но след това
ужасно преживяване, той е
абсолютно сигурен в наличието на висш разум, който контролира вселената и
нашия свят. Точно за това
фокусирах усилията си
върху проучването на „божествения фактор“ – липсващата частица в пъзела
за създаването и "живота"
на Вселената!
Колегите на Хокинг са
меко казано изненадани
от твърдението. Като цяло,
мнението на водещите
учени е, че „божествения
фактор“ е мит, и това, че
най-изявения сред тях защитава теорията за съществуванието на висш
разум е шокиращо! В миналото самия Хокинг е бил
противник на тази теория!
„Наистина не очаквахме
такова изявление!“, каза
пред репортери Д-р Джон
Байрнс, ръководител на
катедрата по астрофизика
в престижния университет. „Наистина съм изумен
от твърденията на Стивън.
Даде ни меко казано сериозна тема за размисъл!“
През последните години
Хокинг е споделял не една
противоречива
теория.
Той е сигурен в съществуването на извънземни, и
че е много по-вероятно те
да са агресивно настроени към нас. С новата си
теза за космически разум,
именития учен отговаря на
най-важния въпрос на човечеството за всички времена!

Понеделник, 16 март 2015 г.
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турнир
С любов и преклонение пред Апостола Ученически
„Освобождението”

(от 1 стр.) кулминацията в седмицата,
през която учениците честват патрона
на училището си Васил Левски.
Темите тази година бяха: „Под вънкашност чужда и
под име ново”, „Народе????”, „Жените
в живота на Апостола”.
Представен
бе и пътят из българско на Апостола,
при създаването на
мрежата от революционни комитети
в страната. В урока
за Левски участваха и възпитаници на
ОУ „Васил Левски”
в село Крепча, които изпълниха одата
„Левски” от Иван Вазов. По-късно, в препълнената зала на
училището, бе разиграна и кратка викторина, а знаещите
получиха награди.
Приятелят на учи-

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ в Търговище – 4-стаен; 80 кв.м. след основен ремонт,
обзаведен, газ, климатик и гараж; намира
се на ул. „Христо Ботев” 31вх.А, ап. 2
Подходящ за живеене или офис
Тел.: 0887 53 61 56
До членовете на
ЗК "Напредък" с. Светлен

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
ЗК "НАПРЕДЪК" С.СВЕТЛЕН
Ви кани на годишно отчетно събрание,
което ще се проведе на 28.03.2015г. от 8.00
часа в малката зала на читалището.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Управителния съвет за 2014г.
Докл.: Председател ЗК
2. Финансово - счетоводен отчет за 2014 г.
Докл.: изп. длъжността гл. с-л.
3. Отчет на Контролния съвет за 2014 г.
Докл.: член на КС
4. Определяне размера на рентата за 2015 г.
Докл.:Председател ЗК
5. Щатно длъжностен списък за 2015 г.
Докл.: Председател ЗК
6. Определяне основна работна заплата на
председател на кооперацията и на членовете на УС и на КС.
Докл.: Председател на събранието
7. Попълване състава на Контролния съвет.
Докл.: Председател на
комисията по предложенията
Председател: /Стефанка П. Тодорова/

лището
Веселин
Николов, който е и
председател на обществения комитет
„Васил Левски” в
Търговище, награди
щедро участниците
в Конференцията и
им пожела все така
пламенно да пазят
заветите на Апостола на свободата,
да се гордеят със
своя род и Родина.
Предметните награди бяха осигурени
от общобългарския
комитет „Васил Левски” и лично от неговия председател
Васил Василев.
В знак на признателност и принос в
опазването на историческото наследство и делото на Васил Левски, грамоти
получиха директорът
Борислав Борисов и
преподавателят по
история Румяна Неделчева.

За трета поредна година
в Търговище бе организиран ученически турнир по
футбол, по повод Освобождението на България, съобщи Васил Николов – лидер
на синдикат „Подкрепа” в
областния град. Той поясни, че основен организатор
е синдиката, но се случва
със съдействието на в Българския футболен съюз и
Регионалния инспекторат
по образованието в Търговище.
Тази година в турнира се
включиха четири отбора на
деца във втори и трети клас
от Първо СОУ „Св. Седмочисленици”, Второ СОУ
„проф. Никола Маринов” и
Първо ОУ „Христо Ботев”
в Търговище, както и възпитаници на училището в
село Руец. Първите две години участващите ученици
са били от четвърти и пети
клас.
В предишните две издание на турнира участваха
ученици от 4-5 клас, сега
са по-малки, затова са и
по-малко отбори. Въпреки
това малчуганите показаха своите спортни умения
и заложби, отделните срещи бяха оспорвани, а във
финалния мач се стигна до
дузпи. Тук учениците от основно училище „Христо Ботев” в Търговище надвиха
своите противници от Първо СОУ в областния град,
като ги оставиха на втрото
място. Трети стана отборът
на Второ СОУ, а четвърти –
момчетата от с. Руец.
Всички деца, които се
включиха в турнира получиха награди от синдикат
„Подкрепа” – по един футболен екип.
"ТН"

Успех за борците
на СК „Олимпиец”

На 7 март във Велико
Търново се проведе вторият международен турнир
в памет на Илия Павлов
организиран от СК „Илия
Павлов” – В. Търново.
Търговищкият
клуб
„Олимпиец” участва със
седем състезатели в различните възрасти и различните категории. Шампион при юношите в кат.
66 кг. стана бронзовият
медалист от ЕП 2014 г.
Светослав Петров, който
бе награден от личния си
треньор Христо Маринов.
По пътя към титлата С.
Петров преодоля последователно Е. Керимов /Глоджево/, А. Илиев /Севлиево/, М. Алдинов /Ловеч/
и Д. Златов /В. Търново/.
Светльо получи и купата
за най-резултатен състезател, връчена му от главния секретар на първенството – Христо Стойнев.

