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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
Прояви на ГЕРБ в региона
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Цветанов представи
кандидати за евродепутати

Гимназисти показаха в Търговище

„Пътят към успеха”

Информационно надиграване и
състезание за време с картинг
Борислав КУРДОВ
Форум „Пътят към
успеха” организира в
четвъртък, 15 май, в
Търговище новоучреденият Център за кариерно развитие към МОН.
Събитието се проведе
на открито, на естрадата
пред изложбените зали
на „Изложение Търговище 2014”. На форума
ученици от средните професионални гимназии в
града показаха възможностите на своето училище пред завършващи
осмокласници.
П р о ф е с и о н а л н ата
гимназия по икономическа
информатика "Джон Атанасов" в
Търговище организира
информационно надиграване, по време на
което показаха различните професионал-

ни дисциплини, които
се изучават. А именно:
„Икономическо информационно осигуряване”,
„Митническо и данъчно
обслужване”, „Малък и
среден бизнес”, Електронна търговия”. За новата 2014/2015 учебна
година Икономическият
техникум е предвидил
прием в три паралелки след завършен 8-ми
клас и една след завършен 7-ми клас.
Момчетата от Професионалната техническа

гимназия "Цар Симеон
Велики" в Търговищепък
показаха Състезание
за време с картинг, майсторско управление на
велосипед, както и игри
за компютърни умения.
В петък, 16 май, форумът продължи с представянето на Техникума
по хранително-вкусова
промишленост и туризъм. На сцената на открито бяха приготвени
повече от 200 палачинки, дегустирани и оценени от жури и публика.

Борислав КУРДОВ
Облечени в рокли в
бяло, зелено и червено,
певици от трио „Сопрано” от Пловдив откриха
предизборната среща,
която лидери на ГЕРБ
проведоха в Търговище
в сряда, 14 май. Тяхното
изпълнение на арията
„О Фортуна” от операта „Кармина Бунара”
развълнува силно публиката. Последваха и
танците на участници в
прославения ансамбъл
„Българе”. Така предизборната среща се превърна в среща с изкуството.
Докато звучаха по-

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

следните акорди от
българска народна му- 0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
зика, на която танцуваше ансамбълът, на 0885/790 121; 0885/ 790 151
сцената в читалището
се качиха зам.-председателят на партия ГЕРБ
ще закрие предизбори председател на Националния предизборен
ната си кампания
щаб Цветан Цветанов и
на 21 май, сряда,
кандидатите за евродеот 17.30 часа
путати Асим Адемов и
Томислав Дончев, койв залата на Драматичто е и водач на листата. ния театър в Търговище.
Пред надошлите члеВ празничната програма ще
нове и симпатизанти на
ГЕРБ Дончев говори за участва обичаната българска
това, че България има
бъдеще и че политици- певица НЕЛИ РАНГЕЛОВА.
те от ГЕРБ са готови да
ОЧАКВАМЕ ВИ!
се борят
(на 4 стр.)

ÁÑÏ-Òúðãîâèùå

По улиците
на Търговище

Кукли на
политици

на свой избор!
Задържаха мъж – Имате правотоКандидатът
за евродепутат на Конаркопроизводител
Разкриха схема за производство и
разпространение на марихуана и
амфетамини в Попово и Марчино
Специализирана полицейска
операция за противодействие на
разпространението на наркотични вещества е
била проведена
на 14 и 15 май на
територията на
общините Попово и Търговище.
В спецакцията са
участвали служители на областната
дирекция
и на районните
управления в Търговище и Попово.
В хода й са извършени
процесу-

ално-следствени
действия в шест
жилищни и стопански постройки
в Попово и в село
Марчино.
Задържан е 34-годишният М.М. от
Попово, за когото е установено,
че произвежда,
съхранява и разпространява наркотични
вещества /марихуана
и амфетамин/ на
територията на
областта. Престъпната дейност
той реализирал
чрез (на 4 стр.)

алиция за България
Илияна Йотова в
Търговище и Попово

Борислав КУРДОВ
В петък, 16 май, гост на
Търговище бе кандидат за
следващ мандат за евродепутат от листата на Коалиция
за България Илияна Йотова.
Европейският съюз дори не
се е докоснал, не само че не
е влязъл при обикновените
хора, заяви Йотова, обяснявайки многото проблеми,
особено в селата. По думите й през следващия период
само за селско стопанство

има заделени 15 млрд.
евро, които основно са
предназначени за това
да подкрепят хората
в селските райони. С
тази програма се дава
възможност и за други
сателитни дейности, освен
парите за чисто земеделие.
Седем години са крайно
недостатъчни, за да може
всеки един от нас да усети
предимствата на членството
ни. Затова социалистите искат политика, в която социалните въпроси ще бъдат изведени на първо място. "Трябва да
се започне от разкриване на
работни места. Политиката на
Европа ще бъда насочена към
подпомагане на
(на 2 стр.)

Кукли
иронизиращи бившите управници
шестваха по улиците на
Търговище в четвъртък.
Политическото куклено шоу с образите на
Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Симеон
Дянков и Цецка Цачева
приканеха търговищенци да се снимат с тях за
спомен, а млади симпатизанти на БСП раздаваха агитационни материали за предстоящия
евровот.
Безразличие, а може
би и неразбиране се четеше
(на 2 стр.)

2 страница

В община
По улиците
на Търговище Омуртаг

Кукли на
политици

(от 1 стр.)
по лицата
на хората, които „куклите”
се опитваха да разсмеят,
но това едва ли учудва някого. За мнозина европейските избори са далече от
ежедневните им проблеми,
а Европейският парламент,
както и българският, са
просто мъпет шоу.Разликата е само в бройката на
комичните герои и по-голямата евро сцена.
Само децата се радваха
на „куклите” и ги следваха
по пътя им. Може би си мислеха, че са част от панаирната програма, в традиционния пролетен Панаир,
през май в Търговище. „ТН”
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Нови работни места За коректните

Борислав КУРДОВ
Както „Търговищки НОВИНИ” вече писа, община
Омуртаг ще запази всички
11 работни места, създадени
при реализацията на проект
"Развитие на социалните услуги за "Помощ в дома". Това
стана ясно днес по време на
заключителната пресконфе-

Община Търговище с томбола

ренция по проекта. Той бе реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси" и съфинансиран от
Европейския социален фонд
на Европейския съюз.
Кметът на Омуртаг Неждет Шабан, който присъства
на пресконференцията, изрази задоволство, че проек-

тът е приключил успешно и
че са запазени единадесетте
работни места. Съвместно с
Бюрото по труда от началото на годината до сега са назначени на работа близо 100
души. „А до края на месец май
по проект „Развитие" работа
ще започнат още 150 безработни", обеща г-н Шабан.

Имате правото на свой избор! Младежи от Търговищко
С позиция за изборите

(от 1 стр.)
малките и
средните предприятия, към
реиндустриализация - доколкото тя е възможна, за да не
изтичат българските граждани към третите страни", обобщи Йотова.
В Търговище евродепутатът
цитира последните сондажи
за резултатите от вота, според
които Партията на европейските социалисти изпреварва
с 2 до 3 мандата Европейската народна партия и определи
тази преднина като крехка. По
думите й най-активни на тези
избори ще бъдат младите,
които са привърженици на европейските идеи. Активни ще
са и привържениците на политическите партии, които ще
бъдат мобилизирани, тъй като
партиите гледат на изборите
като на генерална репетиция
за националните избори. Ще
гласуват активните хора, а помалко възрастните хора, обобщи Илияна Йотова.
“Не позволявайте на никой да ви отнема правото на
вот, да ви заплашва че ще
ви отнеме работата, ако не
гласувате “правилно”. С тези
думи Илияна Йотова откри в
четвъртък, 15 май, концерта
на група „Грамофон” на градския площад в Попово, пред
стотици хора. “Недопустимо е
да се използва какъвто и да
е натиск, санкции и заплахи,
или икономически стимули, за

да се повлияе на вота. Не позволявайте да ви отнемат свободата. Много права ни бяха
отнети, остана ни правото на
свободен избор. Нека да го
защитим.”
На срещата, която се
проведе преди концерта с
над триста симпатизанти и
членове на БСП-Попово, въпросите към Илияна Йотова бяха в голямата си част
за европейските политики.
“Трябва да има промяна за
България и за Европа след
25 май, а това може да стане само, ако социалистите в
ЕП сме мнозинство. Европа
не е далеч, ние сме част от
Европа и за това в Брюксел
трябва да знаем кой прави
законите и чии интереси защитава.” Илияна Йотова даде
примери за това как заради
тяснопартийни пристрастия,
представителите на ГЕРБ
са гласували многократно
срещу националния интерес
на страната ни в предходния
Европейски парламент. “Последният пример е най-показателен. Докато колегите ни
социалисти от други държави
гласуваха “въздържали се”
за Южен поток, сънародниците ни от ПП ГЕРБ гласуваха “против”. За това е много
важно, въпреки че Европа ни
се струва далеч, да си направим сметката на 25 май, кого
точно изпращаме в ЕП.”

