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Търговище ïðàçíóâà

В четвъртък, 14 май, Търговище отпразнува първия си
официален Ден на града. По
този повод бяха организирани
много културни събития, част
от които бяха концертите на
Гвардейския духов оркестър и
представителния ансамбъл на
въоръжените сили в Република
България. Имаше също и детско литературно утро, както и
песенния фестивал "Люлекът
ми замириса".
Вечерта завърши с регепоп-рок концерт на централния
площад "Свобода" и празнична
заря в небето над Търговище.

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

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

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

Общинските
фирми се отчитат

Два пъти по-малко пари внасят в общинската хазна

Посевите - в
Почетни граждани добро състояние
Неда Антонова, Красимира Коларова и Антоанета Бонева
Борислав
КУРДОВ
Три дами
бяха удостоени със званието
"Почетен
гражданин на
Търговище"
по повод празника на града.
Церемонията се състоя
по време на
тържественото заседание
на
местния
Общински съвет. Отличени бяха писателката Неда
Антонова,
диригентката
Красимира Коларова и
състезателката по спортна
стрелба Антоанета Бонева.
Силно
развълнувана
Неда Антонова посвети наградата си на всички жители на Търговище, които са
избрали да се трудят тук,
в България, а не в чужбина. Диригентът Красимира
Коларова каза, че „от наймалка детска възраст се

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

Посевите от пшеница
и ечемик в Търговищка
област са в много добро
състояние, съобразно
критериите - развитие,
растеж и гъстота. Това
съобщиха от Областната дирекция по земеделие.

В този момент Антоанета Бонева защитаваше правото си да участва в летните
олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г.

чувствам с една особена
мисия за успешно музикално рекламно лице на Търговище” и отправи послание
всички да подкрепяме търговищките таланти. Антоанета Бонева не присъства
на церемонията, тъй като
бе на състезание в САЩ.
Новината от последните
часове е, че тя там спечели квота за олимпийските
игри в Рио де Жанейро
през 2016 г.
По време на тържественото заседание
кметът на общината
Красимир Мирев пожела да бъдем единни в
отбелязването на праз-

ника, да покажем широтата на своя светоглед, който
е така характерен за нашите предци.
Гости на церемонията
бяха представителни делегации от побратимените на
Търговище градове Смоленск, Русия и Болград,
Украйна. Своите поздравления изказаха председателят на Националното
сдружение на общините в
Република България Гинка
Чавдарова и депутът от региона Тунчер Кърджалиев.
Поздравителен адрес бе
изпратил и президентът на
Републиката Росен Плевнелиев.

Зърнено-житните
култури за всички агроекологични райони на
областта се намират във
фенофаза “начало на
вретенене”. На територията на областта има
засети общо 342 123 дка
с пшеница
(на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
116 709 лева в общинската хазна ще
внесат търговските дружества от дейността си
през 2014 година. Дивидентът за общината ще
е 60% от печалбата им
през предходната година.
Макар и с малко закъснение, четирите търговските дружества със
100% общинско участие: „Адапт”, „Общински
пазари”, „Знаме” ЕООД
и БКС – Търговище, ще

се отчетат пред Общинския съвет на предстоящата сесия.
Първенец и тази година е БКС с печалба
от 131 000 лв. и дивидент от 78 600 лв. в
местната хазна. 2014
е била трудна година
и за Пазарите, едва 27
515 лв. е печалбата на
търговците. Припомняме, че през 2013 г. те
финишираха с 44 000
лв. в плюс. Трети на почетната стълбичка се
нарежда
(на 2 стр.)

От децата ни стават човеци
Това се случва в детския фолклорен
ансамбъл „Шарено герданче” - Търговище, твърдят ръководителите му
АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА и СВЕТЛА СТАМЕНОВА, в разговор с Катя ХРИСТОВА

- „Шарено герданче” участва в конкурса за „Голямата танцова награда на София”.
Там танцьорите от
ансамбъла взеха Голямата награда, спечелихте и Наградата
за музика. Разкажете
ни малко повече за
формата на конкурса,
за вашето участие, за
емоциите около него.

- Анжела Георгиева:
Конкурсът за „Голямата
танцова награда на София” се проведе за осми
път тази година. Този
форум е за танцови състави, които са членове
на Сдружението на танцовите дейци. Ние не
бяхме такива доскоро,
но за да се явим на този
престижен форум, си
платихме членски внос

и
вече
сме част
от това сдружение.
Да се явим на този
конкурс ни препоръча
Любчо Василев, който,

както знаете, е главен
художествен ръководител на професионалния
фолклорен (на 4 стр.)

Траурна агенция „Ивет”
предлага на клиентите си

БЕЗПЛАТЕН ТОАЛЕТ

Телефон за контакти: 0899 81 69 67
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Антоанета
– с квота
за Рио

Антоанета Бонева спечели
квота за Олимпиадата в Рио
де Жанейро 2016 още в първия ден на състезанията по
стрелба от Световната купа
във Форт Бенинг (САЩ). Бонева завърши на второ място
на 25 метра пистолет, с което
си осигури участие в дисциплината на Игрите през следващото лято. Тя влезе с найвисок резултат във финала,
но в директната елиминация
за златното отличие загуби
с 1:7 от олимпийската вицешампионка от Пекин 2008
Гундегмаа Отряд (Монголия).
С бронза се окичи действащата световна шампионка
Цзинцзин Чжан от Китай.
Успехът на Български
стрелкови съюз с президент
Мария Гроздева е още по-голям, тъй като и Антон Ризов
завоюва квота. Той остана на
трето място в дисциплината
10 метра пистолет.
“Отличните резултати на
българските стрелци са свидетелство за изключителната работа на състезателите,
треньорите и специалистите в Българския стрелкови
съюз и залог за много нови
успехи”, коментира спортния
директор стрелковия съюз
Димитър Тодоров.

За развитие на селските райони

-с
Директни плащания `2015 прекрасен Търговище
център, но

Свилен НИКОЛОВ
Днес ще стане ясно дали
срокът за кандидатстване
за директни плащания в
Кампания `2015 ще бъде
удължен. В петъчния ден,
който бе и краен срок,
все още нямаше ясното с
колко дни ще се удължи
времето, в който земеделските стопани ще могат
да очертават заявените за
подпомагане площи, без
санкции.
Много фермери не успяха да се очертаят в срок
заради проблеми в системата или пропуски в документацията. Тази година
без правно основание обработваната земя не може
да бъде заявявана за подпомагане. Друго изрично
условие е кандидатите да
отговарят на изискването
за активен фермер – 1/3 от
доходите им да са от селскостопанска дейност и да
са регистрирани земеделски производители.
Очакванията на Министерството за напрегната
кампания се сбъднаха.
35 са новите схеми за
подпомагане на селскостопанския сектор – 17 от
схемите са директни пла-

„България в картини и слово”

Наградиха
победителите
Участници в националния
конкурс „България в картини и слово”, организиран
от Обединения детски комплекс в Търговище, бяха
наградени в сряда – 13 май,
на церемония в зала 74 на
Общината.
В конкурса взеха участие 1 278 ученици в направленията изобразително изкуство, литературно
творчество,
презентации
и видеоклип. Раздадените награди в различните
възрастови групи и направления бяха много. Освен
победителите от журито,
бяха отличени още шест
участника, които да получат
специални награди. 7-годишната Мария Христова от
Кула спечели специалната
наградата – грамота и плакет, на областния управител
Светлин Бонев. На церемонията по награждаването
на победителите присъства
заместник-областният управител Стефан Иванов, който
поздрави организаторите и
участниците като им поже-

Писмо до редакцията

ла здраве, упоритост и творчески успехи. Наградата на
кмета на Търговище Красимир Мирев бе за Борислава
Бончева от 11 клас, за есето й „В нашия град, на своя
земя”. Имаше и отличени за
награди от РИО – Търговище, клуб „Възраждане”, РБ
„Петър Стъпов” и „Лайънс
клуб”.
Основната цел на конкурса „България в картини
и слово” е да се предостави
възможност на децата да
създават материали, чрез
които да изразяват своето отношение към значими
културни, исторически и
природни забележителности и събития в България.
Организаторите от ОДК в
Търговище очакват чрез
подобни конкурси да се
провокира творческият потенциал,
положителното
мислене и родолюбивите
нагласи на младите хора, да
се подобрят уменията им за
популяризиране на обекти
и събития от района, където
живеят.

щания и преходна национална помощ за отрасъла,
а 18 по компенсаторните
мерки от новата Програма
за развитие на селските
райони, плюс агроекология. В тазгодишната Кампания земеделци и животновъди ще могат да се

възползват от 1,5 млрд. лв.
субсидии за отрасъла.
Със сигурност удължаването на срока ще се отрази
и на графика на проверки,
които са и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките
от ПРСР 2014-2020.