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м. за
търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон
Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51
СК ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
„СВЕТКАВИЦА – 1971” – ТЪРГОВИЩЕ
организира отчетно събрание
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Клуба през 2014 г. на председателя Петър Маринов
2. Финансов отчет за разходите на Клуба от Румен Николов
3. Избиране на нови членове на УС на Клуба
4. Разни
Събранието ще се проведе на 26.03.2015 г. от 16 ч. в сградата на спортно
училище „Никола Симов” - Търговище
КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА – 3”
с. МАКАРИОПОЛСКО
На основание чл. 16/1/3/т.1 от ЗК насрочва редовно годишно отчетно събрание на Кооперацията на 28.03.2015 г.
от 9.00 часа в салона на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на Кооперацията и УС
през стопанската 2014 г. и насоки за развитие на Кооперацията през 2015 г.
2. Отчет за финансовото състояние на Кооперацията,
приемане на годишния баланс и разпределение на печалбата за 2014 г.
3. Заключение на КС по отчета на УС и доклад за дейността му през 2014 г.
4. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
5. Обсъждане на въпроси от правомощията на Общото
събрание, делегиране права на Председателя и УС, съобразени по компетентност със ЗК и действащия устав на Кооперацията.
Поканват се всички член-кооператори да уважат с присъствието си събранието. При липса на кворум, събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място.
За контакти и уточнения: тел.: 0878 507 101
От Управителния съвет

До финалните схватки
достигнаха още двама търговищки борци. В кат. 42
кг. /момчета/ Денис Зекериев, въпреки по-лекото си
тегло се представи достойно и отстъпи единствено на
П. Върбанов /В. Търново/.
Другият сребърен медал
завоюва Йордан Георгиев
в кат. 76 кг. /кадети/, не
успял да се противопостави на Н.Пеев /Н.Загора/.
Бронзово отличие спечели
Нурла Ахмедов в кат. 50 кг
/кадети/, който в спора за
бронза бе победен от Е.
Чираков. Всичките търговищки борци са възпитаници на треньора Стефан
Стойков. Призът за найтехничен състезател бе
присъден на представител
на СК „И. Павлов”, а за
най-добре представил се
чуждестранен борец бе
обявен Герче Батевски от
Македония.

Продавам
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
в Търговище - 55 кв.м.;
ул. „Шейново” 5; ет. 3
Цена: 50 000 лв. Без посредник
Тел.: 0897 817 018
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

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 19.03.2015 г., от 10:00 ч. до 12:30
ч., поради извършване на неотложни
ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия
, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Изворово,
с.Кьосевци, с.Поройно, с.Божица,
с.Еревиш, Рибарско селище
Ястребино,Търговски
обекти
в
с.Кьосевци,Бензиностанция
с.Кьосевци,Помп.станции първи и
втори подем Ястребино,Помпени
станции Изворово, Божица и
Еревиш,Мобилен оператор М ТЕЛ
с.Божица, НДК Ястребино - общ.
Антоново.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

О Б Я В А
На основание чл. 156, ал. 1 от Закона за МВР и
Наредба N 81213-344 от 2014 г. за назначаване на
държавна служба в МВР със заповед N 8121К-667
от 10.03.2015 г. на министъра на вътрешните работи
е обявявен
КОНКУРС за назначаване на държавна
служба в Областна дирекция на МВР-Търговище за 3/три/ вакантни младши изпълнителски длъжности: полицай-старши полицай
(1 за РУ-Търговище, и 2 – за РУ-Омуртаг),
за които се изисква задължителна първоначална
професионална подготовка.
Срок за подаване на документите за участие в
конкурса: 15-дни, считано от деня, следващ публикуването на обявата.
Документи се приемат в “Човешки ресурси” на
ОД МВР-Търговище всеки делничен ден от 10 до 11,
от 13 до 14 ч и от 17 до 17,30 ч.
За повече информация относно изискванията
към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса: на тел. 60 363, ОД МВР-Търговище.

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна
гарсониера с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3,
гарсониера, с подобрения
40 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7, гарсониера
39 900
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.),
двустаен тухла, с таванска
45 000
50 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), двустаен
ново строителство
53 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3, двустаен тухла 43 500
54 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
48 000
70 кв.м. Център, ет. 4, двустаен тухла 55 000
89 кв.м. Широк център, ет.4, трист. тухла 60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), тристаен
ново стр-во, завършен вид
95 000
Широк център, ет. 1 (жил.),
лукс, четиристаен
52 000 EUR
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
112 кв.м. Център, ет. 3, теракот, PVC
90 000
Широк център, ет. 2 от къща, 117 кв.м. ЗП
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
27 500
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
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
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 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. Ид. център, ет. 3 (жил.), лукс
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. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

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
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
35 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
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, обзаведен, с гараж (+15 000 лв.)
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. Идеален център, ет.2 (жил.) 102 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
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
63 000
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

и още много оферти...

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам
ИМОТ в с. Васил Левски
със стопански постройки
и 1 дка дворно място
Цена по договаряне
Тел.: 0888 99 72 71
Продавам АПАРТАМЕНТ – 66 кв.м., в
Търговище, ул. „Васил Левски” 40. С частична ПВЦ дограма и естествен паркет;
ет.2-жилищен. Тел.: 0897 87 57 30

Продавам МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ –
99.79 кв.м.; изба 5.82 кв.м.; таван 8.18
кв.м. Представлява две спални, дневна и
кухня в гр. Търговище, ул. „Тр. Китанчев”
21, ет.3, ап. 8, с асансьор, локално парно
и възможност за газификация. Свободен.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.
Цена – 75 000 лв. Тел.: 0888 611 688

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ – 81 кв.м.
/кухня и три стаи, две тераси, маза
и таванско помещение в района на
Кооперативния пазар; югозападно
изложение; ет. 9 – непоследен
Тел.: 0898 467 009

ïëàùàíå
âåäíàãà!

СЪОБЩЕНИЯ

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. Вароша, ет. 2 (жил.), завършен 99 000
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, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
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
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4,
обзаведен, с таванска
72 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
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, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

”

Понеделник, 16 март 2015 г.