Куюмджиев дари икони

При посещението на Сергей Станишев в Антоново
на 28 април, той обеща да
помогне на православната
църква "Св. Троица". По негова инициатива и от негово
име, народният представител от Коалиция за България
Явор Куюмджиев дари три
икони на храма.
На тях младата търговищка художничка Йоана Петрова е изографисала образите
на св. Мина, св. Екатерина и
Св. Йоан Кръстител.

Младите хора от Търговищко и региона проявяват
активна гражданска позиция за изборите за Европейски парламент. Това
сочи анализ на резултатите
от анкетно проучване сред
102 младежи на възраст от
18 до 29 години. Голяма част
от анкетираните възнамеряват да гласува и намират
достатъчно аргументи за
своето участие във вота. Анкетата е по проекта "Аз реших и ще гласувам", който
се реализира в Търговище
от Клуба на нестопанските
организации от началото
на годината. Целта му е повишаване на мотивацията
на младите хора за участие в изборните процеси
и в частност за гласуване
за членове на Европейски
парламент. Младите хора
имат конкретни очаквания,
свързани с европейския вот
и дават сигнали, че тяхната
избирателна активност е
обвързана с възможностите за промяна на тяхната
житейска ситуация, ситуацията в тяхното населено
място, както и ситуацията в
България. Те осъзнават ясно
тяхното право на вот и ролята си на избиратели, които
могат да променят политики
и да влияят върху развитието на демократичните процеси, цитира резултатите
ръководителят на проекта
Златка Иванова. Младите
хора идентифицират липса
на възможности за трудова
и житейска реализация и
образование в тяхното населено място. Този факт е
показателен за техните очаквания към политиците за
промяна в това отношение.
Макар и предстоящите избори да са за Европейски
парламент, резултатите от

анкетата, показват, че младежите очакват, че евродепутатите би следвало да могат да имат реално влияние
върху ситуацията в тяхното
населено място и техния
живот.

данъкоплатци

За шеста поредна година
общинското ръководство в
Търговище поощри коректни данъкоплатци. В Центъра за административно
обслужване бе изтеглена
томбола с имената на 40 печеливши. В нея участваха
всички, които са заплатили
пълния размер на своите
местни данъци и такси до
30 април 2014 г.
Седемгодишната Ивайла
на случаен принцип изтегли
имената, а за стриктността
на правилата следяха нотариус Янита Петрова и зам.
кметът Диян Дечев. Идеята
на тази томбола е да стиму-

лира данъкоплатците в Търговище да бъдат изрядни и
редовни. Според зам.-кметът Диян Дечев това дава
резултат. „Събираемостта,
както всяка година, е доста
висока и ние се надяваме
нашите съграждани да имат
достатъчно доходи, за да
могат и занапред да внасят
своя дял във финансирането на общинските мероприятия”, каза още Дечев.
Късметлиите ще получат
прахосмукачки, микровълнови печки, кафе машини,
таблети и други уреди, като
средната стойност на всеки
е 100 лева.

Рецепта
за щастие и благоденствие
Легендарният Дийпак Чопра познавал учението на Петър Дънов * Два основни въпроса пред човечеството

Легендарният индийски
гуру Дийпак Чопра гостува
наскоро в България. Пред
своите почитатели той сподели: „Запознат съм с философия на Петър Дънов и
според мен много от нещата на които тя се основава,
са свързани с писанията на
апостолите”. В момента той
пишел книга за 13-я апостол, който според него е
била Мария Магдалена.
Той има 5 основни правила за щастие – дълготраен
сън, ежедневна медитация,
силна социална подкрепа, достатъчно движение
и добра храна. А и в край-

на сметка да не се приема
нищо насериозно.
67-годишният
учител
разкри, че всеки ден спазва тази своя „рецепта”. Не
е пропуснал да го прави и
в София, като се е качил на
Витоша с организаторката
на семинара му у нас Нели
Карагьозова. Той се опитва
да яде растителни продукти, защото именно те са
полезни. Според Чопра
позитивните мисли стимулират тялото към здраве и
дълголетие, а успехът е прогресивното реализиране на
дадените цели. „Ако мислите ни са в посока на любовта, съчувствието, обичта,
радостта, мира, самообладанието, това ни свързва
със системите на живота,
които подтикват мозъка ни
да продуцира механизмите
на само възстановяване”,
споделя роденият в Делхи
философ.
Той разкри, че според
тези показатели в момента
не повече от 20% от хората
в света процъфтяват. Статистиката сочи, че Дания е
държавата с най-много благоденстващи хора /82%/, а

България се намира на дъното на класацията. „България е на 133-то място от
146 страни със само 5%
процъфтяващи хора, 50%
борещи се и 45%, които направо си страдат”, разказа
Чопра. „Когато благоденствието падне драстично
като в някои страни като
Алжир, Египет, Афганистан
и др., тогава вече имаме
глобален проблем.
Според Дийпак Чопра в
науката днес има два важни
въпроса, които той нарича
отрити, и чиито отговори
все още не са открити – от
какво е съставена Вселената и какво представлява
съзнанието.
„Първият е важен въпрос,
защото от това, от което е
направена Вселената, сме
направени и ние. В момента
хората, които изучават мозъка, много се интересуват
от втория въпрос и най-вече от взаимоотношението
между разума, Космоса и
мозъка. За да можете да
разберете благоденствието,
трябва да опознаете природата на Космоса”, споделя
Чопра.

Понеделник, 19 май 2014 г.

на
„Ботев” търси талант” Цветът
лицето

Алтернатива на нещо познато или
най-ценното събитие в детския свят
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Хр. Ботев” –
Търговище
През последното десетилетие нашето общество
е свидетел на реалити формати, демонстриращи различни възможности от личностната изява на човека.
Огромната конкуренция на
медийния пазар предизвиква всяка от водещите национални телевизии да продуцира нови развлекателни
предавания, воюващи за
зрителския интерес. Заимствани от Запада, тези шоу
програми представят модели на човешко поведение и
индивидуални способности –
понякога сполучливо, понякога не чак до там успешно.
Наблюдавайки
подобни формати, съвременните млади
хора са привлечени
от
възможността
за изява на своите
умения. За радост
все още има деца,
които с желание
развиват дарбата
си в областта на изкуствата. Бездуховното ни съвремие
не е успяло да унищожи интереса на
ученическата общност към красивото
и смелото. Децата
на България пеят,
танцуват,
пишат,
рисуват…
Често с изключителния
си талант побеждават на
конкурси и състезания своите връстници от цял свят.
Единственото, което поражда съжаление и безпокойство, е това, че днес все
по-малко ученици могат да
бъдат видени в спортните
зали или на стадиона. Тази
тенденция е тревожна, тъй
като се отразява на физическото и психическото здраве
на младия човек. Компютърният свят ограбва възможността за активен начин
на живот. А България има
толкова достойни примери
за уникални постижения в
спорта, които могат да бъдат
модел за младите хора!
Потвърждение на вярата,
че българските деца са талантливи, демонстрираха и
учениците от I ОУ „Христо Ботев” – Търговище. С прекрасни изживявания бе изпълнен
техният училищен фестивал
„Ботев” търси талант”, който
се провежда за първи път. На
29.04.2014 г. в концертна зала
на ОНЧ „Напредък” ученици,
родители и преподаватели
станаха свидетели на найинтригуващото и атрактивно
училищно събитие от много
време насам.
Интересен е фактът, че
идеята за фестивала идва
от самите деца, разбира се
инспирирана от излъчвания
в момента по BTV национален формат „България търси
талант”. Автор на замисъла
за сценичната изява е Стефани Ивалинова от VII „б”
клас – зам.-председател на
Училищния ученически съвет. Оригиналната идея се
оказва добра възможност за
съпоставка между изпълненията по телевизията и тези
на нашите ученици.
Да видим къде сме ние
според мнението на публиката в залата, е интересно