трябват и добри стопани

(от 1 стр.) и 54 348 дка с
ечемик. Към момента на наблюдението е внесен хербицид във всички есенници
и плевелната растителност
е подтисната и унищожена.
Поради влажното и хладно
време и през тази година
може да се създадат условия за поява на жълта ръжда. Климатичните условия
са благоприятни за появата
и развитието на брашнеста
мана, информират от службата.
При обследването, спе-

Лелеената дългогодишна мечта нашият роден град
да обнови своя център, да се съизмерва с най-добрите
европейски стандарти на селища от нашия тип, вече е
факт. Ние имаме и се радваме на хубав, дори прекрасен
център. Проектанти и строители вложиха висок професионализъм и майсторство при изграждането на цялата
централна част на града. Всичко е ново, красиво, функционално и предизвиква възторг и одобрение у местните жители, гостите и туристите на Търговище.
Да, ама всичко това трябва добре да се стопанисва
и ревностно да се пази. Уви! Още при строителството започнаха нощни кражби на строителни елементи,
а тази пролет „разцъфтя” и грабежът на прекрасните цветя. Повече от тревожно, тъжно и необяснимо
е защо ние – стопаните на Търговище – посягаме на
това богатство, вместо ревностно да го пазим, умножаваме и съхраняваме. Да се мисли, че това е работа
и грижа на общината и фирма „Флора", на местната
полиция, е повече от погрешно и недалновидно. Всеки
от нас трябва да бди срещу каквото и да е посегателство върху новия ни център и зоната около него. Би
следвало върху недобросъветните граждани – крадци,
рушители, драскачи и други себеподобни, да се прилагат най-строги мерки: сурови глоби, дори подсъдни
стъпки. С една реч: Търговище трябва да докаже /найвече на себе си!/, че има добри и грижовни стопани.
циалистите са установили,
Радослав ЧЕРКЕЗОВ
че най-опасният неприятел
по житните култури – вредната житна дървеница, е
започнала да мигрира. Борбата срещу неприятеля се
провежда след приключване на миграцията му, а
настъпилото застудяване и
дъждовен период ще я забавят и удължат. Все още
напедения от основни боелсти и вредители с икономическо значение не е констатирано, увериха от ОД
“Земеделие”.

(от 1 стр.) „Адапт” ЕООД с
36 000 лв, а „знаменосците”
завършват на нула.
Видно е от резултатите,
че кризата е не само в страната, но и тук не ще да си
отиде, а посланията и вричанията, че парите са в общините може и да са верни,
но в кои?!
Близо 219 000 лв. внесоха в предходната година
общинските фирми за общото ни благо, а помним и
години, в които дивидентът
от печалбата за общината
бе 30% - повечко свободен
ресурс оставаше и за търговските дружества.
За последните четири
години две от общинските
фирми бяха преобразувани
в предприятия, а други две
прекратиха дейност.
Съветниците ще прегласуват и спорната докладна
за продажбата на два парцела на пазара. Припомняме, че на миналата сесия
предложението на Панайот Димитров от ГЕРБ,
цената на имотите да се
завиши не бе гласувано, а
дебатът по темата бе прекратен от председателя
на ОбС Севим Али. Тези
пропуски са мотивирали
областния управител Светлин Бонев да върне решението за повторно преразглеждане от общинските
съветници.

ФАМИЛНА ГРУПОВА
КОНФЕРЕНЦИЯ
Защо Фамилна групова
конференция (ФГК)?
Всяко семейство понякога
има проблеми. В трудни моменти помощта, която можем да
получим от семейството и приятелите е много важна. Нужно е да се направи план за решаване на проблемите в семейството- добър план, който да дава сигурност и
за чието изпълнение семейството само поема
отговорност. Един от начините за това е ФГК.
На нея не се търсят виновни, а се намират решения за проблемите.
Защо семейство и приятели?
По време на ФГК семейството се събира с
най-близките за него хора. Обикновено това се
членовете на разширеното семейство и приятели, но могат да бъдат и близки, познати, съседи, колеги или по-далечни роднини.
Семейството и приятелите изработват плана
сами, без присъствието на външни хора - специалисти или социални работници. Последните
могат да участват само в началото като информират семейството за проблемите или за подкрепата, която могат да окажат.
А след това?
Всички присъстващи получават копие от
изработения план възможно най-скоро след
конференцията. Семейството и участващите
представители на институциите правят всичко
възможно планът да бъде успешен. След определен период от време се осъществява повторен контакт, за да се провери как върви изпълнението на плана.
Клубът на НСО е единствената неправителствена организация в Търговище,
която е преминала обучение и може да
прилага метода Фамилна групова конференция. За повече информация заповядайте на място на адреса на Клуба: ул. „30
януари” №1, ет. 3
Проектът се реализира по Програма „Вяра в децата и семейството”, изпълнявана от Фондация
Лале с финансовата подкрепа на Фондация ОАК.

Посевите - в
добро състояние

Общинските Клубът на НСО проведе първата
фирми се фамилна конференция в Търговище
отчитат
За първи път в Търговище Клубът на НСО
приложи модела Фамилна групова конференция. Той беше използван за разрешаване на
случай, по който специалисти от местни организации и институции работиха няколко месеца.
Целта на конференцията беше да организира
среща между членовете на семейство от Търговищко, което се затруднява в разпределяне на
отговорностите по отглеждане на своите деца.
С помощта на близки и роднини семейството
успя да състави план с ангажименти, който да
спомогне за постепенното преодоляване на
проблемите му, както и да избере отговорници и
срокове за изпълнението на плана. По време на
конференцията семейството беше подкрепено и
от специалисти от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Комплекса
за социални услуги за деца и семейства, училище.
Моделът на Фамилната групова конференция
се прилага успешно в редица европейски страни. В България се въвежда от Фондация „Лале”.
Той е модел за вземане на решения от семейството, който съдейства то само да активира
своите силни страни и ресурси, и да поеме отговорност за взетите решения.
Методът е иновативен, но доказано работещ. Специалистите от Клуба на НСО вече са
потърсени от друга търговищка неправителствена организация, която работи в областта на семейното насилие, за организиране на Фамилна
конференция по случай, с който са ангажирани.
Фамилните конференции се провеждат благодарение на проект ”Комплексна подкрепа за
отглеждане на децата в семейна среда”, реализиран от Клуб на НСО и финансиран от фондация „Лале” по програма „Вяра в децата и семейството”.

Понеделник, 18 май 2015 г.
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Послания до сърцето Откриха Да опознаеш Китай
Едно мнение за книгата на Петя Цолова „77 любовни писма до поискване”
Анита КОЛАРОВА
Новата книга на поетесата Петя Цолова носи чудесно намереното заглавие
- „77 любовни писма до поискване” и съдържа седемдесет и седем стихотворения за любовта – посветени
на това съкровено и свято
чувство и родени от него.
В тези стихове се разкрива
една пламенна жена – обичаща, красива, оригинална,
по своему неповторима, тя
звъни както изопната струна, звъни в съзвучие с вятъра.
Авторката на тези стихове знае много за Любовта,
защото всичко, за което
пише, е почувствано, изживяно, изстрадано. Тя и сама
казва това в предговора на
книгата, припомняйки ни
римската сентенция „Amor
omnia” /Любовта е всичко”,
която приема по своему,
като прибавя наум „в този
живот”. Струва ми се, че
поетесата е събрана цяла в
една своя сълза с въпроса
си: „Дали ще се науча да те
чакам…”/ тук бих добавила
като моряшките жени, образ от едноименното стихотворение
„Моряшките
жени”/.
И тя като тях се мята в
амплитудата на чувствата
между „тръгване” и „връщане”, присъствие и раздяла,
самообречена и самонатоварена с риска на „играч
върху трапец летящ”: „Люлее се трапецът с пълна
сила/ върху въжетата на
твоите ръце/ Ако внезапно
се откъснат? Ако скоча?/
Земята е така далеч под
мен…/ - стихотворението
„Трапец”.
Петя Цолова е между
ония поетеси, които, струва ми се, съзнателно бягат
от каноните на римуваната
поезия, за да дадат простор
на мисълта и чувството без
нито една излишна дума. И
задават въпроси, наситени
с философия. Дори тогава,
когато в стиховете напира
императив, те са достатъчен повод за размисли – чудесното стихотворение „На
бойното поле на любовта”,
изведено и на корицата:
„На бойното поле на любовта пощада няма.
В рискованите й владения ний встъпваме сами:
от себе си по-силни и

красиви,
от себе си по-крехки и
добри.
И го напускаме от себе
си по-тъжни.
Понякога във смъртна
самота.
И замечтаваме отново
да сме живи
пак там, на бойното
поле на любовта.”
Макар оптимистично звучаща, поезията
на Петя Цолова е облъхната
с тъга. В стихотворението
„Отсъствие”
тъгата е придобила космически измерения.
Защото тъгата
е част от Любовта, както и
радостта, която
пришива криле:
„Още ли не съм
забравила/ чак
ме чакаха зад
всеки ъгъл/ твоите разтворени ръце – като
криле?”
/”Отсъствие”/
В тази завладяваща
женствена лирика
се
откроява
жена с характер,
навярно
изграден
от
житейски срещи и раздели,
мечти и сбъдвания, жена
категорична в своите решения, която знае добре,
че нищо не може да бъде
същото, ако веднъж си казал „Сбогом!” и щом е дошъл краят: „Защото там
очаква ме човек, за който
само мисля, че съм аз./ А
всъщност ще се срещнат
двама души,/ които имат
само общо минало/ и някога

били са ти и аз./ О, моля те,/
не чакай вече тази среща.”/
„След много време”/ и още:
„Да бъда повече каквато
бях, не мога./ Сбогом! /Край/
В заключение бих казала, че Петя Цолова трайно
се вписва в съвременната
българска поезия. А й вярвам – нейните поетични изповеди са минали през сърцето й са станали изповеди

и на други жени. А това –
личната творческа изповед
на автора да стане изповед
и на други хора – е наградата, към която се стреми всеки пишещ.
Трябва да се отбележи,
че книгата е и оформена с
много вкус – с помощта на
рисунка от известния художник Евгений Восяцки
и издателство „Българска
книжница”.