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

Транспортна фирма
ТЪРСИ СПЕШНО
ШОФЬОРИ ЗА БЕЛГИЯ
Задължителен турски
език. С цял комплект
документи
Заплата 1 600 евро/месечно, трудов договор и
осигуровки
Тел.: 0895 69 28 86

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

Продавам ГАРСОНИЕРА в Търговище
/43 кв.м./ - в близост има детска
ясла, градина, училище и болница,
един от големите хипермаркети
След основен ремонт; ет. 2, среден;
южно изложение
Тел.: 0878 42 82 79 и 0895 42 76 81
Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД

Продавам МЕЗОНЕТ
с лиценз № 1190-01
/два двустайни апарПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
тамента/, обзаведен,
газ, климатици, подо- СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
во отопление. Два га- С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
ража! До казармата
Тел.: 0889 503 423
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

Продавам АПАРТАМЕНТ /57 кв.м./ в бл. 32, кв.
Продавам/давам под наем ОФИС –
Запад 2 Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
Давам под наем ГАРСОНИЕРА кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
в Идеалния център на Търго- Давам под наем кафе и рибен магазин на
вище. Тел.: 0887 36 95 92
„Момина чешма” – оборудвани; и апар-

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам
КАФЕ–АПЕРАТИВ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

тамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам АПАРТАМЕНТ
/80 кв.м./ - ул. „Никола Симов” 2 в Търговище; 3 стаен, с подобрения, 5-ти етаж; с мазе
Цена: 58 000 лв. Тел.: 0897 27 17 37

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Фирма „Прометей” ООД търси
Продавам 500 кв.м. ШЛОСЕР с техническо образование за работа
Продавам
дворно място със
с металообработващи машини
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
Молба и автобиография изпращайте на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
имейл-адрес: kamini_prometei@abv.bg
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
За контакти: 0888 439 667
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400
Давам
Лукерия ООД Търговище
Тел.: 089 87 43 166
стая
търси да назначи
Купувам
под
наем
МАЙСТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Продавам две СЕКЦИИ
ОРЕХОВИ
ДЪРВЕТА
на
улица
с двукрилен ГАРДЕНА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
„Царевец” 14 в
И ТРУПИ
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
с опит в производството на
с ракла, трикрилен
Сече със собстве- Тел.:Търговище
0601 580 29 рахат локум минимум 10 г.
гардероб и УЧЕНИЧЕна техника
семейство и владеене на турски език
СКО БЮРО
Тел.: 0601/6-46 64
Василеви
Тел.: 0886 06 48 87 Тел.: 0896 57 40 76

16 март 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - ТО
21.00 ч. - трилър

16 март
БНТ 1

20.00 Вътрешна сигурност 18.00 Имението Даунтън сериал
сериал
21.00 Жената на пътешествени- 19.00 Клюкарката - сериал
bTV Action
ка във времето - драма 20.00 От местопрестъпление08.00 Под наблюдение - сериал
23.15 То - 1 част - драма
то: Маями - сериал
09.00 Истинско правосъдие 21.00 Изкупление - драма
сериал
Nova TV
23.30 От местопрестъпление10.00 Алкатраз - сериал
06.20 Здравей, България
то: Маями - сериал
11.00 Стрелата - сериал
09.30 На кафе - НТВ
12.00 Революция -сериал
11.30 Бон Апети
TV 7
13.00 Богове и генерали - драма 12.00 Новините на Нова
09.30 Спреведливостта на
15.00 Ренегат - сериал
12.30 Огнено сърце - сериен
Кара - сериал
16.00 Алкатраз - сериал
13.30 Моята карма - сериен
10.30 Великолепният век 17.00 Истинско правосъдие 14.30 Надежда за обич - сериен
сериал
сериал
16.00 Новините на Нова
12.30 Новини
18.00 Под наблюдение - сериал 16.30 Малката булка - сериен
13.00 Зовът на дълга - сериал
19.00 Революция - сериал
18.00 Сделка или не – тв.игра 14.00 Забранена любов: Ма20.00 Италианска Серия А:
19.00 Новините на Нова
йорка - сериал
Фиорентина - Милан
20.00 Като две капки вода - шоу 15.00 Въпрос на гледна точка
22.00 Италианска Серия А: Рома 23.00 Господари на ефира - шоу 15.30 Новини
- Сампдория
23.30 Новините на Нова
16.00 Светлините на стадиона
00.00 Клетката 2 - трилър
- сериал
Diema TV
17.00 Нюзрум
bTV Comedy
09.00 Безсмъртен - сериал
08.00 Скуби Ду: Мистерия ООД - 10.00 Арабски нощи - приклю- 18.30 Новини
19.30 Акцент
ченски
анимационен
12.00 Теория за големия взрив 20.00 Спорт 7
09.00 Столичани в повече 21.00 Срещу своите - сериал
- сериал
сериал
22.00 Новини
10.00 Полицейска академия 3 - 12.30 Хамелеонът - сериал
22.30 Секс, лъжи и телевизия
13.30 Снайперисти- сериал
комедия
- сериал
14.30 Закони на войната 12.00 Да отгледаш Хоуп 23.30 Истинска кръв - сериал
сериал
сериал
13.00 Домашен арест - ситком 15.30 Екип Среднощен ездач FOX LIFE
сериал
14.00 Майк и Моли - сериал
12.50 Вещиците от Ийст Енд 16.30 Безсмъртен - сериал
14.30 Модерно семейство сериал
17.30 Хамелеонът - сериал
сериал
13.45 Шепот от отвъдното 18.30 Теория за големия взрив
15.30 Новите съседи - сериал
сериал
- сериал
17.00 Комиците - шоу
14.40 Топ дизайнер
bTV
18.00 Домашен арест - ситком 19.00 Снайперисти - сериал
15.35 Търси се мъж - сериал
06.30 Тази сутрин
20.00 Закони на войната 19.00 Майк и Моли - сериал
16.30 Обвързани - сериал
09.30 Преди обед - токшоу
сериал
19.30 Да отгледаш Хоуп 16.55 Дарма и Грег - сериал
12.00 bTV Новините
21.00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
17.25 Щастливо разведени 12.30 Шоуто на Слави
20.30 Измамниците - комедия 22.00 Рамбо 3 - екшън
сериал
13.30 Тайните на времето 00.10 Хавай 5-0 - сериал
22.30 Новите съседи - сериал
17.50 Съпруга-трофей сериал
00.00 Офисът - сериал
сериал
15.30 Светлината на моя
Kino Nova
18.20 Имало едно време живот - сериал
bTV Cinema
07.45 Убийства в Мидсъмър сериал
17.00 bTV Новините
сериен
06.00 Изгубена - сериал
19.15 Анатомията на Грей 17.30 Лице в лице
08.30 Престъпления от класа - 10.00 Имението Даунтън сериал
18.00 Бинго милиони - лосериал
сериал
20.10 Шепот от отвъдното тария
09.30 Ние шпионите - комедия 11.00 Клюкарката - сериал
сериал
18.05 Опасни улици - сериал 12.00 Изгубена - сериал
12.00 Титаник: Кръв и стомана
21.05 Отмъщението - сериал
19.00 bTV Новините
- сериал
14.00 Престъпления от класа 20.00 Завръщане - сериал
13.00 Контролна кула -комедия 22.00 Отмъщението - сериал
сериал
22.55 Вещиците от Ийст Енд 21.30 България търси талант 15.15 Доблестни мъже - драма 15.40 Представи си това сериал
- кастинги
комедия
18.00 Досиетата Х - сериал
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
12.55 На малкия остров /100
години българско кино/
14.25 Най-доброто от…
Съкровищата на
България /В памет на
Мария Танева/
15.10 Младият Дракула - 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
19.10 55 лица от вашия живот
19.40 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg:
22.00 В кадър: Добрият
самарянин
22.30 По света и у нас
22.55 Зелена светлина
23.00 Мила от Марс /100 години българско кино/