предизвикателство за преподавателския екип, осъществил предложението на
Стефани. Тъй като през месец май предстоят сериозни
изпити на учениците, времето за подготовка на фестивалната програма е кратко.
Въпреки трудностите, всички – и ученици, и учители
работят в екип, за да стане
факт идеята за фестивала.
Автор на сценария е г-жа Г.
Станчева.
Г-жа Ив. Захариева и г-жа
Ив. Белчева припомнят на
децата сложната хореография на фолклорните танци,
сред които има освен български, и танци на южните
ни съседи – турски и гръцки
автентичен танц. Някои от
тези изпълнения са представени преди една година в

Истанбул за Деня на детето,
по специална покана към нашето училище от страна на
училище от община Багджилар, с което сме побратимени.
Отношение към възраждането на фолклорната традиция показват и две малки
момичета от пети клас. Изпълнените от тях народни
песни карат цялата зала да
притихне, сякаш имаш усещането, че някой се движи
по тънък слой лед и всеки
момент може да се подхлъзне. Също в контекста
на фолклорното творчество
е пресъздаването на народопсихологията на българина чрез текстове на Чудомир. Ученици от VII „в” клас
с ръководител г-н П. Асенов
представят по завладяващ
начин комичната сценка „Не
сме от тях”. Аплодисментите
на публиката са бурни, защото децата наистина имат
театрален талант.
Много атрактивни са изпълненията на съвременна
музика и модерни танци,
включени във фестивалната
програма. Един от най-изявените ни ученици в областта на музиката е шестокласникът Николай Танев.
През месец март зрителите
на Нова телевизия имаха
възможност да наблюдават
неговото участие в популярния музикален формат
„Големите надежди”. Сега
любимецът на училището се
изявява пред най-скъпата за
него публика – тази от родния му град.
И други от децата, участващи в градски клубове и
състави, превръщат сцената
на фестивала в пространство на сбъднатите мечти.
Водещата на концерта –
Цветина Димитрова, влиза
в нова роля – танцьор на
модерен балет. Заедно със
Стефани Ивалинова изпъл-

няват невероятно красив и
сложен танц по собствена
хореография, върху песен на
Селин Дион. Никой от публиката не разбира личната
драма на Стефани, която
минути преди началото на
концерта изкълчва крака си
по време на загрявка. Очите на седмокласничката са
пълни със сълзи, но тя не се
отказва от участие в спектакъла. Та нали идеята за
всичко това е нейна! Децата
зад кулисите са стреснати и
очаровани. Първо безмълвно, а после с аплодисменти
изразяват възхищението си
от смелостта на момичето.
Сцената на „Ботев” търси талант” се оказва привлекателна и за учениците,
занимаващи се с активен
спорт. Зрителите в залата
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Престижно представяне
в конкурса „Знам и мога”

Ученичка от Първо начално училище
издава
„Христо Смирненски” Омуртаг стаболестите на четвърта на национално ниво

Цветът на лицето издава
моментното състояние на
организма, смятат холистичните лекари.
Според тях неприятният
сив оттенък говори за умора
и постоянно недоспиване, а
жълтеникавият цвят често
свидетелства за проблеми
с черния дроб, задстомашната жлеза, далака или за
образуване на камъни в
жлъчката.
Бронзовият загар, който лекарите наричат “лъжлив тен”, пък често може
да възникне в резултат на
недостиг на хормони в надбъбречните жлези. Болестта се нарича бронзова, а
лечението се назначава от
ендокринолог.
Белият цвят на лицето говори за ниско кръвно, проблеми със сърцето или белите дробове, а също така
за недостиг от хормони в
щитовидната жлеза. Хората
с червендалести бузи често
имат увеличаване на количеството на еритроцитите в
кръвта и повишено кръвно
налягане.
А пък тъмният цвят на лицето с видима чернота подсказва, че е крайно време
да се посети уролог. Този
се наслаждават на най-ат- оттенък често е признак за
рактивното изпълнение за болест на бъбреците или
цялата вечер – съчетанието пикочния мехур.
по спортна гимнастика на
малките гимнастици от СК
„Торнадо”. Тук всичко е динамика и зрелищност, но и
много положен труд в тренировъчната зала.
Празникът завършва с
взаимна благодарност. Децата изразяват признание
Европейските мъже се
към труда на учителите, ко- смятат за едни от най-доито са били техни партньо- брите любовници, за едни
ри в подготовката, а г-н Д.
Алексиев – директор на учи- от най-красивите и поддърлището, поздравява всички жани половинки до дамите
участници в първото издание и за едни от най-успешните
на фестивала и им пожелава в професионален план госда го превърнат в традиция. пода.
Според ново британско
Родителите, станали част от
спектакъла, са силно раз- проучване, испанските мавълнувани, защото може би човци са прекрасни танцьоза пореден път са преоткри- ри, а червеният цвят и танголи своите деца.
то ги привличат като магнит.
Реализацията на една Танците под дъжда също
творческа идея показва же- са сред предпочитаните от
ланието на младите хора за тях интимни прекарвания с
споделяне на нещо красиво дамите, заради което заеи значимо като таланта. Така мат едни от първите места в
фестивалът се оказва не тол- класацията за "Най-желани
кова алтернатива на вече европейски мъже".
добре познатото, а уникално
Интелигентност,
добри
и ценно събитие в детския
маниери,
чувство
за
хумор
свят!
и красива усмивка са запазената марка на британските господа, които печелят
милиони дами по света, не
само европейките.
Като най-романтични се
определят французите, а
идеите им за нежна атмосфера и интимно прекарване
нямат равни сред мъжете в
Европа. Френското възпитание очевидно не остава
пренебрегнато от капризните дами и те с удоволствие
биха се срещали с представител на френската култура.
С перфектно представяне
в кухнята и леглото се славят италианците, а най-финансово стабилни определено са германците.

Есин Еджевит Мехмедали, ученичка от IV Г клас
в Първо начално училище
„Христо Смирненски” Омуртаг е с първенство на училищен и областен кръг на
състезанието „Знам и мога”
организирано от МОН. Те са
проведени съответно през
месеците януари и февруари тази година. Същата се
е класирала на четвърто
място на националния кръг
на състезанието проведено в Ловеч на 29 март 2014
година.Това съобщават от
училището.
Освен отличния си успех
в училище, ученичката е
с разнообразни таланти и
прояви. Печели награди за
стихотворение в националния конкурс за литературно
творчество, рисунка и идеен проект „България в картини и слово”, така също и

награда за изпълнение на
народна песен на конкурс
проведен в Русе.
Класният ръководител
на Есин, г-н Пламен Атанасов пък е удостоен с почетна
грамота „Неофит Рилски”,
която се връчва за постигнати резултати в образователното дело. На 19 май
2014 година на среща с министъра на образованието и
науката проф. Анелия Клисарова в резиденция „Лозенец” ще му бъде връчена
наградата. Това е вторият
учител от Първо начално
училище „Христо Смирненски” Омуртаг, който е удостоен с почетната награда,
след Борислав Атанасов
от същото училище, който
през 2012 г. е бил удостоен
с награда „Константин Величков”, за извънкласни и
извънучилищни дейности.

Идвате на работа, а шефът вече гледа на кръв без
никаква конкретна причина.
Е, и той е човек и има своите настроения. Тъй като да
му сипете малко водка в сутрешното кафе за оправяне
на настроението не е вариант, ето няколко съвета как
да се справите със ситуацията, без да си го изкарат на
вас:
Ограничете контактите
си с него. Ако няма някакъв
належащ въпрос, по-добре
не се изпречвайте на сърдития шеф, докато не му мине.
Запазете самообладание. Бъдете негова противоположност – самото
спокойствие, не допускайте настроението му да се
превърне във ваше. Не го
взимайте навътре. Ако все
пак шефът ви навика за

нещо, не се впрягайте, припомнете си, че вината не е
във вас.
Документирайте поведението му. В краен случай и ако смятате, че може
да ви послужи за защита в
бъдеще. Разбира се, става
въпрос за вече агресивно
поведение. Научете се да
разпознавате симптомите.
Следете настроенията на
началника си, за да можете да познавате кога е време да се шегувате с него и
кога – да не му се пречкате.
Изберете
правилното
време. Има спешен проблем, който трябва да бъде
обсъден? Преценете точно
кога да влезете в кабинета
на шефа. Подпитайте секретарката дали има разведряване на облаците и използвайте момента.