писма
на Марк
Твен

Професори
от
Калифорнийския
университет
в Бъркли откриха тайник
с писма на американския
писател Марк Твен. Ръкописите представляват журналистически колонки, написани от Твен в периода
1865-1866. Не всички от 110
материала са подписани, но
авторството им се доказва
от еднаквия почерк и стил
на разказвача.
Писмата се отнасят към
периода, в който Твен живее в Сан Франциско и
пише за местните вестници,
които е изпращал по пощата. В един от откритите текстове той сравнява началника на градската полиция
с куче, което гони опашката
си, а чиновниците обвинява
в измама.
"Това е един специален
период в живота му. Той
е напълно свободен, не е
обременен от брак, говори
свободно и изразява мнението си. Това са чудесни
за четене неща", коментира
Боб Хърст, представител на
университета, който се занимава с изучаване на ръкописите.

Норвегия е най-доброто място в света да бъдеш майка, а
Сомалия е най-лошото според
годишния доклад на международната неправителствена организация „Спасете децата” (Save
the children).
Скандинавските страни традиционно оглавяват рейтинга, в
който са включени 179 държави.

Българка избродира картата на България върху платно
е избродирала 140 български шевици. За това как се
е зародила идеята за паното-знаме, тя споделя пред
„Кафене.бг”:
„От
Япония
донесох
нещо много българско, което по-добре да беше се родило в България, но аз съм
българка и, където и да се
намирам, винаги България
ще бъде номер едно за мен.
Идеята е комплексна и отдавна се върти в главата ми. Накрая се
случиха някои неща,
които ми подсказаха,
че трябва да седна и
да я направя, колкото
ми позволяват силите. Стремила съм се
да представя всички
райони на България
и шевиците. Трудността дойде от това
,че трябваше да се
съобразя с размера
на платното и броя на
бодовете. Не всички
шевици са точно на
местата си, някои са
разместени с малко.
Не съм преместила
примерно
варнен-

Катя
ХРИСТОВА
„Китайската мечта” – книгата на президента на НР
Китай Си Дзинпин ще бъде
представена днес – 18 април, в регионална библиотека „Петър Стъпов” в Търговище. Това е поредната
проява организирана съвместно от Посолството на
КНР, институт „Конфуций”
при ВТУ, община Търговище, сдружение „Приятели на
Китай” и Регионалната библиотека и І основно училище
„Христо Ботев”. А целта им е
– търговищенци да се запознаят с китайската култура,
традиции и изкуство.
По този повод неотдавна в
Търговище бе организирана
и седмица, посветена на китайското кино. Тогава в нашия град бе дошла доц. д-р
Андроника Мартонова – ръководител на сектор „Екранни изкуства” към Института
за изследване на изкуствата при НАН, специалист по
азиатско и в частност - китайското кино. Според нея,
общочовешките
ценности
като чест и достойнство са
един от сегментите на въздействие, които правят впечатление в китайското кино.
Освен това естетиката в азиатското кино е несравнима,
отличаваща се от всички
останали, а начинът на водене на разказа и неговото
представяне чрез кино езика е способен да омагьосва,
казва Мартонова.

Норвегия е най-доброто
място да бъдеш майка

България в шевица
Българката Ирен Величкова-Ямами живее в Япония от 1988 годин. Там тя
има собствена школа по
бродерия, в която води курсове. Ирен Ямами е добре
запозната с българската
бродерия и йероглифика и е
основател на сдружението
“Работилница Седянка”. Талантливата родолюбка донесе от Япония последната
си творба – пано, на което

В регионална библиотека „Петър Стъпов”
ще обсъждат книга на китайския президент

ска в София или ямболска
в Карлово. Избродирала
съм ги с оригиналния бод за
шевицата и района. Не съм
променяла нито цвят, нито
бод. Самата изработка ми
отне 1 година – започнах я
на специална дата – 3 март
2014 година и я завърших
на 9 март 2015 г. Трудностите дойдоха от напасването
– защото някои шевици са
големи, а други са малки.
Започнах първо с големите,
след това вмъквах малките,
където се наложи поразширих границите на България,
така че съм взела малко
от гърци, турци, македонци, сърби и румънци, за да
може шевиците да влязат в
картата. Естествено формата на картата е спазена, не
си позволих своеволието да
върна България отпреди няколко века.”
Главната цел на Ирен
Ямами е да издаде тази карта с шевици под формата на
книга с цветни илюстрации
и описание към всяка шевица, схема на бодовете
и дори със символиката и
предназначението й.

България е на 44-о място, а
притиснатата от финансова и икономическа криза Гърция е 19-а.
Класацията се прави въз основа на критерии като майчиното здраве, образование, ниво
на доходите и статут на жените.
Финландия, която бе лидер в
миналогодишния доклад, сега е
втора. Австралия е единствената
неевропейска държава в топ 10.
Канада се класира на 20-о място и изпреварва Франция (23-та)
и Великобритания (24-та). В последната десетка влизат африкански страни, сред които Сиера
Леоне, Централноафриканската
република, Демократична република Конго. Девет от тези 10
страни са арена на военни конфликти.
САЩ са паднали с 2 места – от
31-во на 33-то, зад Япония, Полша и Хърватия. Според доклада
рискът от смърт при американските майки е 10 пъти по-висок
отколкото за полските. В САЩ
този риск е най-висок в сравнение с всички развити страни.
В последните 10 държави тази
пропорция е чудовищна: 1 от 8
майки. Вашингтон чупи рекорда
по детска смъртност сред 24-те
най-богати столици – 7,9 на 1000,
срещу по-малко от 2 на 1000 в
Стокхолм и Осло.
Числата потвърждават, че
икономическото богатство не
страната не е единственият фактор за благополучието на майките. Норвежците наистина са
заможни, но инвестират това богатство и в здравето на майките
и на децата и са направили това
свой основен приоритет, коментира президентът на „Спасете
децата” Каролин Майлс.
Топ 10
1. Норвегия
2. Финландия
3. Исландия
4. Дания
5. Швеция
6. Холандия
7. Испания
8. Германия
9. Австралия
10. Белгия

Най-важното, което ни
подтиква да гледаме азиатско кино – това е романтиката, която лъха от филма,
явно вече ни е омръзнало
от супергерои и преследване на американската мечта.
Българският зрител, сякаш,
се пренасити на мутри и
простутки. Вече има нужда
да се постави на мястото
на актьорите, да припознае
своята история в тяхната,
дори да поплаче на филма.
Ако щете да се влюби в кинозвездата, а азиатците
привличат – изглеждат добре, пеят добре, те са един
съвсем нов и различен секссимвол.
В седмицата на китайското кино бяха прожектирани пет филма, селектирани от екип, част от който е
била и доц. Мартонова. За
нас тя разкри защо всъщност точно филмът „Цветовете на войната” е избран
за водещо заглавие. По
думите й, филмът е ярък
пример как може да се направи добър и касов филм
с епично начало. А внушението, което сме желали
да предадем на зрителите
е „вижте какво кино правят
китайците”. Има ги универсалните послания, изговаря се и историческата
тематика, и митологичните
и фантастични сюжети. А
може би, основният акцент
е точно реинтерпретацията на миналото.

Вредно било
да готвим
със зехтин

Всички сме чували колко
полезен е зехтинът и как
трябва да присъства колкото се може по-често в ястията ни. Дали обаче е добре
да готвим със зехтин? Когато става дума за екстра
върджин, то отговорът е определено не.
Той е студено пресован,
не минава термична обработка и когато решим да си
пържим яйца или мекички,
на пример, с него, се превръща в канцероген.
Зехтинът е ненаситена
мазнина и като такава е
полезен само, ако се консумира суров. Тоест, можете
спокойно да го добавите на
салати, но не и да го ползвате за готвене.
Също така трябва да стои
далеч от слънчева светлина
(ненапразно всички бутилки
със зехтин са от тъмно стъкло). Ако искате да готвите
с мазнини, то ползвайте
растителни – кокосово или
палмово олио, или дори животински.