22.30 Шоуто на Слави
23.30 bTV Новините

ВТОРНИК

bTV Cinema - Адвокат на дявола
21.00 ч. - драма

17 март
БНТ 1

20.00 Вътрешна сигурност 19.00 Клюкарката - сериал
сериал
20.00 От местопрестъпление21.00 Адвокат на дявола - драма
то: Маями - сериал
23.45 То - 2 част - драма
21.00 Сърцето на дракона приключенски
Nova TV
23.10 От местопрестъпление06.20 Здравей, България
то: Маями - сериал
09.30 На кафе - НТВ
11.30 Бон Апети
TV 7
12.00 Новините на Нова
09.30 Спреведливостта на
12.30 Огнено сърце - сериен
Кара - сериал
13.30 Моята карма - сериен
10.30 Великолепният век 14.30 Надежда за обич - сериен
сериал
16.00 Новините на Нова
12.30 Новини
16.30 Малката булка - сериен
13.00 Зовът на дълга - сериал
18.00 Сделка или не – тв. игра 14.00 Забранена любов:
19.00 Новините на Нова
Майорка - сериал
20.00 Съдби на кръстопът - НТВ 15.00 Въпрос на гледна точка
21.00 Женени от пръв поглед - 15.30 Новини
тв реалити
16.00 Светлините на стадиона
23.00 Господари на ефира - шоу
- сериал
23.30 Новините на Нова
17.00 Нюзрум
bTV Comedy
18.30 Новини
Diema TV
08.00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 09.00 Безсмъртен - сериал
19.30 Акцент
анимационен
10.00 Нощен преход - уестърн 20.00 Федерални свидетели 09.00 Комиците - шоу
сериал
12.00 Теория за големия взрив
10.00 Хортън - анимация
21.00 Срещу своите - сериал
- сериал
12.00 Да отгледаш Хоуп 22.00 Новини
12.30 Хамелеонът - сериал
сериал
22.30 Секс, лъжи и телевизия
13.30 Снайперисти- сериал
13.00 Домашен арест - ситком 14.30 Закони на войната - сериал
14.00 Майк и Моли - сериал
23.30 Истинска кръв - сериал
сериал,
14.30 Модерно семейство 15.30 Екип Среднощен ездач FOX LIFE
bTV
сериал
сериал
12.50 Вещиците от Ийст Енд
06.30 Тази сутрин
15.30 Новите съседи - сериал
16.30 Безсмъртен - сериал
- сериал
09.30 Преди обед - токшоу
17.00 Аламинут - шоу
17.30 Хамелеонът - сериал
13.45 Шепот от отвъдното 12.00 bTV Новините
18.00 Домашен арест - ситком 18.30 Теория за големия взрив
сериал
12.30 Шоуто на Слави
19.00 Майк и Моли - сериал
- сериал
14.40 Топ дизайнер - сериал
13.30 Тайните на времето19.30 Да отгледаш Хоуп 19.00 Снайперисти- сериал
15.35 Търси се мъж - сериал
сериал
сериал
20.00 Закони на войната 16.30 Обвързани - сериал
15.30 Светлината на моя
20.30 Любовта се хваща с куче
сериал
16.55 Дарма и Грег - сериал
живот - сериал
- драма
21.00 Хавай 5-0 - сериал
17.25 Щастливо разведени 17.00 bTV Новините
22.30 Новите съседи - сериал
22.00 Свобода за свобода сериал
17.30 Лице в лице
00.00 Офисът - сериал
екшън
17.50
Съпруга-трофей
- сериал
18.00 Бинго милиони - ло23.50 Хавай 5-0 - сериал
bTV Cinema
18.20 Имало едно време тария
08.00 Досиетата Х - сериал
сериал
Kino Nova
18.05 Опасни улици - сериал
09.15 Престъпления от класа - 09.50 Имението Даунтън 19.15 Анатомията на Грей 19.00 bTV Новините
сериал
сериал
сериал
20.00 Завръщане - сериал
10.15 Соларис - драма
20.10 Шепот от отвъдното 10.50 Клюкарката - сериал
21.30 MasterChef - шоу
12.30 Изгубена - сериал
сериал
11.50 Титаник: Кръв и стомана
22.30 Шоуто на Слави
14.30 Престъпления от класа 21.05 Бивши - сериал
сериал
23.30 bTV Новините
сериал
13.00 Солистът - биографичен 22.00 Жега в Кливланд bTV Action
15.30 Жената на пътешествени- 15.30 Изкупление - драма
сериал
08.00 Под наблюдение ка във времето - драма 18.00 Имението Даунтън 22.55 Вещиците от Ийст Енд
сериал
18.00 Досиетата Х - сериал
- сериал
сериал
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 Мила от Марс /100 години българско кино/
15.10 Младият Дракула - 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 55 лица от вашия живот
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 На прицел
22.30 По света и у нас
22.55 Зелена светлина
23.00 Вчера /100 години
българско кино

09.00 Истинско правосъдие сериал
10.00 Алкатраз - сериал
11.00 Разбулените тайни на
магията - документален
12.00 Революция - сериал
13.00 Първично - драма
15.00 Ренегат - сериал
16.00 Алкатраз - сериал
17.00 Истинско правосъдие сериал
18.00 Под наблюдение - сериал
19.00 Революция - сериал
20.00 Стрелата - сериал
21.00 УЕФА Шампионска лига
- студио
21.45 УЕФА Шампионска лига:
Монако - Арсенал
00.15 УЕФА Шампионска лига:
Атлетико Мадрид - Бейер
Леверкузен

СРЯДА

bTV Cinema - Атентатори
21.00 ч. - екшън

18 март
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 Пампорово фристайл
Опън - финали
15.10 Младият Дракула - 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 55 лица от вашия живот
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 Спортни новини
21.05 Страх да обичаш - тв
филм
22.00 Предисторията: Богове
и поклонници - документален
22.30 По света и у нас
22.55 Зелена светлина
23.00 Love.net /100 години
българско кино/