Европейците –
най-хубавите Как да се справим
мъже
със сърдития шеф

Понеделник, 19 май 2014 г.
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Прояви на ГЕРБ в региона

Цветанов представи кандидати за евродепутати

(от 1 стр.) за него.
„Вярвам, че трябва да
създаваме, а не да разсипваме”, каза той и
призова присъстващите да направят правилния избор. „Вярваме, че
България може да бъде
дом за нашите деца, а
не само територия. За
това нямаме право на
грешка на 25-ти май.
Защото, ако сгрешим
сега, няма да си простим – и не само ние, но
и нашите деца няма да
ни простят! Вярвам в истинската демокрация и
кандидатите на ГЕРБ се
борят за доверието на
хората с лицата си, със

силата на аргументите,
със силата на думите”,
завърши Дончев.
В смесените региони
властва
разделението, заяви от трибуната
Асим Адемов. „Разделят
ни тези, които ни управляват днес. Разделят
ни тези, които принципно не трябва да имат
никакви допирни точки по между си – БСП,
ДПС и Атака. Само обединени ние можем да
се противопоставим на
това разделение. ГЕРБ
е единствената алтернатива на това управление”, заяви Адемов.
Цветан Цветанов от-

На 07.12. 2012 година между АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ОБЩИНА
ПОПОВО по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04
„ Помощ в дома”, бе сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0160-C0001 „ Грижа в семейна
среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица”
С решение № 280/23.05.2013г на Общински съвет гр. Попово се разкри „ Звено за
услуги в домашна среда „ за осъществяване на следните функции :
• Разширяване на възможностите за намиране на работа , повишаване на професионалните умения и мотивацията за работа.
• Оптимално задоволяване нуждите на 60 лица от Община Попово с трайни увреждания
и възрастни с невъзможност за самообслужване
• Предоставяне на почасови услуги в семейна среда
Цел на проекта
Осигуряване на достоен живот на хората с частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация на територията на община Попово, чрез предоставяне услуги в домашна среда
Продължителност на проекта – 16 месеца Начало 01.02.2013 година. Край 31.05.2014
година
След приключване на проекта, социалното звено ще функционира още една година, като
запази 5 броя домашни прислужници БЮДЖЕТ :128 966,53 лв.
Приемът на документи на лица желаещи да ползват услугата продължава както до
края на проекта така и след това.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОБЩИНА ПОПОВО носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият докумет и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията
за социално подпомагане

прави призива, което
партията е заложила
като мото на цялата
кампания:
„България
няма време за губене”.
„Основното ни послание е, че на тези избори трябва да се гласува.
Това ви моля да препредадете на приятели, на
съседи, на всички. Да
гласуваме така, че България да ползва евро-

Цветан Цветанов:

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0160-C0001
„Грижа в семейна среда за независим живот на
хора с увреждания и възрастни самотни лица ”
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

пейската солидарност.
Повярвайте, че ГЕРБ е
единствена алтернатива в смесените региони, където се вменява
страх, създават се проблеми, за да се манипулират хората”, каза още
зам.-председателят на
ГЕРБ.
Бел. ред.: Изявленията на лидерите на ГЕРБ
публикуваме по-долу.

Томислав Дончев:

Задържаха мъж –
наркопроизводител
(от 1 стр.)
схема от
подставени
лица
и
обикновено наркосделките били осъществявани без неговото лично
участие.
В дома на М.М. в Попово са намерени 85

таблетки с щампа ”звезда”, които при извършения полеви наркотест
реагирали на амфетамин. Иззети са и 13 ръчно изработени цигари и
190 грама суха тревиста
маса, дали реакция на

Асим Адемов:

България няма „България може да бъде Чух покъртителни истории за
време за губене дом за нашите деца” страха, които са вселили в хората
За мен е голямо удоволствие да съм тук. А
още по-голямо удоволствие за мен е, че част от
отбора на ГЕРБ е тук.
Томислав Дончев – един
успешен кмет на община
Габрово. От 2007 до 2009
г. той спечели за жителите на града над 170
000 000 лв. За това той
стана министър. Успяхме да върнем доверието
на Брюксел и над 10 000
000 лв. влязоха в България от европейската
солидарност дадена на
страната ни. Асим Адемов – директор на училище в община Гърмен.
Тук е и Малчо Джъркин, директор на училището в
Рибново. Може би се питате защо тези двама директори сега са тук, нямат ли си работа. Тук са защото
Движението за права и свободи, движението което
казва, че се грижи за правата и свободата на хората, уволни тези достойни българи. И причината е,
че те приеха каузата ГЕРБ. Ние сме единствената
партия, която застана срещу Движението за права и
свободи. Защото знаем, че партия ГЕРБ е алтернативата на българските мюсюлмани в тези региони.
И тези хора знаят, че ГЕРБ може да промени България към по-добро. Да даде равен старт и равен шанс
на знаещите и можещите. Затова и Асим Адемов е в
листата за Европейски парламент.
Заедно със Селиме Кърджалиева, която е номинирана от шуменската организация, директор на
училището в село Венец. Това е нашето многообразие, в което живеем. Политиците бяха тези, които
противопоставиха на етническа основа българските
граждани. Те бяха тези, които си създаваха партии,
за да го има това противопоставяне. Движението
за права и свободи срещу всички. Само те казват,
че могат да се грижат за българските мюсюлмани.
Атака мрази всички български мюсюлмани. И днес,
точно тези две партии заедно с БСП ни управляват.
Всички ние заедно можем да променим това. На 25ти май с номер 18 можем да променим ситуацията и
статуквото. България няма време за губене.
Минахме може би 100 населени места от началото на кампанията. Защото ние искаме да бъдем
сред хората. Всеки има право да гласува по съвест.
Но ние казваме кои сме и ние заставаме пред тях.
Всички, които са над 18, трябва да гласуват с номер
18. Всички ние заедно да постигнем това, което ще
промени България. Това, което ще върне България е
европейския път.

Искам да ви кажа,
че за последните
20 дни обиколихме
заедно с колегите
една голяма част от
България. По-големи
и по-малки населени
места, видяхме се с
много хора, не със
стотици, не с хиляди,
видяхме се с десетки
хиляди хора. Трудно
ми е да преброя ръцете, които стиснах
и хората, с които си
говорих.
Първият
въпрос, които ми задаваха една голяма
част от тях беше „До
кога?”. Не съм използвал повода да ги карам да мразят другите,
тези които не мислят като тях. Не съм ги карал
да мразят хората с различни убеждения. Омразата не е лекарството. Лекарството е друго.
Трябва да бъдем силни, което означава да бъдеш добър и толерантен въпреки всичко. Ние
няма да постигнем победата с омраза, ние
няма да постигнем победата, както се случи
преди една година, с измами и манипулации.
Защото ние вярваме в истинската демокрация
и това, което ни отреди тя. Ние се борим за
доверието на всеки един от вас. И го правим с
лицата си, със силата на аргументите, думите
и най-вече с това, което можем, а не по друг
начин.
Никъде не раздаваме кебапчета, никъде не
даваме пари. Ако сме успели да убедим хиляди, това е само с тази сила. Аз водя най-добрия
отбор, част от него виждате тук. Ако се загледате в плакатите, ние сме много различни. Ние
сме представители на различни поколения, от
различни населени места. Всички са учили
много, едни са работили в чужбина, а други в
България. Имаме различни имена, дори ходим
в различни храмове. Само че нас ни обединява едно – ние вярваме, че България има бъдеще и сме готови да се борим за него. Вярваме,
че мястото на България е в Европа. Ние трябва да създаваме, а не да разсипваме. България може и трябва да е дом за децата ни, а не
само територия. Ние направихме своя избор
и вярвам, че и вие ще направите вашия. И не
защото ако сгрешите няма да си го простите, а
защото децата ви няма да ви го простят”.