Понеделник, 18 май 2015 г.
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От децата ни стават човеци
(от 1 стр.)
ансамбъл
„Мизия” - Търговище.
Та, той ни каза, а и по
покана е упоменато, че
в конкурса се изявяват
само доказани колективи в танцовото фолклорно изкуство. И тъй като
ние вече сме доказан
колектив с 13-годишна
история, решихме, че
можем да участваме.
Освен това едно от условията на конкурса е
съставът да има новосъздадено произведение през предходната
година, а ние имаме
такова – постановката
„Танци от гатанки и песни”, по хореография на
Любчо Василев. Та и в
това отношение отговаряхме на условията за
участие.
Разбира се, явихме
се с тайната надежда да
се върнем в Търговище
с награда. За наша голяма радост и гордост,
това е Голямата танцова награда. Освен това
ни бе връчена и наградата за музика.
- Светла Стаменова: Искам да допълня,
че в този конкурс не
участва кой да е. Форумът беше много сериозен с много силни и
добри колективи, затова
ние сме изключително
щастливи, че успяхме
да спечелим най-престижната награда там.
Тук участваха само найдобрите. Имаше силни
състави от София, Мездра, Дупница, Благоевград – все големи състави и по численост, и по
качество. А музиката на
последната ни постановка „Танци от гатанки
и песни” е на Валентина
Добрева – млад композитор, наша съгражданка, която за съжаление
в момента не живее в
Търговище.
- Това са поредните
отличия, които носите
в Търговище. Кои от
последните конкурси,
в които участвахте ще
определите като много силни и с кои награди се гордеете изключително?
- С.С. – Много се рад-

ваме за всяка награда,
защото знаем колко
усилия сме вложили, за
да се наложим и децата
да са сигурни в себе си
и в собствените си възможности, когато излязат на сцената. Наскоро
спечелихме Гран при от
фестивала „Орефеево
изворче”. Това ни беше

кия дом, където е нашата зала. Затова, когато
външни хора видят, как
изглеждат нашите възпитаници, ги различават
– те носят костюмите си
гордо, всеки детайл по
тях е изпипан, а дисциплината им е отлична.
- А кой се грижи за
вида на костюмите, за

во. Често по конкурси
ни питат къде шием костюмите и като отговорим, че ги правим сами,
хората онемяват. Много
е важно също съхранението на костюмите,
обличането, сплитането
на косите дори – това са
малки на пръв поглед
неща, които обаче са

втората такава награда
от този конкурс – спечелихме Гран при и преди
пет години, на 10-тата
годишнина на конкурса,
сега на 15-тата – отново. Според мен, това е
абсолютно заслужена
награда, тъй като нашите деца участват в
много категории – нямаме
представители
само в категориите „Инструменталисти”, а тази
година и в „Словесен
фолклор”.
- А.Г. - Ставаме достатъчно голям колектив, за да можем да
се изявяваме в отделните категории с различни представители,
във всички възрастови
групи. Вече имаме 100
възпитаници в двете
секции на ансамбъла –
певческата, която водя
аз и танцовата - на г-жа
Стаменова.
- С.С. - А освен всичко, което казахме дотук,
важно е да отбележим,
че нашите деца се различават, дори по вида
им. Напълно убедена
в думите си, ще кажа,
че увереността и професионализмът, които
имат „герданчетата” се
възпитават у тях, още от
самото им качване на
петия етаж в Младеж-

тяхната изработка и
поддръжка?
- А.Г. - Костюмите ги
правим ние самите. Дизайнът на нашите облекла не е традиционният, който може да
се види по ателиетата.
Ние вкарваме нашето
виждане, съобразено с
конкретния танц и музика. Двете с г-жа Стаменова преценяваме къде
да добавим пайети,
къде ширити. И затова
децата се отличават,
стоят различно на сцената, изглеждат краси-

много важни за цялостния вид на групата, за
цялата визия на ансамбъла.
- С.С. - Страхотни успехи имахме и на певческия конкурс на името на Диньо Маринов и
на много други, разбира
се. Нашите деца участват в много конкурси,
почти винаги печелят и
призови места.
- ДФА „Шарено
герданче” се наложи
в града, имате вече
13-годишна история.
Какво се промени за

ансамбъла в годините?
- С.С. - В началото
стартирахме като вокална група, с годините
се превърнахме в ансамбъл. Всъщност, нямаме само оркестър в
състава. Много искаме
такъв, защото тогава
ще изглеждаме по съвсем различен начин,
ще изпълваме сцената
напълно. Но за съжаление, нямаме школа в
града, която да подготвя
инструменталисти. Някак се случи, че нашето
музикално училище не
произвежда музиканти.
- А.Г. - С всяка изминала година децата
израстват, а колкото поголеми стават, толкова
и възможностите им се
увеличават. Но пък те
се научават и стават истински певци и танцьори, едва когато станат
11-12 клас и трябва да
се разделим. Но, в интерес на истината, към
момента големите ни
групи са много силни,
много можещи и много
трудещи се. И това е
също едно от нещата,
които се промениха във
времето.
Затова сме много
благодарни на ръководството на Младежкия дом в Търговище и
лично на Даниела Марчева, които стоят зад
нас и винаги са готови

Проект «Широко отворени
очи» се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014
www.ngogrants.bg

ПОКАНА

„Бизнес център – Бизнес инкубатор-Търговище” кани всички граждани и гости на гр. Търговище на Фотоизложба, която ще се състои в периода
19.05.2015г. – 21.05.2015 г. в Ритуалната зала на Народно читалище „Напредък”- гр. Търговище.
На фотоизложбата ще бъдат представени фотографии, заснети в рамките
на проект „Широко отворени очи“ от участниците в проекта- лица с увреден
слух от Община Търговище.
Изложбата ще бъде открита за посещения от 17,30 ч. на 19.05.2015 г. в Ритуалната зала на Народно читалище „Напредък” – гр.Търговище.
Очакваме Ви !
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от СНЦ “Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България”

да ни съдействат, за да
се развиваме. За 13 години вече нямаме нито
един случай да сме пожелали нещо, каквото
и да било, и то да ни е
отказано. Изключително сме благодарни и на
родителите на нашите
възпитаници,
защото
те също много ни подкрепят, дори и финансово. Освен месечната
такса, която наскоро
бе увеличена на 15 лв.,
винаги има за какво
допълнително да събираме пари. Дори когато
ходим по фестивали и
конкурси – все трябва
нещо да се доплаща от
родителите, дали за някой цървул или костюм,
дали за пътуване или
участие – допираме до
съдействието на родителите, които за щастие
ни търпят и се отзовават при събирането на
парите.
- Какво се случва с
децата, когато напуснат ДФА „Шарено герданче”?
- С.С. - Продължават
да се занимават с фолклорни песни и танци.
Участват в различни
клубове, но не спират
да се интересуват от
нас, дори на конкурса в
София тези, които бяха
там, дойдоха в залата и
ни подкрепяха.
- А.Г. - Повечето от
децата, които танцуват и
пеят при нас, имат много
разностранни интереси
и се занимават с още
куп други неща. Имаме
доста стипендианти в
различни области – български език, химия, научната сфера. Съответно отиват да следват на
различни места, но не
спират да се занимават
допълнително с танци
и песни. Освен това не
престават да поддържат
връзка с нас. А и ние ги
викаме, когато има възможност да участват в
наши концерти. Дори и
да не участват, идват за
подкрепа на своите приятели.
- С.С. - В по-широк
аспект ще кажа, че когато се занимаваш с изкуство, развиваш толкова други допълнителни
качества. Най-малкото
е, че се научаваш да
излизаш на сцена –

нещо трудно за 90% от
хората. Те свикват със
сцената толкова силно,
че по-големите вече
импровизират и се измъкват от всякакви ситуации. В училищата ги
ползват за всевъзможни събития, за посрещане на делегации, за
рецитали, за всичко.
Родителите трябва да
знаят, обаче, че в Търговище има една такава школа като детския
фолклорен
ансамбъл
„Шарено герданче”, че
има редица други школи
по интереси. И трябва
да знаят, че именно на
такива места от децата
стават човеци. Това не
го казвам като упрек
към никого, но всеки
родител трябва да бъде
поне малко по-ангажиран с развитието и бъдещето на детето си,
защото ние учим и възпитаваме на това, което
няма как да се научи в
кафенето или в кръчмата.
- Какво предстои в
скорошен план пред
„герданчетата”,
за
какво се готвите?
- Наскоро заведохме
най-малките ни възпитаници от 5 до 9-годишни на големия събор на
овцевъдите в Лясковец
на 8 май, където спечелиха първи места. А
през годината ни предстоят още много други
участия. Искаме нашите деца да се явят на
поне един конкурс през
годината, а ако е възможно и на повече.
В процеса на работата се стараем да научим децата, че не наградата е най-важното,
а участието, доброто
представяне.
Важно
е също да ги научим
да пеят еднакво добре
пред различна публика
– дали пред 15 човека,
дали пред препълнен
салон, дали професионални музиканти, или
просто любители - за
тях не трябва да има
значение, а просто да
излязат и да се представят подобаващо. Да
възпитаме децата да
се държат професионално и достойно на
сцената, а и в живота,
е една от най-важните
ни задачи.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
На основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДС обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост,
в управление на Министерството на отбраната
Закупуване
на тръжна
документация и
оглед

Дата, час и място
за провеждане на
търга

Начална
тръжна цена в
лева

22.06.2015 г.

25.06.2015 г.
10:00 ч. - София

496 376,00

198 551,00

600,00 лв.
с ДДС

от 25.05.2015 г.
до 18.06.2015 г.

22.06.2015 г.

25.06.2015 г.
11:00 ч. - София

79 116,00

31 647,00

360,00 лв.
с ДДС

от 25.05.2015 г.
до 18.06.2015 г.

22.06.2015 г.

25.06.2015 г.
13:00 ч. - София

149 439,00

59 776,00

360,00 лв.
с ДДС

№

Обект

Описание

1

гр. Търговище, м.„Джумаекинни”,
област Търговище

ПИ № 73626.322.160 с площ от 57,299 дка
с 16 бр. сгради с обща застроена площ от
2447 кв.м.

от 25.05.2015 г.
до 18.06.2015 г.