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
18.05 Опасни улици - сериал
19.00 bTV Новините
20.00 Завръщане - сериал
21.30 MasterChef - шоу
22.30 Шоуто на Слави
23.30 bTV Новините

bTV Action

08.00 Под наблюдение сериал

09.00 Истинско правосъдие сериал
10.00 Алкатраз - сериал
11.00 Стрелата - сериал
12.00 Революция - сериал
13.00 Последните часове на
Земята - екшън
15.00 Ренегат - сериал
16.00 Лонгмайър - сериал
17.00 Истинско правосъдие сериал
18.00 Под наблюдение - сериал
19.00 Революция - сериал
20.00 Стрелата - сериал
21.45 УЕФА Шампионска лига:
Барселона - Манчестър Сити
00.00 УЕФА Шампионска лига:
Борусия Дортмунд - Ювентус

Nova TV

06.20 Здравей, България
09.30 На кафе - НТВ
11.30 Бон Апети
12.00 Новините на Нова
12.30 Огнено сърце - сериен
13.30 Моята карма - сериен
14.30 Надежда за обич - сериен
16.00 Новините на Нова
16.30 Малката булка - сериен
18.00 Сделка или не – тв.игра
19.00 Новините на Нова
20.00 И аз го мога - НТВ
23.00 Господари на ефира - шоу
23.30 Новините на Нова

Diema TV

09.00 Безсмъртен - сериал
bTV Comedy
10.00 Свобода за свобода 08.00 Скуби Ду: Мистерия ООДекшън
анимационен
12.30 Теория за големия взрив
09.00 Аламинут - шоу
- сериал
10.00 Любовта се хваща с куче 12.30 Хамелеонът - сериал
- драма
13.30 Снайперисти- сериал
12.00 Да отгледаш Хоуп -сериал 14.30 Закони на войната 13.00 Домашен арест - ситком
сериал
14.00 Майк и Моли - сериал
15.30 Среднощен ездач 14.30 Модерно семейство сериал
сериал
16.30 Ченге от миналото 15.30 Новите съседи - сериал
сериал
17.00 Шоуто на Слави
17.30 Хамелеонът - сериал
18.00 Домашен арест - ситком 18.30 Теория за големия взрив
19.00 Майк и Моли - сериал
- сериал
19.30 Всички обичат Реймънд 19.00 Снайперисти - сериал
- сериал
20.00 Закони на войната 20.30 Големият Стан - комедия
сериал
22.30 Новите съседи - сериал
21.00 Хавай 5-0 - сериал
00.00 Офисът - сериал
22.00 Десантна зона - екшън
00.10 Хавай 5-0 - сериал
bTV Cinema
08.00 Досиетата Х - сериал
Kino Nova
09.15 Престъпления от класа - 10.00 Имението Даунтън сериал
сериал
10.15 Момчето в синьо - драма 11.00 Клюкарката - сериал
12.30 Изгубена - сериал
12.00 Титаник: Кръв и стомана
14.30 Престъпления от класа - сериал
сериал
13.00 Смело напред - сериал
15.45 Тайният живот на пчелите 13.30 В ритъма на музиката - приключенски
криминален
18.00 Никита - сериал
15.50 Сърцето на дракона 20.00 Вътрешна сигурност приключенски
сериал
18.00 Имението Даунтън 21.00 Атентатори - екшън
сериал
23.45 Дълга среща, кратко
19.00 Клюкарката - сериал

ЧЕТВЪРТЪК

20.00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21.00 Двойно убийство трилър
23.15 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

09.30 Спреведливостта на
Кара - сериал
10.30 Великолепният век сериал
12.30 Новини
13.00 Зовът на дълга - сериал
14.00 Забранена любов:
Майорка - сериал
15.00 Въпрос на гледна точка
15.30 Новини
16.00 Светлините на стадиона
- сериал
17.00 Нюзрум
18.30 Новини
19.30 Акцент
20.00 Федерални свидетели
- сериал
21.00 Срещу своите - сериал
22.00 Новини
22.30 Секс, лъжи и телевизия
- сериал
23.30 Истинска кръв - сериал

FOX LIFE

12.20 Жега в Кливланд сериал
12.50 Вещиците от Ийст Енд
- сериал
13.45 Шепот от отвъдното сериал
14.40 Топ дизайнер
15.35 Търси се мъж - сериал
16.30 Обвързани - сериал
16.55 Дарма и Грег - сериал
17.25 Щастливо разведени сериал
17.50 Съпруга-трофей сериал
18.20 Имало едно време сериал
19.15 Анатомията на Грей сериал
20.10 Шепот от отвъдното сериал
21.05 Имало едно време сериал
22.55 Вещиците от Ийст Енд
- сериал