Аз съм от община Гърмен, област Благоевград.
Учител по български език
и литература с дълъг стаж
– 23 години. И съм мюсюлманин. Казвам ви това, не
защото искам да е някаква
привилегия за мен. Казвам
го като доказателство, че
ГЕРБ е партията, която обединява усилията, знанията
и способностите на всички
български граждани. Ако
всички ние не си обединим
усилията, няма как да успеем да се противопоставим
на тези, които ни разделят.
А те са тези, които ни управляват днес. Разделят ни
тези, които загубиха изборите миналата година, но
на пук на европейските правила, загубилите съставиха правителство. Разделят ни тези, които не трябва
да имат никакви допирни точки помежду си – БСП,
ДПС и Атака. От няколко дена сме в Североизточна
България. Обиколихме доста места в общините Търговище и Разград. Обиколих доста села, чух покъртителни истории за страха, които са вселили в хората.
Не може в страна член на Европейския съюз да има
такива територии. Както казва лидерът на БСП – Ние
освободихме страха. Да освободихте го като отворихте бутилката и вселихте страха у хората.
Аз съм от ГЕРБ, защото им повярвах и те не ме излъгаха. ГЕРБ в смесените райони е единствената алтернатива на Движението за права и свободи. Именно
за това сме подложени на натиск, не само аз, не само
моите приятели, а всички, които живеят в тези общини, независимо от тяхната религия и етническа принадлежност. Но обикаляйки тези места аз освен страх
видях и надежда. Хората наистина разбраха, че така
не може да продължава. Ние искаме вашето доверие,
ние сме честни и откровени. Защото, когато човек е
такъв ще застане пред вас и ще каже: „Да искаме,
много желаем да получавате високи заплати и високи
пенсии, но това няма как да стане утре или веднага
след европейските избори”. А точно обратното този,
които е нечестен, непочтен застава пред хората и казва, аз след изборите ще ви направя заплатите 1000
лв, а пенсиите 500 лв. Не им вярвайте, няма как да
стане. Ние не искаме да ви излъжем, искаме вашето
доверие, защото въпреки пропуските и грешките ние
направихме много. Когато се обърнем назад, ще видим построеното от ГЕРБ – магистрали, мостове, училища, детски градини. За разлика от другите, които 25
години управляват и всичко след тях е в руини.
Нашата молба е заедно да продължим да градим
България. Заедно да я направим по-хубава и по-красива. Заедно ще го направим на 25-ти май”.

канабис при наркотест.
Открита е и електронна
везна.
При
претърсване
на имоти в поповското
село Марчино, стопанисвани от М.М. или от
негови съучастници, е
открита
действаща,
специално пригодена и
технически оборудвана стая за култивиране
на марихуана, в която
имало общо 22 саксии
с наркотични растения.
Още шест растения марихуана, отглеждани в
стайни условия, както
и незаконно притежавана ловна карабина
“ИЖ”, собственост на
М.М, са иззети от друг
от претърсените обекти.
Наркотичните растения
са отглеждани професионално – използвани
са технически приспособления, осигуряващи
нужната за растежа им
температура,
светлина и влажност, както и
специални препарати и
торове.
След изтичане на
72-часовата мярка, на
М.М. е наложена постоянна мярка за задържане. Заедно с него, за
срок до 24, часа са били
задържани и още четирима души. В досегашния хода на разследването М.М. е направил
пълни самопризнания
по всички повдигнати
му обвинения. По случая е образувано досъдебно производство
по чл. 354 а от Наказателния кодекс – за
производство, държане
и разпространение на
наркотични вещества.
На М.М. е повдигнато
обвинение и по чл. 339
от Наказателния кодекс
/за незаконно притежание на оръжие/.
Всички действия по
разследването са осъществени под прякото
ръководство на Окръжната прокуратура в
Търговище. Работата по
разследване и документиране на цялостната
престъпната дейност на
М.М. и съучастниците
му продължава.

Понеделник, 19 май 2014 г.
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÑÒÀÐÒÈÐÀÙ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

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

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

(1-4)

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

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

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

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

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

(1-4)

(1-4)

ТЕЛ: 0899/ 871 991

(1-4)

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ТЪРСЯ ПРОДАВАЧКИ Продавам ТУХЛЕН АПАРТАна на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж: ЗА СЕЗОННА РАБОТА МЕНТ спалня, хол, кухня, ВИЛА в област Кованлъка. Отремонтирана, обзаведена, годна за живе4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
52 кв. м. до Пазара, старо ене, с голяма тераса и панорамен
В
ПРИМОРСКО
ДО
Към апартамента има таванско помещение
изглед. С ток и вода, дворно място
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много 40 ГОДИШНИ. ДОБРО строителство, Изток-За1 дка, с лозе и овощни дръвчета.
пад, един балкон, мазе,
добро състояние, с чудесна панорама!
ЗАПЛАЩАНЕ
Лесно достъпна с нотариален акт.
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
климатик.
На изгодна цена

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

тел: 0887/ 49 20 85

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-4)

(1-5)

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

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

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

(1-4)

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

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

(1-2)

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

тел: 0897/ 44 17 69

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
КЪЩА за
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим семейство
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк цен- в ТърговиСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
ще. тел:
тел: 0889/ 92 02 59
0897/ 81 70 31
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550
Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

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

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ

РЕКЛАМИ

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

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

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

"Äåëîâè êîìïàñ"

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

19 май 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК
19 май
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Под игото 9-сериен тв
филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:55 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:20 Винсент и Тео 4-сериен
тв филм
17:15 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG: 80 години
от Деветнадесетомайския преврат
21:55 В кадър
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Церемония по връчване
на Наградите за изку
ство Стоян Камбарев 2014г.

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици- сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 България търси талант
- шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

21:30 Фамилията- сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Семейство Флинстоун анимационен
bTV Action
08:30 Екстремни мечти- сериал 20:30 Романс за камъка - приключенски
09:30 Жива мишена - сериал
22:30 Ало, ало – сериал
10:30 Нокаут - сериал
11:30 Най-добрият нинджа bTV Lady
риалити
09:30 Светлина в тунела 12:00 Менталист: Крадецът на
сериал
мисли- сериал
10:30 Призракът на Елена 13:00 Арменски готвачи- сериал
сериал
14:00 Екстремни мечти- сериал 11:30 Американска наследница
15:00 Нокаут - сериал
- сериал
12:30 Бон Апети
16:00 Жива мишена - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Кралете на бягството 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
сериал
15:00 Тайните на градинаря 18:00 Снайперисти - сериал
лайфстайл
19:00 Менталист: Крадецът на
15:30 Освежи дома си с Деби
мисли- сериал
Травис - лайфстайл
20:00 Щитът - сериал
16:00 Призракът на Елена 21:00 Лонгмайър- сериал
сериал
22:00 Острието - драма
18:00 Самозванка- сериал
bTV Cinema
19:00 Американска наследница07:00 Досиетата Х - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Цветовете на любовта 10:00 Тера нова - сериал
сериал
11:00 Нощи в Роданте - драма
22:00 Пепел от рози - сериал
13:00 Тера нова - сериал
Nova TV
14:00 Досиетата Х - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Опасен гост - драма
18:00 Престъпления от класа - 09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
сериал
13:00 Новините на Нова
19:00 Фамилията - сериал
13:30 Малката булка - сериен
20:00 Убийството - сериал
21:00 В тила на врага - екшън 15:00 Мелодията на сърцето сериен
23:00 Фамилията - сериал
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV
08:00 Пинки и Брейн- анима17:30 Господари на ефира - шоу
06:30 Тази сутрин
ционен
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:30 Преди обед
09:00 Комиците - шоу
19:00 Новините на Нова
11:30 Бон Апети
10:00 Коледна ваканция 20:00 Денсинг старс - тв шоу
12:00 bTV Новините
комедия
23:00 Господари на ефира - шоу
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Семейство Флинстоун 23:30 Новините на Нова
13:30 Опасни улици- сериал
анимационен
15:00 Цветовете на любовта 13:00 Теория за големия взривKino Nova
- сериал
07:30 От руса по-руса - комедия
сериал
16:30 Кухнята на Звездев
09:50 Имението Даунтън 14:00 Да, мило - сериал
17:00 bTV Новините
сериал
15:00 Напълно непознати
17:30 Лице в лице
11:30 Форт Саган - драма
- сериал
18:00 Времето лети - сериал 16:00 Ало, ало - сериал
15:00 Реална опасност - екшън
19:00 bTV Новините
17:55 Имението Даунтън 17:00 Аламинут - шоу
20:00 Север Юг- сериал
сериал
18:00 Майк и Моли - сериал