2

гр.Търговище, кв.”Запад”, блок 6,
област Търговище

магазин № 1 със застроена площ от 110,21
кв.м, заедно с 2,26 % идеални части от
общите части на сградата и правото на
строеж

3

гр. Търговище, м.„Войнишка
градина”, област Търговище

ПИ № 73626.97.477 с площ от 18,357 дка
със 7 бр. сгради с обща застроена площ от
897 кв.м.

Заявление

Депозит
в лева

Цена на
тръжни
документи

Търговете ще се провеждат в сградата на Министерството на отбраната, съгласно тръжната документация. Депозитът се внася по банковата сметка на Дирекция “Финанси” - МО. Тръжни документи се
закупуват всеки работен ден от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч. – 16:00 ч. в сградата на Министерството на отбраната, гр.София, ул.”Дякон Игнатий” № 3, през “Приемна”, тел.: 20 726 и 20 728. За допълнителна
информация: гр.София – 02/92-20-726, както и на интернет страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg.

Понеделник, 18 май 2015 г.
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www.imoti-viktoria.com
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзав. 79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

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

и още много оферти...

ÇÄÐÀÂÅ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

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

СЪОБЩЕНИЯ

ÁÈÇÍÅÑ

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

гр. Търговище



Продавам ГАРАЖ в блок 25 в кв. „Запад”,
с водоснабдяване Тел.: 0888 56 44 08
Продавам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – 9 дка; 4-та
категория в с. Певец Тел.: 0878 96 36 00

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Ïðîäàâàì/äàâàì
ïîä íàåì
ÌÀÃÀÇÈÍ
È ÎÔÈÑ
Òåë.: 0887 36 95 92
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
„ИВЕТ” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с
компютърна грамотност.
Тел.: 0899 81 69 67
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в местността
„Кованлъка” – отремонтирана, годна за живеене, с
ток и вода, с 1 дка дворно
място, овощни дръвчета и
лозе, на достъпно място с
нотариален акт
Тел.: 0897 441 769

Продавам ВИЛА С ЛОЗЕ в местността
„Драката” /0.6 кв.м., от които 0.3 кв.м.
Ïðîäàâàì
*
ÒÓÕËÅÍÀ
ÂÈËÀ â
лозе/ - с кладенец, ток, вода и документи
ìåñòíîñòòà „ÄðàêàЦена по споразумение. Тел.: 0899 05 95 41 òà”
– íà ãëàâåí àñôàëòîâ
ïúò
è íà ÷åðåí ïúò
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ
* ÃÀÇÎÂÀ ÎÒÎÏËÈÒÅËПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ РАМКИ
ÍÀ ÏÅ×ÊÀ, íîâà
ТЕЛ. 0601 8 71 81 след 20 ч. Òåë.: 0888 179 067

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 май 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Този див див запад
22.00 ч. - екшън

18 май
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истолии
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо лесно вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 История БГ
14:30 Светът на живо
15:15 Стоте подвига на Еди
Макдауд
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - сериал
17:20 Бързо лесно вкусно
17:30 Дързост и красота сериал
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 Референдум
22:00 Патриархът на правото
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериал

bTV

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

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал

09:00 Експериментът - сериал
10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Кралете на бягството сериал
13:00 Капан за убийци - комедия
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Кралете на бягството сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Този див див запад екшън

bTV Cinema

09:45 Аз роботът - екшън
12:15 Никита - сериал
15:30 Белият олеандър - драма
17:45 Вътрешна сигурност сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Какво ново в понеделник криминален
23:15 Дълга среща, кратко сбогуване - криминален

bTV Comedy

08:00 Шоуто на шантавите рисунки - анимационен
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Разходка с лодка комедия
12:00 Всички обичат Реймънд сериал
13:00 Кухня - сериал
14:00 Какво ще кажат хората сериал
14:30 Ало, ало - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Кухня - сериал
19:00 Какво ще кажат хората сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Ало, ало - сериал

ВТОРНИК

20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Клопка - екшън
bTV Lady
08:30 Ангели пазители - сериал 23:20 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
Diema TV
12:00 Освежи дома си с Деби 07:45 Зина - принцесата воин
Травис
- сериал
13:00 Паднала от небето 09:00 Ченге от миналото сериал
сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 10:00 Войната на Чарли Уилсериал
сън - биографичен
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 Питайте Джим - сериал
17:00 Географски ширини
12:30 Досиетата Грим 17:30 Папараци - шои
сериал
18:30 Мастършев - реалити
13:30 Тайнствени афери 19:30 Паднала от небето сериал
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
20:30 Малки сладки лъжкини - 15:30 Зина - принцесата воин
сериал
- сериал
21:30 Незабравима - сериал
16:30 Ченге от миналото 22:30 Огледален свят - сериал
сериал
23:30 Модна къща - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира
Nova TV
- шоу
06:20 Здравей, България
19:00 Тайнствени афери 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Комисар Рекс - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Зов за завръщане 13:30 Моята карма - сериен
екшън
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
Diema Family
16:30 Малката булка - сериен
07:00 Първата дама - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Индия любовна история
19:00 Новините на Нова
- сериен
20:00 Като две капки вода 11:30 Сезони на любовта реалити
сериен
23:00 Господари на ефира - шоу 12:30 До последен дъх 23:30 Новините на Нова
сериен
13:30 Бон апети
Kino Nova
14:00 Бурята - сериен
08:15 Убийства в Мидсъмър 16:00 Ритъмът на мечтите сериен
сериен
10:00 Костюмари - сериал
17:00 Дила - сериен
11:00 Рокфелер плаза 30 18:00 Сезони на любовта сериал
сериен
12:00 Сентрал парк уест 19:00 Моята карма - сериен
сериал
13:00 Смешни хора - комедия 20:00 Малката булка - сериен
16:10 Бевърли Хилс Чихуахуа - 21:30 Ритъмът на мечтите сериен
комедия
22:30 Дила - сериен
18:00 Костюмари - сериал
23:30 До последен дъх 19:00 Рокфелер плаза 30 сериен
сериал

bTV Cinema - Легендата за Херкулес
21.00 ч. - екшън

19 май
БНТ 1

23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то: Ню Йорк - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 21:00 Обществен враг трилър
11:00 Незабравима - сериал
23:45 От местопрестъпление12:00 Освежи дома си с Деби
то: Ню Йорк - сериал
Травис
13:00 Паднала от небето Diema TV
сериал
07:45 Зина - принцесата воин
14:00 Малки сладки лъжкини - сериал
сериал
09:00 Ченге от миналото 15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
17:00 Географски ширини
10:00 Зов за завръщане 17:30 Търси се - шоу
екшън
18:30 Мастършев - реалити
12:30 Досиетата Грим - сериал
19:30 Паднала от небето 13:30 Тайнствени афери сериал
сериал
20:30 Малки сладки лъжкини - 14:30 Комисар Рекс - сериал
bTV Cinema
сериал
15:30 Зина - принцесата воин
09:15 Вътрешна сигорност 21:30 Незабравима - сериал
- сериал
екшън
10:15 Белият олеандър - драма 22:30 Огледален свят - сериал 16:30 Ченге от миналото 23:30 Модна къща - сериал
сериал
12:45 Никита - сериал
16:00 Дълга среща кратко збогу17:30 Досиетата Грим - сериал
Nova TV
ване - криминален
18:30 Господари на ефира
06:20 Здравей, България
18:00 Вътрешна сигурност - шоу
09:30 На кафе - НТВ
сериал
19:00 Тайнствени афери 11:30 Бон Апети
19:00 Изгубена - сериал
сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Никита: Отмъщението 20:00 Комисар Рекс - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Легендата за Херкулес - 14:30 Прости ми - сериен
22:00 Изчезнал по време на
bTV
екшън
акция 3 - екшън
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
23:00 Забавление - трилър
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
Diema Family
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Индия любовна история
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Шоуто на шантавите ри- 19:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
- сериен
20:00 Съдби на кръстопът сунки - анимационен
13:30 Тайните на времето 11:30 Сезони на любовта крими
09:00 Комиците - шоу
сериал
сериен
21:00 Женени от пръв поглед
10:00 Меню за трима - драма
15:30 Светлината на моя
12:30 До последен дъх - шоу
12:00 Всички обичат Реймънд живот - сериал
сериен
23:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Бон апети
сериал
17:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
13:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
14:00 Бурята - сериен
14:00 Какво ще кажат хората 18:00 Бинго милиони - ло16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
тария
сериал
сериен
08:15 Убийства в Мидсъмър 18:10 Опасни улици - сериал 14:30 Ало, ало - сериал
17:00 Дила - сериен
сериен
19:00 bTV Новините
15:30 Новите съседи - сериал
18:00 Сезони на любовта 10:00 Костюмари - сериал
20:00 Завръщане - сериал
17:00 Аламинут - шоу
сериен
11:00 Рокфелер плаза 30 21:30 България търси талант 18:00 Кухня - сериал
19:00 Моята карма - сериен
сериал
- реалити
19:00 Какво ще кажат хората - 12:00 Сентрал парк уест 20:00 Малката булка - сериен
22:30 Шоуто на Слави
сериал
21:30 Ритъмът на мечтите сериал
23:30 bTV Новините
19:30 Всички обичат Реймънд 13:00 Съдба на куртизанка сериен
- сериал
22:30 Дила - сериен
bTV Action
романтичен
23:30 До последен дъх 08:00 Менталист: Крадецът 20:30 Новите съседи - сериал
15:30 Клопка - екшън
22:00 Ало, ало - сериал
сериен
на мисли - сериал
18:00 Костюмари - 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 истолии
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо лесно вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Шоуто на канала
14:30 Зелената линейка
15:15 Стоте подвига на Еди
Макдауд
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - сериал
17:20 Бързо лесно вкусно
17:30 Дързост и красота сериал
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 БГ
22:00 Светът на живо
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериал