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Какво искат момичетата

19 март
БНТ 1

сбогуване - трилър

21.00 Червената планета 18.00 Имението Даунтън екшън
сериал
23.15 Тайният живот на пчелите 19.00 Клюкарката - сериал
- драма
20.00 От местопрестъплението: Маями - сериал
Nova TV
21.00 Хем боли, хем сърби 06.20 Здравей, България
комедия
09.30 На кафе - НТВ
23.20 От местопрестъпление11.30 Бон Апети
то: Маями - сериал
12.00 Новините на Нова
12.30 Огнено сърце - сериен
TV 7
13.30 Моята карма - сериен
09.30 Спреведливостта на
14.30 Надежда за обич - сериен
Кара - сериал
16.00 Новините на Нова
10.30 Великолепният век 16.30 Малката булка - сериен
сериал
18.00 Сделка или не – тв. игра 12.30 Новини
19.00 Новините на Нова
13.00 Зовът на дълга - сериал
20.00 Съдби на кръстопът - НТВ 14.00 Забранена любов:
21.00 Кошмари в кухнята - шоу
Майорка - сериал
22.00 Мистични истории - НТВ 15.00 Въпрос на гледна точка
23.00 Господари на ефира - шоу 15.30 Новини
bTV Comedy
16.00 Светлините на стадиона
08.00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 23.30 Новините на Нова
- сериал
Diema TV
анимационен
17.00 Нюзрум
09.00 Ченге от миналото 09.00 Шоуто на Слави
18.30 Новини
сериал
10.00 Големият Стан - комедия
19.30 Акцент
12.00 Всички обичат Реймънд - 10.00 Десантна зона - екшън
12.00 Теория за големия взрив 20.00 Федерални свидетели
сериал
- сериал
- сериал
13.00 Домашен арест - ситком
21.00 Срещу своите - сериал
12.30 Хамелеонът - сериал
14.00 Майк и Моли - сериал
22.00 Новини
13.30 Снайперисти- сериал
14.30 Модерно семейство 22.30 Секс, лъжи и телевизия
14.30 Закони на войната сериал
- сериал
сериал
15.30 Новите съседи - сериал
23.30 Истинска кръв - сериал
15.30 Среднощен ездач 17.00 Комиците - шоу
сериал
FOX LIFE
18.00 Домашен арест - ситком
16.30 Ченге от миналото 12.50 Вещиците от Ийст Енд
19.00 Майк и Моли - сериал
bTV
сериал
- сериал
19.30 Всички обичат Реймънд
06.30 Тази сутрин
17.30 Хамелеонът - сериал
13.45 Шепот от отвъдното - сериал
09.30 Преди обед - токшоу
сериал
20.30 Какво искат момичетата - 18.30 Теория за големия взрив
12.00 bTV Новините
- сериал
14.40 Топ дизайнер - сериал
комедия
12.30 Шоуто на Слави
19.00 Снайперисти - сериал
15.35 Търси се мъж - сериал
22.30 Новите съседи - сериал
13.30 Тайните на времето20.00 Закони на войната 16.30 Обвързани - сериал
00.00 Офисът - сериал
сериал
сериал
16.55 Дарма и Грег - сериал
bTV Cinema
15.30 Светлината на моя
21.00 Хавай 5-0 - сериал
17.25 Щастливо разведени 08.00 Никита - сериал
живот - сериал
22.00 Ханибал - трилър
сериал
09.00 Престъпленя от класа 17.00 bTV Новините
00.45 Хавай 5-0 - сериал
17.50 Съпруга-трофей сериал
17.30 Лице в лице
сериал
Kino Nova
10.00 Атентатори - екшън
18.00 Бинго милиони – тв.
18.20 Имало едно време 10.00 Имението Даунтън 13.00 Тайният кръг - сериал
лотария
сериал
сериал
18.05 Опасни улици - сериал 15.00 Престъпления от класа 19.15 Анатомията на Грей 11.00 Клюкарката - сериал
сериал
19.00 bTV Новините
сериал
16.00 Добри дошли в Колинвуд 12.00 Титаник: Кръв и стомана
20.00 Завръщане - сериал
20.10 Шепот от отвъдното - сериал
- комедия
21.30 MasterChef - кулинарно
сериал
13.00 Смело напред - сериал
18.00 Никита - сериал
шоу
21.05 Анатомията на Грей 13.30 Хъд - драма
20.00 Вътрешна сигурност 22.30 Шоуто на Слави
сериал
15.45 Двойно убийство - трилър
сериал
23.30 bTV Новините
06.00 Денят започва
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.50 Пари за вашия бизнес
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно
13.00 Love.net /100 години
българско кино
15.10 Младият Дракула - 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
20.50 Спортни новини
21.05 Американска мечта.
Произведено в България
21.30 Студио Футбол
22.05 Футбол: Среща от турнира на Лига Европа
00.00 По света и у нас

bTV Action

08.00 Под наблюдение - сериал
09.00 Истинско правосъдие сериал
10.00 Лонгмайър - сериал
11.00 Стрелата - сериал
12.00 Революция - сериал
13.00 Отмъщение по принуда
- екшън
15.00 Ренегат - сериал
16.00 Лонгмайър - сериал
17.00 Истинско правосъдие сериал
18.00 Под наблюдение - сериал
19.00 Stihl - Световно първенство за дървосекачи
19.30 УЕФА Лига Европа студио
20.00 УЕФА Лига Европа:
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Ставате ли за шеф?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Отговорете с лека ръка
на въпросите в този тест.
Ако ли пък не успеете да
дадете нито един подходящ
отговор, пак си сложете ръката на сърцето и се запитайте откога всъщност не
сте се появявали в офиса?
1. Сутрин обикновено закусвам:
А) в къщи с жената и децата, като междувременно
преглеждам вестника и си
мисля с ужас, колко много
работа ме чака през деня;
Б) В автобуса или в трамвая, на път за работа- със
сандвич в едната ръка и с
мобилния телефон в другата.
В) Какво е това закуска?
2. Почти всички заседания, които провеждам тра-

ят:
А) само по 20 минути. На
тях поставям за обсъждане по 2-3 конкретни неща.
Има дни, в които изобщо не
свиквам заседания.
Б) Понякога се точат с
часове. Последното заседание продължи цели 6 часа,
после се съвземах три дни
от него;
В) Свиквам оперативки,
които протичат мигновено.
3. Когато телефонът позвъни:
А) Само вдигам слушалката или оставям секретарката да го стори – тя знае
по-добре от мене, с кого
трябва и с кого не трябва да
разговарям;
Б) щом посегна към слушалката, кабелът и се за-

плита ( не може да не ви се
е случвало и на вас). Вчера
проклетият кабел, сякаш
оживя в ръката ми и разля
всичките ми кафета, които
“отлежаваха” на бюрото ми;
В) Направо ми призлява
от телефонния звън
4. В рамките на един нормален работен ден се срещам:
А) най-малко с трима и
най-много с 10 души
Б) най-малко 17 най-много с 20 души
В) с над 1000 000 души.
5. Следните фрази определят най-добре отношението ми към професионалната ми кариера:
А) Чувствам се доволен,
макар, че ме гризе съмнението, дали има смисъл да

продължавам да се трепя
толкова много в работата.
Б) Доволен съм, но се
притеснявам от напъните на
племенника на директора
да ме измести. Още е хлапак и заема по-ниска длъжност от мен, но е ужасно напорист и пробивен;
В) Надявам се, че никой
нищо няма да узнае за мен,
докато аз самия не узная,
какво точно правя в същност.
6. Когато през зимата се
разболях от онзи отвратителен грип:
А) Лежах през цялото
време в къщи и се обадих
няколко пъти по телефона
в офиса. Добре поне, че се
наспах като хората;
Б) Отсъствах само един