Kino Nova - Бързи яростни 2
21.00 ч. - екшън

21 май

15:00 Мелодията на сърцето
- сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Като две капки вода забавно предаване
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

07:30 Франклин и съкровището от езерото - анимационен
09:40 Имението Даунтън сериал
10:45 Лош късмет - комедия
13:00 Маслото на Лоренцо драма
15:45 Бавачката Макфий и големият взрив - комедия
18:00 Имението Даунтън сериал
19:30 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:15 Реална опасност екшън

Diema TV

09:00 Тарзан от рода Грейстоук
- приключенски
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Воден свят - екшън-фантастика

Kino Nova - Пълководци
21.00 ч. - екшън

20 май
БНТ 1

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн - анимационен
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Последният ергенски
запой - комедия
bTV Action
12:00 Семейство Флинстоун 08:30 Екстремни мечти - сериал
анимационен
09:30 Жива мишена - сериал
13:00 Теория за големия взрив
10:30 Дивата муха - предаване
- сериал
за екстремни спортове 14:00 Да, мило - сериал
11:30 Най-добрият нинджа 15:00 Напълно непознати риалити
сериал
12:00 Менталист: Крадецът на 16:00 Ало, ало - сериал
мисли -сериал
17:00 Комиците - шоу
13:00 Арменски готвачи - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
14:00 Щитът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
15:00 Нокаут - сериал
- сериал
16:00 Жива мишена - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 17:00 Кралете на бягството анимационен
сериал
20:30 Коледна ваканция 18:00 Снайперисти - сериал
комедия
19:00 Менталист: Крадецът на 22:30 Ало, ало - сериал
мисли - сериал
bTV Lady
20:00 Зона спорт
08:00 Женско царство –
22:00 Терористката - екшън
сериал
bTV Cinema
09:30 Светлината на тунела 07:00 Досиетата Х - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:30 Призракът на Елена 10:00 Тера нова - сериал
сериал
10:00 Офис треска - комедия
11:30 Американска наследница
11:00 Ако Бог беше слънце - сериал
драма
12:30 Бон Апети
12:00 Г-н Бавачка - комедия
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
13:45 Пасажер 57- екшън
15:00 Блясък - риалити
14:00 Досиетата Х – сериал
15:30 Пътят към висшата мода15:45 Началото на мрака - прикриалити
люченски
16:00 Призракът на Елена 15:45 Танцувай с мен - драма
сериал
18:00 Ако Бог беше слънце 18:00 Самозванка- сериал
драма
19:00 Американска наследница18:00 Престъпления от класа сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Трета смяна - сериал
сериал
20:00 Убийството - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
20:00 Лилехамер - сериал
Nova TV
21:00 Опасен гост - драма
06:20 Здравей, България
21:00 Танцувай с мен - драма
09:30 На кафе - НТВ
23:00 Историята на Маркиз дьо 11:30 До последен дъх - сериен
Сад - драма
13:00 Новините на Нова
23:30 Лилехамер - сериал
13:30 Малката булка - сериен

ВТОРНИК
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Под игото - тв филм /2
част/
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:55 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:20 Винсент и Тео - тв филм
17:15 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Референдум
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

СРЯДА

TV 7 - Воден свет
22.00 ч. - екшън

19:00 Будни цяла нощ –
сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Пълководци – екшън
23:25 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Воден свят - екшън-фантастика
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Бързи момчета - екшън

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Декоратори за милион
долара - лайфстайл
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случай комедия
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Червената вдовица сериал
21:30 Великолепният век сериал
22:30 Новини
23:00 Военни престъпления
Лос Анджелис - сериал

БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Под игото - тв филм /3
част/
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:55 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:20 Винсент и Тео - тв филм
17:15 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014.
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм /9
епизод/
21:55 На прицел
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - шоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините

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

13:40 Коледно желание комедия
15:30 Пълководци - екшън
18:00 Имението Даунтън сериал
19:00 Будни цяла нощ –
bTV Action
сериал
09:30 Жива мишена - сериал
20:00 От местопрестъпление10:30 Нокаут - сериал
то: Маями - сериал
11:30 Най-добрият нинджа 21:00 Бързи и яростни 2 риалити
екшън-трилър
12:00 Менталист:Крадецът на
bTV Lady
мисли - сериал
09:30 Светлина в тунела -сериал 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
13:00 Арменски готвачи - сериал 10:30 Призракът на Елена 14:00 Щитът - сериал
сериал
Diema TV
15:00 Нокаут - сериал
11:30 Американска наследница 10:00 Бързи момчета - екшън
16:00 Жива мишена - сериал
- сериал
12:30 Гарванът - сериал
17:00 Кралете на бягството 12:30 Бон Апети
13:30 Безследно изчезнали
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
- сериал
18:00 Снайперисти - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
14:30 Хавай 5-0 - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на 15:00 Дом и градина - идеи и
15:30 Херкулес - сериал
мисли- сериал
решения
16:30 Среднощен ездач 20:00 Щитът- сериал
16:00 Призракът на Елена сериал
21:00 Лонгмайър- сериал
сериал
17:30 Гарванът - сериал
22:00 Планетата на маймуните- 18:00 Самозванка - сериал
18:30 На гости на третата
фантастика
19:00 Американска наследница
планета - сериал
- сериал
19:00 Безследно изчезнали
bTV Cinema
20:00 Цветовете на любовта - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
10:00 Тера нова - сериал
22:00 Любов извън закона 21:00 Снайперисти - сериал
11:00 Под опека – драма
сериал
22:00 Doom - фантастика
13:00 Тера нова - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
TV 7
16:00 Семейна среща - комедия 06:20 Здравей, България
06:30 Добро утро, България
18:00 Престъпления от класа - 09:30 На кафе - НТВ
09:30 Усещане за жена - шоу
сериал
11:30 До последен дъх - сериен 11:30 Декоратори за милион
19:00 Фамилията - сериал
13:00 Новините на Нова
долара - лайфстайл
20:00 Убийството - сериал
13:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
21:00 В тила на врага 2: Оста на 15:00 Мелодията на сърцето - 13:00 Федерални свидетели
злото - екшън
сериен
- сериал
23:00 Цялото кралско войнство 16:00 Новините на Нова
14:00 Лекар в планината - филм
16:20 Часът на Милен Цветков
сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 15:00 Клиничен случай bTV Comedy
18:00 Сделка или не – тв. игра
комедия
08:00 Пинки и Брейн - анима19:00 Новините на Нова
15:30 Новини
ционен
20:00 Големите надежди - шоу 16:00 Момичето с червения
09:00 Аламинут - шоу
шал - сериал
10:00 Романс за камъка - прик- 22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Новините на Нова
17:00 Дневен ред - шоу
люченски
23:30 Д-р Хаус - сериен
18:30 НОВИНИ
12:00 Семейство Флинстоун 19:30 Следващият, моля -тв
анимационен
Kino Nova
играи
13:00 Теория за големия взрив 09:45 Имението Даунтън 20:30 Червената вдовица - сериал
сериал
сериал
14:00 Да, мило - сериал
10:50 Будни цяла нощ - сериал
21:30 Великолепният век 15:00 Напълно непознати –
11:50 Песента на птицата сериал
сериал
романтичен

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Код Счупена стрела
20.00 ч. - екшън

22 май
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Под игото - тв филм /4
част/
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:55 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:20 Винсент и Тео - тв филм
17:15 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
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
20:20 Евроизбори 2014
20:45 Спортни новини
20:55 Меден месец с мама игрален филм
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети

16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големите взривове - сериал
19:30 Семейство Флинстоун анимационен
20:30 Перлата на Нил - приключенски
22:30 Ало, ало - сериал