09:00 Експериментът - сериал
10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Кралете на бягството сериал
13:00 Този див див запад екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Алкатрас - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Кралете на бягството сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Наказателят - екшън

23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Големият Стан
22.00 ч. - комедия

20 май
БНТ 1

20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Човек от вътре - трилър
23:45 От местопрестъплениеbTV Lady
то: Ню Йорк - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
Diema TV
11:00 Незабравима - сериал
07:45 Зина - принцесата воин
12:00 Освежи дома си с Деби
- сериал
Травис
09:00 Ченге от миналото 13:00 Паднала от небето сериал
сериал
10:00 В светлината на про14:00 Малки сладки лъжкини жекторите - екшън
сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:30 Досиетата Грим 17:00 Географски ширини
сериал
17:30 Култ - шоу
13:30 Тайнствени афери 18:30 Мастършев - реалити
сериал
bTV Cinema
19:30 Паднала от небето 14:30 Комисар Рекс - сериал
09:15 Вътрешна сигорност сериал
15:30 Зина - принцесата воин
екшън
- сериал
10:15 Момчето в синьо - драма 20:30 Малки сладки лъжкини сериал
16:30 Ченге от миналото 12:30 Никита - сериал
сериал
15:45 Легендата за Херкулес - 21:30 Незабравима - сериал
22:30 Огледален свят - сериал 17:30 Досиетата Грим екшън
23:30 Модна къща - сериал
сериал
18:00 Незабравима - сериал
18:30 Господари на ефира
19:00 Изгубена - сериал
Nova TV
- шоу
20:00 Никита: Отмъщението 06:20 Здравей, България
19:00 Тайнствени афери сериал
09:30 На кафе - НТВ
сериал
21:00 Титаник - драма
11:30 Бон Апети
20:00 Комисар Рекс - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Човекът в сянка - екшън
13:30 Моята карма - сериен
bTV
14:30
Прости
ми
сериен
Diema Family
06:30 Тази сутрин
16:00 Новините на Нова
07:00 Първата дама - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Пътеки към щастието 12:00 bTV Новините
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериен
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
11:30 Сезони на любовта 08:00 Шоуто на шантавите ри- 19:00 Новините на Нова
13:30 Тайните на времето 20:00 И аз го мога -шоу
сериен
сунки - анимационен
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 12:30 До последен дъх 09:00 Аламинут - шоу
15:30 Светлината на моя
сериен
10:00 В добро или лошо - драма 23:30 Новините на Нова
живот - сериал
13:30 Бон апети
12:00 Всички обичат Реймънд Kino Nova
17:00 bTV Новините
14:00 Бурята - сериен
сериал
08:15 Убийства в Мидсъмър 17:30 Лице в лице
16:00 Ритъмът на мечтите 13:00 Кухня - сериал
сериен
18:00 Бинго милиони сериен
14:00 Какво ще кажат хората - 10:00 Костюмари - сериал
лотария
17:00 Дила - сериен
сериал
11:00 Рокфелер плаза 30 18:10 Опасни улици - сериал
18:00 Сезони на любовта 14:30 Ало, ало - сериал
сериал
19:00 bTV Новините
сериен
15:30 Новите съседи - сериал
12:00 Сентрал парк уест 20:00 Завръщане - сериал
19:00 Моята карма - сериен
сериал
21:30 Мастършеф - реалити 17:00 Шоуто на Слави
20:00 Малката булка - сериен
18:00 Кухня - сериал
13:00 Оскар и розовата дама
22:30 Шоуто на Слави
21:30 Ритъмът на мечтите 19:00 Какво ще кажат хората - драма
23:30 bTV Новините
сериен
сериал
15:15 Обществен враг - трилър
bTV Action
22:30 Дила - сериен
19:30 Всички обичат Реймънд 18:00 Костюмари - сериал
08:00 Менталист: Крадецът на
23:30 До последен дъх - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 мисли - сериал
сериен
20:30 Новите съседи - сериал
сериал
09:00 Алкатрас - 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 истолии
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо лесно вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Референдум
14:30 Днес и утре
15:15 Стоте подвига на Еди
Макдауд
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - сериал
17:20 Бързо лесно вкусно
17:30 Дързост и красота сериал
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
21:00 По съвест
21:55 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериал

10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Кралете на бягството сериал
13:00 Наказателят - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Алкатрас - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Кралете на бягството сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Големият Стан - комедия

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Action - Трима крале
22.00 ч. - драма

21 май
БНТ 1

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

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Освежи дома си с Деби
Травис
13:00 Паднала от небето сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Освежи дома си с Деби
Травис
18:00 Мармалад - шоу
19:30 Паднала от небето сериал
20:00 Необходима грубост
20:30 Малки сладки лъжкини bTV Cinema
сериал
09:15 Вътрешна сигорност 21:30 Незабравима - сериал
екшън
10:15 Когато мъртвите се разлу- 22:30 Огледален свят - сериал
23:30 Модна къща - сериал
дуват - комедия
12:30 Никита - сериал
Nova TV
16:00 Черната вдовица 06:20 Здравей, България
криминален
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Незабравима - сериал
11:30 Бон Апети
19:00 Изгубена - сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Никита: Отмъщението 12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Трафик - криминален
14:30 Прости ми - сериен
23:45 Тя е жената - романтичен 16:00 Новините на Нова
bTV
16:30 Малката булка - сериен
bTV Comedy
06:30 Тази сутрин
08:00 Шоуто на шантавите ри- 18:00 Сделка или не – тв. игра
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Новините на Нова
сунки - анимационен
12:00 bTV Новините
20:00Съдби на кръстопът 09:00 Шоуто но Слави
12:30 Шоуто на Слави
реалити
10:00 Нощна пратка - комедия
13:30 Тайните на времето 12:00 Всички обичат Реймънд - 21:00 Кошмари в кухнята - шоу
сериал
22:00 Мис пепеляшка - реалити
сериал
15:30 Светлината на моя
23:00 Господари на ефира - шоу
13:00 Кухня - сериал
живот - сериал
14:00 Какво ще кажат хората - 23:30 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
сериал
Kino Nova
17:30 Лице в лице
14:30 Ало, ало - сериал
08:15 Убийства в Мидсъмър 18:00 Бинго милиони 15:30 Новите съседи - сериал
сериен
лотария
17:00 Комиците - шоу
10:00 Костюмари - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 18:00 Кухня - сериал
11:00 Рокфелер плаза 30 19:00 bTV Новините
19:00 Какво ще кажат хората сериал
20:00 Завръщане - сериал
сериал
12:00 Сентрал парк уест 21:30 Мастършеф - реалити 19:30 Всички обичат Реймънд
сериал
22:30 Шоуто на Слави
- сериал
13:00 Оскар и розовата дама
23:30 bTV Новините
20:30 Новите съседи - сериал
- драма
22:00 Ало, ало - сериал
bTV Action
15:20 Човек от вътре - трилър
08:00 Менталист: Крадецът на 23:00 Всички обичат Реймънд 18:00 Костюмари - сериал
- сериал
мисли - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 09:00 Алкатрас - сериал
сериал
bTV Lady
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истолии
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо лесно вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Референдум
14:30 В кадър
15:15 Стоте подвига на Еди
Макдауд
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - сериал
17:20 Бързо лесно вкусно
17:30 Дързост и красота сериал
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Тото 2 и втори тото шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Войната на поколенията
- филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериал

10:00 Опасни улици - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Кралете на бягството сериал
13:00 Големият Стан - комедия
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Опасни улици - сериал
17:00 Алкатрас - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Кралете на бягството сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Трима крале - драма

19:30 Теория за големия
взрив
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Не е безопасно за
работа - трилър
23:45 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал

Diema TV

09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Тайнствени афери сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Досиетата Грим сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Война на световете екшън

Diema Family

07:00 Първата дама - сериен
09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 До последен дъх сериен
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Бихте ли му изневерила?
ТЕСТ само за жени