ден и се върнах на работа,
макар че ми беше много зле.
Слава богу, че никой не пожела да разговаря с мен от
страх да не се зарази. Лошото беше, че после се влачих
полуболен цели два месеца;
В) Бях през цялото време
в разни командировки – с
запушен нос, заглъхнали
уши и болки в цялото тяло.
Но просто нямаше как да не
присъствам на разни важни
заседания и срещи, по-скоро бих умрял, отколкото да
не отида.
7. Нощем най-често сънувам:
А) Всъщност сънувам
рядко и после не си спомням какво
Б) Колежката Петрова,
която напоследък е супер
секси;
В) Все ми се присънва, че
шефът на отдел “кадри” ме
преследва с брадва.
ОТГОВОРИ:
4 и повече отговори

А): Не си правете никакви
илюзии, вие никога, нищо
няма да постигнете в работата си. Налягайте си
парцалите там, където
сте и не си мечтайте за
никакво повишение.
4 и повече отговори
Б): Имате добра закваска
за началник, но ви липсва
известна доза некомпетентност, за да бъдете
истински шеф. Продължавайте да атакувате пирамидата на властта.
4 и повече отговори
В): Ами, че вие сте роден
за шеф! Ако още не сте се
докопали до началническия
пост, ако още не сте се
справили с конкурентите
си, то е само защото не
сте достатъчно настървен. Дерзайте!
Няма начин да не седнете в заветния стол и да не
наложите своя авторитарен и абсолютно неефикасен стил на работа.

Астрални знаци
ОВЕН Работата ви сближава с колеги, клиенти и познати, преди сте
били в по-официални отношения. Не грешите, скоро ще имате и поголеми възможности за общи начинания, ще сте си направили точна преценка кому за какво да разчитате. Овните държат на думата
си, да обмислят сериозно какво следва да поемат. Сега не се мъчете да
хитрувате, така не печелите състезание.
ТЕЛЕЦ Скорпиони ви подтикват да си гоните деловите задачи, но да
не отклонявате молби за помощ на близки. При Телците влиянията
са от около седмица. Трудностите са доста, обмисляйте много повнимателно как да действате, на какво да дадете предимство. Ако
сте в тандем, можете напълно да разчитате на другия, често ще ви подсказва от какви рискове да се пазите.
БЛИЗНАЦИ В началото на седмицата се натъквате на редица делови трудности, подскажете и на Козирози да действат упорито, но
внимателно. Е, някои от околните ви огорчават и с приказките си,
вие няма да поставяте плановете си в зависимост от настроенията.
Близнаците правят доста за разведряване на атмосферата в екипа, окуражават по-плахи и неопитни колеги, а на клюките поставят точка.
РАК Започвате трудна седмица и не ви се иска много да споделяте с колеги и познати какви проблеми ви тревожат. Раците намират и приятели, с които бързо ще договорят обща дейност, имат
перспективни идеи за начинания. Нямате време за уточнения, за
изпипване на външната страна на нещата. Ако пазарувате, търсете функционални стоки, не пилейте пари просто за прищевки.
ЛЪВ Държите се на по-заден план в деловата сфера, но това не значи, че не гоните амбициозни проекти и добра печалба. Група Лъвове
разчитат и на услуги по линия на роднинските си връзки, семейството ги подкрепя в начинания. За едни се отварят възможности за
творческа изява, втори подготвят дълъг път. Изпипвайте каквото хванете,
това е гаранция за успех.
ДЕВА В началото на тази седмица имате куп неща за изясняване,
не се подвеждайте по нетърпението на Водолеи. А и някои Деви
трябва да оздравят стари партньорства, да са сигурни в приноса на
останалите в екипа. Поставяте си високи цели, упорствате и постигате желаното, мнозина се радват на печалби и признание. Вкъщи
ви чакат битови грижи, дребни ремонти, не ги отлагайте.
ВЕЗНИ Имате интересни делови идеи, но е трудно да намерите
подходящите сътрудници. Везните изискват от хората в екипа не
само професионални умения, а и стриктност, коректност. Някои ви
разочароват, гонят само своя интерес, от това работата страда. Не
коментирайте тези хора, няма да ги промените, а имате и други задачи, с тях
ще си се справите сами.
СКОРПИОН Сега имате много работа, а и грижи за близки и познати.
Скорпионите ще карат и Телци по-чевръсто да подкрепят роднини,
макар че за момента усилията може да не бъдат оценени подобаващо. Но не се тревожете, след време жестовете ви ще получат признание, а някои ще привлекат помощта на влиятелни хора. Отложете път, внимавайте с харчове.
СТРЕЛЕЦ Близки Козирози ви подсказват да гоните амбициозните
си цели, но да помагате и на колеги да се изявят убедително, да
печелят повече. Някои Стрелци още са под впечатление на стари
проблеми в работата, вече да се стегнат, да преодолеят неувереността, колебанията. Идеите им са смели, но реалистични, с упоритост ще
ги осъществят, налагат се като професионалисти.
КОЗИРОГ Заредени сте с голяма енергия, ще карате и Стрелци да
действат по-загрижено за успеха на екипа. Днес Козирозите като
Близнаците се натъкват на доста трудности в работата, но ще се
справят, напоследък упорстват все по-резултатно по задачите си.
Пък и колеги, шефове, клиенти оценяват вашия принос, харесват скромността и добросърдечието ви.
ВОДОЛЕЙ Доста нетърпеливи сте за промени, но май е по-разумно да
послушате Деви и да изясните някои проблеми. Влиянията не отслабват бързо за Водолеите, но увереността им в започнатите проекти,
професионализмът и издръжливостта им са завидни. Резултатите са
добри и за вас, и за целия екип, можете да очаквате повишение. Някои са
доволни от печалби, друго не гонят.
РИБИ Седмицата започва с доста работа, но старанието ви не получава веднага по-големи похвали и награди. Рибите да запазят
спокойствие, поне с финансите не са зле, друг въпрос, че е разумно
да не пилеят средствата. Упорствайте за навременно и качествено
приключване на всяко поръчение, в бъдеще шефове ще ви възлагат повече
отговорности, кариерата може да тръгне окуражаващо.