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

18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Семейство Флинстоун анимационен
20:30 Лора от сутрин до вечер комедия
bTV Action
08:30 Екстремни мечти- сериал 22:30 Ало, ало - сериал
09:30 Жива мишена - сериал
bTV Lady
10:30 Нокаут - сериал
09:30 Светлина в тунела 11:30 Менталист: Крадецът на
сериал
мисли - сериал
10:30 Призракът на Елена 12:30 Иън Флеминг: Създателят
сериал
на Бонд- документален 11:30 Американска наследница
14:00 Щитът - сериал
- сериал
15:00 Нокаут - сериал
12:30 Бон Апети
16:00 Жива мишена - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Кралете на бягството 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
сериал
15:00 Духът на здравето
18:00 Снайперисти - сериал
16:00 Призракът на Елена 19:00 Менталист:Крадецът на
сериал
мисли - сериал
18:00 Самозванка - сериал
20:00 Щитът - сериал
19:00 Американска наследница
21:00 Лонгмайър- сериал
- сериал
22:00 Метален нашественик 20:00 Цветовете на любовта фантастика
сериал
00:00 Снайперисти - сериал
22:00 Любов извън закона сериал
bTV Cinema
09:00 Трета смяна - сериал
Nova TV
10:00 Тера нова - сериал
06:20 Здравей, България
11:00 Семейна среща - комедия 09:30 На кафе - НТВ
14:00 Досиетата Х - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
16:00 Само самотните - драма 13:00 Новините на Нова
18:00 Престъпления от класа - 13:30 Малката булка - сериен
сериал
15:00 Мелодията на сърцето 19:00 Трета смяна - сериал
сериен
20:00 Убийството - сериал
16:00 Новините на Нова
21:00 Код Счупена стрела 16:20 Часът на Милен Цветков
екшън
17:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Под опека - драма
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
20:00 Денсинг старс - тв шоу
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Перлата на Нил - комедия 22:00 Съдби на кръстопът - НТВ
23:00 Господари на ефира - шоу
12:00 Семейство Флинстоун 23:30 Новините на Нова
анимационен
13:00 Теория за големия взрив
Kino Nova
- сериал
10:00 Имението Даунтън 14:00 Да, мило - сериал
сериал
15:00 Напълно непознати
11:00 Будни цяла нощ - сериал
- сериал
12:00 Песента на птицата 16:00 Ало, ало - сериал
романтичен
17:00 Столичани в повече 13:45 Актове, предизвикващи
сериал
смъртта - трилър

15:45 Бързи и яростни 2 екшън-трилър
18:00 Любовта хапе - сериал
19:00 Будни цяла нощ сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Лудото куче и Глория комедия
23:05 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
09:55 Тайна - драма
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Кинг Конг - екшън

TV 7

12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели
- сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случай комедия
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Червената вдовица сериал
21:30 Великолепният век сериал
22:30 Новини
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Прасенцето Бейб завладя киноекраните и
развълнува до сълзи милиони зрители по света.
Докъде стуга вашата любов към животните - дали
те само са ви симпатични
или сте готови да се борите за техните права?
1. Прасенцето Бейб
спасява (по време на
своето
киноприключение) своите приятели от
опитната
лаборатория.
Какво бихте предприели
вие срещу опитите с животни?
А) нищо, науката така
или иначе се нуждае от подобни опити;
Б) включвам се в акции в
защита на животните;
В) бих протестирал/а и
бойкотирал/а козметиката,
която изпробва своите продукти върху животни.
2. Вегитарианец/вегитарианка ли сте?
А) не, с удоволствие си
похапвам месце;
Б) не напълно, но предпочитам зеленчуци плодове пред месо;
В) да, дори и когато това
ми съсдава затруднения.
3. На входната ви врата звъни представител на
пътуващ цирк, който събира средства за храна
на животните от цирка.
Ще му дадеш ли нещо?
А) да, ако човекът се легитимира;
Б) разбира се, какво
са виновни животните, че
циркът няма пари да ги нахрани;
В) в никакъв случай няма
да подкрепия цирк, който
печели пари с дресуре на
животни.
4. Отивате в магазин да
купите яйца. Върху какво
ще обърнете внимание?
А) дали яйцата са пресни и да не са много скъпи;
Б) дали са вносни;
В) дали са от ферми на
частни лица.
5. Ваш познат/позната
иска да се отърве от домашното си зайче. Как
ще му/й помогнеш?
А) ще му/й предложа да
даде обява във вестника;
Б) ще разпитам навсякъде дали някой не желае да
има подобно сладурче;
В) лично аз ще взема
зайчето.
6. Какво ще направите,
когато видите завързано
за ограда куче?
А) ще побързам да се
отдалеча; щом като е вързано, навярно кучето е зло;
Б) ще се опитам да убедите стопанина му, че без
варижка за оградата неговото куче ще се чувства
по-добре;
В) без да му мисля, ще
освободя кучето.
7. Вашият/а приятел/ка
много обича делфините.
С какво ще го/я изненадате за рожденният му/й
ден?
А) ще купя билети за посещение в делфинариума;
Б) с един голям плакат

на делфини;
В) с най-новата книга за
делфините.
8. По телевизията предават репортаж от кланица на животни. Как приемате такова предаване?
А) изключвам телевизора, не мога да гледам подобни жестокости;
Б) разплаквам се от жал;
В) обхваща ме ярост и
пиша протестно писмо до
директора на телевизията
и до съответния министър.
Ако преобладават
отговорите от група "А"
Когато видите малки
кученца на улицата, изпадате в умиление, а в
зоологическата
градина
се заливате от смях пред
клетките на маймунките.
Но вашата любов към животните завършва там,
където се налага да проявите малко жертвоготовност за тях, например ако
приятел/ка ви помоли да
гледате домашния мъ/й любимец за известно време,
вие бързате да му/й откажете с обяснението, че
това е твърде голямо задължение за вас. Животните не са само средство за
забавление, когато на вас
ви е приятно, а след това
да ги ритнете с крак. Те
са живи същества с душа,
която само един истински
птиятел на животните
може да усети.
Ако преобладават
отговорите от група "Б"
Вие обичате животните и от всичко най-много
се възмущавате, когато
някой ги измъчва или се
отнася зле с тях, дори сте
готов/а да се разплачете,
когато видите снимки на
насилие върху животни
или други подобни безобразия. При такова голямо
състрадание вие се чувствате беспомощен/на да
помогнете с нещо. Не се
заблуждавайте! Ако свържете личните си усилия
с тези на други защитници на животни, няма да се
чувствате толкова безпо-

мощен/на, защото с усилията на повече хора може
да се помогне на бездомните кучета по улиците
на нашите градове и села,
както и на всички онези нещастни същества, подложени на хиледи опити.
Ако преобладават
отговорите от група "В"
От всичко на света вие
най-много обичате животните. Без тях животът
за вас би бил немислим. И
вие с цялото си сърце се
ангажирате в защита на
техните права. Естествено, вие сре вегитарианец/
ка, не носите дрехи от естествена кожа и не носи-

те козметика, изпробвана
върху животни. Протестирате срещу борбите с
различни видове животни, срещу дресирането
на мечки, лъвове, делфини
и пр. На света обаче има
толкова много страдащи
животни, че вие понякога
се отчайвате и мислите,
че нищо не може да помогне. Затова нашият съвет
е: Насочете ангажиментите си към две или три
защитни инициативи, а не
се разпилявайте по всички
посоки , участвайки във
всяка акция, за която чуете. Понякога по-малкото е
по-голямо!