1. Не минава и...
а)един ден...
б)една седмица...
в)един месец... ...без някой
мъж да ви ухажва.
2. Знаете, че...
а)майка ви е имала любовник
б)баща ви е имал любовница
в)родителите ви винаги са
били верни
3. Когато имате желание към
гаджето си...
а)му “скачате” отгоре
б)му говорите директно за
това
в)изчаквате той да пожелае
4. По отношение на образованието:
а)вие имате повече дипломи
от него
б)горе-долу сте на едно ниво
в)вие имате по-малко дипломи
5. В момента вие....
а)работите в офис
б)работите вкъщи
в)не работите
6. В работата си вие...
а)сте човекът, който решава
б)имате много отговорности
в)имате малко отговорности
7. Вече ви се е случвало...
а)да се отдадете на едно привличане, което е изцяло сексуално
б)да правите любов с мъж,
когото не обичате
в)да изневерите на един мъж,
защото и той ви е изневерил
8. В този момент най-добрата
ви приятелка...
а)има (най-малко) двама
мъже в живота си
б)няма мъже в живота си
в)има само един-единствен
мъж
9. В момента живеете...
а)в голям град
б)в малък град
в)на село
10. Често имате впечатлението, че...
а)той ви обича повече, отколкото вие него
б)се обичате еднакво
в)вие го обичате повече, отколкото той вас
11. Когато не сте съгласни
един с друг...
а)вие сте човекът, който решава през повечето време
б)решава единият или другият, в зависимост от случая
в)по-често решава той
12. Вие сте...
а)на по-малко от 26 години
б)между 26 и 30 години
в)на повече от 30 години
13. Преди него сте имала
други любовници:
а)петнадесет и повече
б)между шест и четиринадесет
в)пет и по-малко
14. В момента с вашия мъж
правите любов...
а)един-два пъти месечно
б)няколко пъти седмично
в)почти всеки ден
15. Там, където сега живеете:
а)скоро сте се преместили
б)със сигурност скоро ще се
местите
в)от много време не сте мърдали и нямате такива намерения
16. Вашият мъж:
а)всеки ден му откривате
нови недостатъци
б)откакто се хванахте с него,
той се подобрява от ден на ден
в)обичате го такъв, какъвто е
и не искате да променяте нищо
17. Откакто сте заедно:
а)понякога все още ходите

отделно на почивка
б)всеки от вас е запазил
собствените си забавления за
свободното време
в)възприели сте навика всичко да правите заедно
18. Освен секса, най-важното
за вас в съвместния живот е...
а)да можете да се забавлявате
б)да можете да говорите за
всичко
в)непрекъснато да правите
нови проекти заедно
19. Бившият ви:
а)зарязахте го, когато срещнахте сегашното си гадже
б)той ви заряза заради друга
в)разделихте се, защото нещата не вървяха
20. Вашият най-първи сексуален опит беше...
а)за да бъдете като всички
останали
б)за да не си умрете глупачка
в)от любов
21. Когато правихте любов за
последен път...
а)имахте огромно желание
б)той имаше огромно желание
в)и двамата имахте силно желание
22. Всички страсти са очевидно...
а)много сексуални
б)много романтични
в)нетрайни
23. Последната ви криза на
ревност беше...
а)вчера
б)преди седмица и повече
в)преди месец и повече
24. Приятелството между
мъж и жена е...
а)вашият случай в момента
б)винаги много нетрайно
в)наистина невъзможно
25. Последният път, когато се
карахте:
а)намразихте го, защото той
си тръгна
б)той ви се ядоса, защото си
тръгнахте
в)той спа на дивана
РЕЗУЛТАТИ:
12 и повече отговори а):
Голяма вероятност. Вашият приятел няма късмет. Вие
сте натрупала факторите,
които предпоставят идеята,
че жената е невярна. Статистически сте в лоша позиция,
ако може да се вярва на всички изследвания и на анкетите,
проведени от социолозите и
психолозите от двете страни на Атлантика. Вие събирате прекалено много (колкото
повече отговори “А” имате,
толкова по-сериозна е ситуацията) обективни обстоятелства “за извършване на
престъплението”. Очевидно
имате и средствата, и възможностите, както биха казали ченгетата. Достатъчно е,
както обикновено, да създадете подозрения, за да зададете
въпросите. Може генетично
да сте “програмирана” за моногамия, да сте твърдо убедена във верността. Понякога
може да имате морални или
религиозни бариери. Въпреки
това сте от жените, които
понякога си играят с огъня.
Затова ще е добре предварително да го знаете. Това ще
ви предпази от създаването
на много илюзии за себе си.
Може ли да се каже, че сте
склонна да измамите мъжа,
който споделя нощите ви? Не
е задължително. Но всички ве-

роятности са срещу вас, още
повече, ако имате много отговори “А” на въпроси, които директно засягат връзката ви.

12 и повече отговори б):
Слаба вероятност. Не бързайте да въздъхнете от облекчение. Слаба вероятност означава, че вие имате по-малко
обективни (статистически) и
лични причини, за да преминете към действие. Но, на практика, дори една е достатъчна. Особено, ако тя е “добра”.
Вие можете съвсем спокойно
да живеете с изневярата, защото майка ви го е правила
или пък точно обратното за
да не бъдете жертва като

нея, понеже баща ви я е лъгал.
Когато нямате партньор, вие
сте господарка на своите желания. Ако сте свикнала нищо
да не ви отказват, сега
може да ви е трудно да
се приспособите към
това “сексуално изключение”. Дълбоко в себе си
смятате, че моногамията е най-доброто нещо,
че верността е необходима за вашата любов
и вашата връзка. Но,
също така смятате, че
изневярата е оправдана
в определени случаи. Например когато сте фрустрирана сексуално или сърдечно. Вие
сте изключително похотлива,
когато сте в дълга раздяла или
когато имате проблеми с гаджето си. Но трябва ли затова
да го мамите? Може би не. Освен ако вече нямате друг мъж в
живота си. По-често вие изневерявате от любов.
12 и повече отговори в):
Вероятност (почти) нула.
Като цяло, вие имате малко
(статистически) причини да
си играете с огъня. Вие не из-

Продавам КУЧЕНЦА – порода „Хъски”
на два месеца. Тел.: 0885 20 18 29
Продавам земя от 1 до
5 дка до Екофол – ток,
вода, газ, път
Тел.: 0889 503 423
Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА
КВАРТИРА – двустаен апартамент; 65
кв.м.; зад Здравната каса в Търговище. Тел.: 088 55 29 279
Продавам СТОПАНСКИ ДВОР в с.
Горна Кабда – площ 12.741 дка;
със стопански постройки, чешмяна вода, електричество; удобен за
отглеждане на животни
Цена – 80 000 лв. Тел.: 0895 140 225

Давам под наем две тавански
стаи с обща баня – до бившата стоматология в Търговище.
Тел.: 0886 003 340
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 21.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница, с. Иванча, с. Баба Тонка, с.
Славяново, с. Медовина - общ. Попово.
На 20.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница, с. Иванча, с. Баба Тонка - общ.
Попово.
На 19.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Глогинка, с. Заветно,
с. Кошничари, язовир с. Росина - общ. Попово.
На 18.05.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв. Сеячи и кв. Невски
- гр. Попово, с. Светлен, ВО "Светлен" - общ. Попово.
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

пълнявате материалните и психологически условия. Нямате нито достатъчно предпоставки, нито наистина
сериозни мотиви, за да преминете към
действие. Дълбоко в себе си, вие принадлежите само на един мъж. При вас
моногамията е “генетична”, дълбоко
вкоренена в розовите ви клетчици и
често пъти засилена от образованието и религиозните убеждения. Любовта и верността са неразделни. Дори
ако във вашето юношество сте била
сексуално активна и не много стабилна, сега не мислите за друго, освен за
връзката си. В нашата епоха на изневери, на пробна любов и на “развод”
на карта, вие сте вярна, било заради
някакъв еротичен идеал, загриженост
за спокойствието или по-голяма склонност към щастие, основано на хармония с правилата на обществото.
Като цяло, имате малка склонност
към двойствен живот, към непрекъснати лъжи и оплетени ситуации. Не си
представяте как мамите гаджето си,
само защото имате проблеми с него
или заради една нощ, в която сте пила
прекалено много, понеже е празник. Но
и вие не сте предпазена от случайности. Можете да изоставите своето
гадже, ако срещнете някоя друга любов например приказният принц.

Продавам ВИЛЕН ИМОТ от 1600 кв.м. – метална барака, гараж, ток и вода; в с. Сушина,
общ. Върбица, до яз. Тича; южно изложение.
Цена по договаряне. Тел.: 0896 045 332