Понеделник, 16 март 2015 г.
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Танцов състав при читалище "В.М. Гаршин", с. Светлен

Учени: Влюбването е като
пиянството, притъпява инстинктите
за да посочат някои важни научни параметри.
Изглежда биохимията значително влияние
върху нас. Например
доказано е, че жените
се обличат по-провокативно по време на овулация, а влюбването е
като пиянството, което
може да притъпи инстинктите и да доведе
до взимането на грешни решения.
Учените твърдят, че
между мъжа и жената има химия. Жената
избира мъжа въз основа на миризмата, като
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ

Хората копнеят за
своята сродна душа.
Някои успяват да я намерят, но други - не.
Освен основната съвместимост с партньора,
която съзнателно търсим, има и някои неуловими фактори, които
основно се отнасят до
няколко научни дисциплини - генетика, биохимия, еволюция, психология.
А когато главата и
сърцето не могат да
помогнат в намирането
на емоционалния партньор, тук са експертите,

ОБЯВИ

вдишва набор от гени,
които
подсъзнателно
дават или не шансове
на едно потомство да
оцелее.
Според мнението на
учените при избора на
партньор, трябва да избягваме хората, с които
никога не сме се карали. Проучване показва,
че двойките, които спорели преди брака, през
следващите три години
от съвместния живот са
били много по-щастливи,
а пък тези, които преди
брака са избягвали конфликтите, стигнали до разв о д
много
п о бързо.

ТОП ВИЦ
Бременна жена с къса
пола пътува в автобуса. Срещу нея седи някакъв дядка. Поглежда я и
казва:
- Момченце ще се роди,
а?
- Как познахте?
- Вижда му се брадата.
***
3 мишки се събрали и
започнали да се хвалят
коя е по-велика. Първата казала:
- Аз като попадна в
капана за мишки, изявждам сиренцето, правя
половин час упражнения
с пружината и излизам
от капана.
Втората казала:
- Това нищо не е! Аз
отровата за мишки, където ми я слагат, си я
стържа с рендето и си
чертая линии с нея.
Третата нищо не казала, станала и тръгнала
към вратата.
- Къде тръгна? Нищо
не каза, какво става? попитали първите две.
- Отивам да чакам
котката.
*** Мъж и жена спят
в къщи. Мъжът трета
поредна вечер не може
да спи - става, пуши
цигари, разхожда се в
къщата. Жената го попитала:
- Мъжо, какъв е проблема, че не можеш да спиш?
- Жена, голям проблем!
Имам да давам много
пари на един човек, а не
мога да му ги върна! Не
мога въобще да заспа!
- Мъжо, няма проблеми! Обади се на този
човек и му кажи, че не
можеш да му върнеш парите. Тогава той няма
да може да спи, а ти ще
спиш спокойно!
***
Изпълнителният директор, шефът на маркетинга и секретарката отиват да обядват.
По пътя намират старинна лампа. Потриват
я и отвътре изскача
един джин.
- Ще изпълня по едно
желание на всеки от вас
– казва той.
- Първо аз! Първо аз!
– скача секретарката. –
Искам да бъда в Париж и
да пазарувам със златна карта!
Пуф! И изчезнала.
- Сега аз! Сега аз! –
крещи шефът на маркетинга. – Искам да бъда
в Хаваи, да се пека и да
пия коктейли!
Пуф! И той изчезнал.
- Твой ред е – казал
Джина на изпълнителния директор.
- Искам тези двамата
обратно в офиса след
края на обедната почивка!

Седем от
най-странните

Хранителни
комбинации

Цвекло и шоколад, ягоди и
сирене...това са само част от
комбинациите, които се консумират по света и наистина са
странни. Комбинирането на някои съставки звучи ужасно, но
опитате ли, това може да се
превърне в новото ви любимо ястие. Просто експериментирайте и ще се изненадате.
Пица с картофи/ пица със
смокини
Пицата е едно от най-популярните ястия в света. Тя се
комбинира с месо, със зеленчуци, дори и с морски деликатеси, но тесто и картофи...
това звучи странно. Факт е,
че всъщност пицата с картофи
е една от най-популярните в
Южна Италия. В Сицилия пък
предпочитат пица с прошуто и
смокини.
Цвекло с шоколад
Едното е с остър вкус на
зеленчук, а другото е богата
сладка почерпка. Тогава защо
цвеклото и шоколадът са толкова добра комбинация? Добавянето на този зеленчук във
вашите шоколадови печива,
носи прекрасна дълбочина и
допълнителна влажност.
Сладолед със зехтин
Да, прочетохте правилно зехтин и сладолед! Традиционно италианският десерт се
прави с няколко капки зехтин.
Най-важното е да подберете
добре студено пресован зехтин и ванилов сладолед. Някой
хора добавят и морска сол. Не
ни вярвате? Купете си обикновен ванилов сладолед и сложете тези съставки. Ще ви хареса, обещават от foodpanda.
Банани и бекон
Бананите и беконът не само
започват с една и съща буква,
но и са убийствена комбинация.
Солеността на бекона абсорбира сладостта и влажността на
банана. Опитайте тази комбинация като си направите бананови кексчета с бекон.
Ягоди и сирене
Ягодите са много вкусни в
сладкиши, десерти и плодови
салати. Но те са и толкова апетитни в зеленчукови салати
със сирене, овкусени с чубрица. Това може да не звучи като
най-перфектната комбинация,
но ягодите си подхождат с
козе сирене, фета сирене или
синьо сирене. Тази комбинация добива голяма популярност и в България.

Мъжете са по-склонни към нарцисизъм

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

Мъжете са по-склонни
към нарцисизъм в сравнение с жените, сочат
резултатите от проучване, цитирани от Франс
прес. То анализирало
заключенията от 355 изследвания,
обхванали
над 470 000 участници,
през последните три десетилетия. Проучването
фокусирало вниманието
върху три черти на нарцисизма - желание за
власт, ексхибиционизъм
и схващането, че всичко
ви се полага.
"Нарцисизмът е свър-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



зан с неспособност да
се поддържат продължителни контакти с други
хора, агресивност и неетично поведение", заяви
ръководителката на изследването Емили Грихалва от университета в
Бъфало, щата Ню Йорк.
„Същевременно нарцисизмът допринася за стимулиране на себеуважението, за емоционална
стабилност и за изявяване на лидерски качества.
Изследвайки различията
между мъжете и жените,
що се отнася до нарциси-

зма, ще може да се установи
разликата между двата пола,
когато става въпрос за достъпа
до отговорни постове".
Учените констатирали, че
най-голямото различие е свързано с виждането, че всичко ви
се полага. Оказало се, че мъ-

жете са по-склонни от жените
да настояват за някои привилегии. Второто голямо различие е свързано с желанието за
власт и доминиране. В сравнение с жените мъжете показват
по-голяма увереност в себе си
и по-голямо желание за власт.
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