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Стари пречки напомнят за себе си, но вие имате добри идеи
как да се справите, а и не пилеете време с чуждите неразбории. Все
пак Овните като Водолеите да се помъчат да помогнат на близки Лъвове, били са и коректни, и щедри, и добросърдечни. Ще надмогнете
трудности и интриги, мнозина ще привлекат по-доходни ангажименти, уважение и силна позиция в службата.
ТЕЛЕЦ Каквото успяхте да свършите по деловите си планове през
уикенда, свършено е, сега не предизвиквайте опонентите със стари
несъгласия. Телците са доста критични към колеги, партньори и близки, пък и вероятно имат основание за претенции, но все пак да не
раздухват спорове, не са им от полза. Особено търпеливи бъдете с дами, за да
не се забъркате в лични и служебни интриги.
БЛИЗНАЦИ Сега вие и Стрелци трябва да следвате чужди идеи, ако
са на близки даже ще ги поглезите. Близнаците съветват и Риби да
намалят деловото темпо, да анализират проблеми в професионалната си изява. Вашите май са свързани с неподходящи партньори, ще
прецените по-точно на кого колко да разчитате занапред. В екипа има и хора,
на които се доверявате, искрени са и ви помагат.
РАК Бавно и търпеливо изпълнявате рутинните си задачи, но късметът е с вас и ще имате възможност за по-отговорни и добре платени ангажименти. Някои Раци даже изпреварват по-напористи и
амбициозни колеги, другите признават професионализма им, ала за
семейните им познанства едва ли се догаждат. Не се претоварвайте с работа,
отдъхнете, пък и се вижте с приятели.
ЛЪВ Като Овни и Водолеи се натъквате на делови пречки, вашите
са по-сериозни, дано близки ви помагат и на път, и в работа с информация. Група Лъвове намират посредници за уреждане на деликатни
въпроси с колеги или роднини. Други привличат симпатии със сърдечност, помагат на хора в трудни моменти. Не е за чудене, че имате много приятели и са готови да ви партнират.
ДЕВА Седмицата носи добри делови условия за изява и печалби, а
бизнес партньори и колеги май не са на ваша вълна. Девите с такт, но
ясно да напомнят: задачите трябва да бъдат приключени в срок и качествено. Даже да ви се разсърдят за строгостта, успехите се нравят
на всички и несъгласията ще се забравят бързо. Вечерите са за най-близките,
имате с какво да ги зарадвате и ви е много приятно.
ВЕЗНИ Набелязали сте си куп лични задачи, а в работата се откриват възможности за екипна изява и печалби. Бързо ще пренаредите
програмата си. В доста случаи Везните привличат и съмишленици, и
влиятелни покровители с идеите си, могат да постигнат завидни успехи сега. Ала има и ситуации, които ви разочароват, хората си приказват, но
начинанията са хаос. Бързайте умно.
СКОРПИОН Трудна седмица, действайте предпазливо и още по-предпазливо прехвърляйте от задачите си на колеги. Скорпионите наистина трябва да преразпределят задължения в екипа, ала по-неопитните
колеги няма да се справят подобаващо. Предварително мислете как
да се подсигурите за качество и срокове в тази дейност. Вечерта ще
сте уморени, трябва да се погрижите за отдиха, за близки.
СТРЕЛЕЦ Вие и Близнаци трябва да следвате идеите на колеги и
близки, иначе отношенията бързо ще се развалят. Стрелците обаче
да потърсят повече информация за тези съвместни начинания, имат
приятели и познати, които ще им дадат много важни сведения. Въпросът е да пазите пълна дискретност, в част от случаите се налага да намерите
по-силна закрила, задават се проблеми.
КОЗИРОГ Напрегната седмица, зреят неразбирателства с колеги,
партньори. Е, сега група Козирози малко преувеличават, работата често води до спорове, отношенията се изострят. Анализирайте фактите,
не си затваряйте очите и за свои грешки, май понякога се интересувате
само от своите постъпления. Част от знака ще направят малки отстъпки, с които печелят доверието и на екипа, и на шефове.
ВОДОЛЕЙ Натъквате се на делови пречки. Вашите не са най-големи, но пък много от знака са уморени, настроени песимистично. Не е
обичайно за Водолеите, нека да анализират внимателно условията за
изява. Не са лоши, обаче предполагат подготвени проекти, сериозни
спонсори или друга подкрепа. Не рискувайте с импровизации, в редица случаи
не ще се оправдаят.
РИБИ Сега под влияние на Близнаци трябва да намалите деловото
темпо, да планирате дейността си. Рибите се безпокоят за финанси,
някои приходи се бавят. Все пак ще успеете да вържете бюджета си.
Важно е с такт и търпение да използвате условията за професионална изява. Ще ви са нужни подкрепа, компетентни партньори, детайлни договори. Ще намерите, някои ще пътуват.

Понеделник, 19 май 2014 г.
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ÒÎÏ ÂÈÖ
Представител на Coca-Cola
отива на аудиенция при папата във Ватикана и го пита:
- Свети отче, в проповедите си вие казвате, че човек не
може да живее само с единия
хляб. Но не може ли там някак
да се вмъкне и някоя дума за
кока-колата?
- Как, това е богохулство!
- Ами ние ще си платим, по
10 милиона на година ще ви
даваме.
Тръгва си човекът, а папата
се замисля. Вика секретаря си
и му казва:
- Я провери кога ни изтича
договорът с хлебозавода.
***
Ватикана. В наши дни. На
всеки прием на папата за вход
кандидатстват двама евреи.
На въпроса "По какви дела?"
те отговарят "По лични". И
не ги пускат. Така минава цяла
година. Накрая решили да съобщят на папата за странните посетители. Той се разпоредил да ги пуснат.
- Вие ли сте папата?
- Да.
Единият измъква някакво
листче:
- Познавате ли някого от
тези хора?
Папата поглежда листчето
- репродукция на картината
"Тайната вечеря".
- Разбира се. Това са нашите светци. Апостол Петър,
Павел, ето Исус, познавам
всички.
Другият евреин вади оръфано старо листче:
- Това ми е оставено за наследство. Навремето не са си
платили вечерята...

Панаирна блъсканица

Град в САЩ забрани смъкнатите панталони

Градските власти в
Пайквил, щата Тенеси,
гласуваха с голямо мнозинство забрана да се носят торбести и смъкнати
под талията панталони.
Съгласно
решението
на властите, жителите на
града могат да носят панталони, чийто горен ръб е
на максимум 3 инча под
талията. Забраната ще
има силата на закон, заяви кметът на Пайквил Фил
Кейгъл.
Нарушителите ще бъдат глобявани - първоначално 25 долара, а
след това по 50 долара
за всеки рецидив, уточ-

нява БГНЕС. Аргументът
на градските власти е,
че "не може гражданите на Пайквил да бъдат
принуждавани да гледат
разголените задници" на
феновете на смъкнатите
панталони.
"Решението бе взето почти единодушно. В
Пайквил държим на благоприличието. Няма да позволим разни тийнейджъри
да се разхождат полуголи
по улиците на града", казва кметът Кейгъл.
Срещу смъкнатите панталони преди време се
обяви и президентът на
САЩ Барак Обама.

В Индонезия вдигат мъжкото либидо с кръв от кобра

уведомява своите клиенти, че

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

В Индонезия вярват, че
кръвта и месото на кобрата увеличават сексуалното желание и издръжливост на мъжете, а при
жените стягат гърдите
и допринасят за гладка и
блестяща кожа.
Понякога местните смесват
кръвта с
алкохолни
напитки,
а месото
се
приготвя като
истински
специалитет.
Според
някои жители на Джакар-

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Търговище,
кметът и председателят на Общинския съвет в
Търговище канят жителите, представителите на
бизнеса и цялата търговищка общност на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на
бюджета за 2013 г.
ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.05.2014 Г. ОТ 17
ЧАСА В ЗАЛА ”ХРИСТО САМСАРОВ”
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.
Материалите за публичното обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2013 г. ще бъдат
публикувани на сайта на Община Търговище”.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
На 19.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП Мелница - Попово,
ПБ Асфалтова база-Попово, ТП Чедо-Попово , ТП
Фуражен Попово, с.Кардам, с.Дриново - общ.Попово.
На 19.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Руец, Баячево,
Певец, Дългач, Овчарово и Кралево - общ.Търговище.
На 20.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Ловец, Острец,
Осен и Надарево - общ.Търговище.
На 20.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Ломци, с.Еленово,
с.Тръстика - общ.Попово.
На 21.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: МТП ПтицефермаПопово, с.Звезда , с.Априлово ,с.Марчино, с.Долна
Кабда - общ.Попово.
На 22.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Осиково, с.Цар Асен
- общ.Попово, с.Голямо Градище - общ.Опака.
На 23.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Ковачевец,
с.Посабина - общ.Попово.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на
своите клиенти за възникналото неудобство и се
надява на разбиране.
Допълнителна информация
можете да получите на тел. 0700 161 61

Знаете ли, че

Сокът от диня натурална виагра

Сокът от диня подобрява циркулацията на
кръвта, а тази особеност
помага на мнозина мъже в
сексуалния живот.
Динята е в списъка с
храни, които сексолозите
препоръчват при понижено
либидо.

Поради това си свойство той действа положително и при еректилна
дисфункция.
В една порция диня има
само 71 калории и изобилие от витамин С и калий.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

та кръвта от кобра може
да излекува дори артрит
и екзема, допълва БГНЕС.
Порция месо струва 4 долара, а продавачите споделят, че за една вечер
могат да спечелят между
55 и 110 долара.

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.

38 кв.м., тухлена, старо
стоителство,
в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