Астрални знаци
ОВЕН: Сега зависите от благоволението на шефове и покровители, а околните ви дърпат да се месите в техни спорове. Овните да си гледат задачите,
много са, а и спешни. Не бива да си позволявате пропуски от припряност и
недоглеждане, пренебрежение към задължения и хора няма да бъде търпяно. Решителността и професионализмът ви ще бъдат възнаградени, покажете - работите отговорно.
ТЕЛЕЦ Времето сега хич не е да усложнявате общуване с шефове, познати и
близки, проявявайки критичност. Телците може да са прави в исканията, но
и техните дела не вървят ОК. Едни се хващат с технически проблеми, които
не разбират, втори следва да обновят плана си според условията, трети ще
търсят посредници за уреждане на отношения с клиенти, партньори. И ще
успеете.
БЛИЗНАЦИ Деловата седмица едва започва, но Козирози ви подтикват да
се върнете към стари уговорки. Близнаците избягват спорните теми и наистина е по-резултатно да действат в съюз с колеги, познати, близки. Ако
околните ви искат помощ, няма да се щадите, но няма да търсите и отплата. Откриват ви се добри условия за изява и печалби, не правете дребнави
сметки, а се трудете, резултатът ще е ОК.
РАК Вие и Водолеи малко бързате за изпълнение на свои делови идеи. Като
Рибите е по-добре да подхванете лични и домашни неща, а плановете за
нови изяви, печалби и партньорства да подготвите подобаващо сериозно.
Вярно, идват изкусителни предложения, но бързо ще се разбере: камъкът
си тежи на мястото. Раците с такт ще амбицират и обкръжението си за резултатна работа.
ЛЪВ Трябва да уреждате делови и административни неща, а в екипа има
клюки, интриги и това допълнително усложнява редица проблеми. Лъвовете да си държат езика зад зъбите, сега не е време да споделят идеи, а и
оценки за околните. Е, ако конфликтът се е изострил, ще действате строго
и няма да има за какво да ви упрекват. Държите на правилата и печелите
от това.
ДЕВА Упорствате по делови планове, но е добре да бъдете по-гъвкави, поефективно ще прокарвате идеите си. Някои Деви се притесняват доста как
ще се подредят нещата, дълго са се готвили, ала на изпити и пред публика
всичко е ясно накрая. Не се бойте да използвате добрите шансове, иначе
ще отлетят. Вечерта си дайте отдих, имате нужда от укрепване, ще анализирате резултата.
ВЕЗНИ Още от началото на седмицата гоните амбициозни цели, блазнят ви
печалби и кариера. Хубаво е, че Везните са подготвили плановете си и даже
при неблагоприятен развой на ситуацията могат да уловят малки шансове
за напредък. Общителни сте, вероятно искате да помогнете на колеги и познати, но не се претоварвайте. Използвайте свободното време за отдих и
презареждане, нужни са ви и двете.
СКОРПИОН Направили сте си по-скромен план за работа и програма за много приятни срещи с познати и близки. Е, Скорпионите ще трябва да променят предварителните си намерения, делата им се натъкват на пречки, попадат във водовъртеж на спорове и критики. Може да отстъпите малко от
позицията си, но ще упорствате и скоро ще видите очертанията на успеха,
шефове ви ценят.
СТРЕЛЕЦ Вие и Риби не споделяте нашироко идеите си, а и за изпълнението
на някои трябва да се чака. Стрелците имат стари обещания за сериозна
помощ от партньори, влиятелни познати и близки, ала да не чакат другите
да им свършат работата, няма как да стане... Ако усещате, че е нужно, обогатявайте знанията си. И околните имат нужда от услуги, ще ги окуражите
още с първия резултат.
КОЗИРОГ В начолото на деловата седмица като Близнаци се връщате към
стари уговорки и планове. Козирозите като че ли още се колебаят за някои,
но има дългосрочни бизнес проекти, които си струват усилията. Втора група
смятат да действат самостоятелно, правят промени в стила си на живот. Има
и трети, които май не искат да си простят със стари опоненти, а взаимодействието би било от полза.
ВОДОЛЕЙ Сега вие и Раци трябва да овладеете нетърпението си за изпълнение на някои отдавнашни делови планове, работата и без друго не е малко.
Водолеите да се пазят от спорове, лесно засягат опонентите, а не е нужно.
Поддържайте равномерно темпо по рутинните задължения и ловете шансове, които правят възможно разширяването на дейността ви, утвърждаването и вашите печалби.
РИБИ Като Стрелците не споделяте много замислите си, имате домашни задачи като Раците и като приключите с тях, ще се хванете пак с начинания.
Рибите гледат да помогнат на всеки, който ги търси за услуга, и това е добре, защото с такт и толерантност обединяват хората около своите идеи,
утвърждават се като лидери. Ходи ви се по купони, ала не прекалявайте с
веселбите, уговаряйте дела.

Понеделник, 18 май 2015 г.
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ТОП ВИЦ

Ведат Исмаилов

Сертан Хюсеинов

Комплект медали за „Олимпиец”

Мъж отива при хирург
- Докторе, от известно време много ме боли
лакътя.
Докторът му казва:
- Занеси урина за изследване в лабораторията и утре ми донеси
резултата.
Нашият се ядосал занесъл в едно шише в
лабораторията урина
от дъщеря му, жена му,
негова и за капак сипал
малко старо машинно
масло. Взел резултата
на другия ден и носи
изследванията на хирурга.
Доктора погледнал изследванията и му казва:
- Дъщеря ти е бременна в 3-ти месец, жена
ти си има нов любовник, маслената помпа
на колата ти е за смяна,
а кенефът у вас е много
малък и като мастурбираш си удряш редовно
лакътя в стената…
***
Никога не давайте на
блондинка колата си,
ако не искате да ви изцапа волана с червило.
Защо ли? Просто защото тя се опитва да надуе клаксона.

Светослав Петров с шампионска титла
Христо СТОЙНЕВ
Юношите на СК „Олимпиец” откриха поредицата от държавни лично-отборни шампионати, които
ще се проведат за всички
възрастови групи. Това
се случи в Сливен, където търговищките борци се
представиха отлично, спечелвайки комплект медали.
След проведената сериозна подготовка шестимата
ни представители, водени
от треньора Стойчо Ненов
и Христо Маринов /личен
треньор на Св. Петров/ бяха
твърдо решени да се преборят за медалите.
В кат. 66 кг Светослав
Петров – миналогодишен
бронзов медалист от Ев-

ропейското първенство, по
пътя към финала прегази
последователно М. Гочев /
Стара Загора/, В. Великов /Сливен/, Г. Исмаилов
/В.Търново/ и Ю. Халил
/Бургас. На пръсти се брояха тези, които вярваха, че
дебютанта в тази възраст
ще успее да се наложи над
изключително опитния и титулуван състезател на Сливен Михаил Георгиев /имащ
пето място от световното
първенство за юноши/. Но
Светльо проведе образцова тактическа схватка, която му донесе победата по
точки /9:5/, а оттам – шампионската титла и златния
медал.
До финала убедително

достигна и Ведат Исмаилов
– кат. 96 кг., побеждавайки с туш съперниците си:
Т.Ридванов от Шумен, П.
Саваков от Стара Загора и
Р.Радев от Сливен. В спора
за златото той се изправи
срещу добре познатия си
съперник Стефан Георгиев
от Бургас, който за пореден
път не позволи на Ведат да
се изкачи на най-високото
стъпало на стълбичката, побеждавайки го по точки.
Комплектът медали попълни Сертан Хюсеинов –
кат. 60 кг. Той постигна три
победи и записа единствена
загуба от Б.Шабан /Левски/.
В спора за бронза Сертан
победи Дж. Джалилов от
Разград.
Въпреки че не
успя да закичи
гърдите си с медал, отлични впечатления остави
Алтан Исмаилов,
кат. 84 кг. Жребият му отреди много тежък поток,
а в категорията
му бяха записани 32-ма борци.
След като постигна две победи в

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

една инфарктна среща срещу Д. Караиванов от Сливен
– не без помощта и на съдиите, Алтан загуби с две точки
разлика. В следващия кръг
неговият съперник отстъпи, с
което приключи възможността А. Исмаилов да се бори за
медал и остана седми.
И тримата ни медалисти
са възпитаници на спортно
училище "Никола Симов" в

ТЪРГОВЕ

Търговище.
Другите ни двама представители Адинан Рушен и
Мустафа Мустафов не намериха място сред първите
десет в своите категории. В
крайното отборно класиране СК „Олимпиец” се класира на шесто място от 35
клуба. В първенството взеха участие общо 180 състезатели.

Пеленаче
оцеля осем
дни в кутия
под земята

Китайско пеленаче, родено със заешка уста и
изоставено от своите родители, оцеля в продължение
на осем дни, заровено в
картонена кутия, преди да
бъде спасено, съобщава
Франс прес.
Бебето се родило в селскостопанския район на
южната провинция Гуанси.
Родителите му го погребали в кутия за обувки и били
убедени, че е умряло. Но
явно в импровизирания му
картонен "ковчег" са проникнали въздух и вода.
Новороденото било открито от селянка, която чула
плача му докато била в полето.
Бебето спешно било закарано на лекар. То повърнало пръст и оживяло. Пет
души били арестувани по
случая, от които трима от
семейството на детето.
Изоставянето на новородени не са рядкост в
Китай, където понякога по
доста брутален начин се
осъществява политиката
на единственото дете. А
освен това бедните семейства изпитват големи трудности при отглеждането на
деца с увреждания, припомня агенцията.

Нова версия за липсващите ръце на Венера Милоска:

Била е проститутка

Американски дизайнер
от Сан Диего е успял да
пресъздаде с 3D техника
липсващите ръце на найизвестната скулптура в
света, тази на Венера Милоска. Според неговата интерпретация тя изобразява
жена, която преде прежда
с вретено - типично занимание за бездействащите
проститутки от Древна Гърция, пише вестник "Дейли
мейл".
Досега учените изказваха различни предположения в каква поза са били
липсващите горни крайници
на творбата. Според едни тя

Продавам
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА –
ново строителство,
3 дка двор и стопански постройки в с. Лиляк
Тел.: 0898 516 827

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



РЕНОВИРАНИ КАСОВИ АПАРАТИ
1. Daisy eXpert-K - 150лв. без ДДС
- нова батерия,предплатена карта за 12 месеца
2. Datecs MP 55-KL-200лв. без ДДС
- предплатена карта
Гаранционен срок – 6 месеца.

ОБЛАЧНО
ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Ôåäåðàöèÿ ïî áîðáà

Светослав Петров

ОБЯВИ



е държала огледало, според
други - копие, а според трети - ябълка.
Статуята на Венера Милоска бе открита преди
повече от 200 години на
гръцкия остров Милос. Понастоящем тя е изложена в
парижкия Лувър.
Американският дизайнер Козмо Уенман направил своя компютърен
модел, като използвал
оригиналната статуя и рисунки на предачки върху
древни гръцки вази. Обикновено така си запълвали
времето древните елински
проститутки, докато очаквали нови клиенти.
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