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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

Премиера на Кукления театър

„Чичопейовият двор”
Втора премиерна постановка за Кукления
театър в Търговище
ще бъде представена
тази седмица. „Чичопейовият двор” е дело на
тандема Мая и Митко
Димитрови, сценографията е на Наталия Гочева, а музиката – на
Петко Манчев. Зад богатия сценичен декор,
ще бъдат актьорите
Ивайло Марков и Ивелина Паскалева.
Премиерата на пиесата ще се състои на 24
април, петък, от 18 ч.
Припомняме ви, че
през февруари репер-

тоарът на Кукления
театър бе обогатен със
спектакъла „Български
приказки” - адаптация
по приказките на Елин
Пелин и Ангел Каралийчев - „Тримата братя
и златната ябълка“, „220 хитринки“
и „Майчина сълза“,
който се приема при
голям интерес от
малчуганите. Освен
това съвсем скоро
театърът бе отличен
и с награда „Икар”
за сценографията на
постановката „Принцесата и скъсаните
обувки”.
„ТН”

е постъпила в здравното заведение в следобедните часове на 14
април, а инцидентът с
фатален завършек – в
сряда, 15 април, десет
минути след полунощ.
По непотвърдена информация, жената, се
качила до Отделението
по анестезиология, реанимация и интензивно лечение /ОАРИЛ/ и
скочила през отворен
прозорец. Починала е
на място. При извършения оглед на място
от служители на Областната дирекция на
Министерството
на
вътрешните работи в
Търговище, следи от
насилие по трупа не са
били открити.

Катя ХРИСТОВА
Приятна, съвременна
и оградена е първата
обособена площадка за
разхождане на кучета в
Търговище. Тя се нами-

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

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

Ремонти на
Трагичен
инцидент
Бау-бау
площадка
в
Търговище
улици в Попово
Частични ремонтни дейности на асфалтовата
настилка се извършват в Попово. За целта ще
бъдат вложени 120 000 лв., осигурени изцяло от
общинския бюджет.
През изминалите седмици в Попово започнаха
ремонтите по улиците на града. Дейностите ще
бъдат извършени от фирма „Геострой – Попово”
ООД, с която Общината е сключила договор. От
общинската администрация съобщават, че ще
бъдат ремонтирани общо 40 улици и определени пътни участъци. Кърпежите на предвидените
отсечки се очаква да приключат за по-малко от
два месеца.

Борислав КУРДОВ
Жена се е самоубила, след като е скочила
от последния етаж на
Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище.
От наши източници
научихме, че младата
жена е постъпила за
лечение след опит да
се отрови, поемайки голямо количество хапчета. 34-годишната жена

Ветерани на БСП – на среща в Търговище
Божидар НИКОЛОВ
В петък, 17 април, в
Търговище се проведе първата регионална
среща на ветеранитечленове на БСП. В ресторант „Нова Мизия” се
бяха събрали възрастни хора от цяла Североизточна
България,
представители на онова
поколение, когато партията им бе неизменно
на власт. Предвиждат
се общо осем такива
срещи в страната в навечерието на предстоящите избори.
По този повод в Търговище бе дошъл членът на Изпълнителното бюро на НС на БСП
проф. Владимир Топенчаров, който е и предсе-

дател на Движението на
ветераните в БСП. Преди срещата той говори
пред местни журналисти /в следващия брой
на „ТН” ще поместим интервю с проф. Топенчаров/ за състоянието на
партията и резултатите
от наскоро състоялия се
конгрес на социалистите; засегна въпроса за
предстоящите общински избори и партньорството с другите леви
партии; говори още за
някои социални проблеми на обществото ни.
На пресконференцията

присъства и председателят на Областния съвет на БСП в Търговищко Явор Куюмджиев,
както и председателят
на социалистите-ветерани Петър Карагеоргиев.
В препълнената зала
на ресторанта ветераните посрещнаха познатия им от дългите години членство и участие
в ръководството на БСП
проф. Владимир ТопенЩе започна своя разчаров, представител на
известна в историята на каз за изтеклите 5 годипартията им фамилия ни с благодарност към
Топенчарови.
хората, които отделиха
от своето свободно време, за да работят за каузата на Клуба на НСО.
Искам да поздравя за
този успешен мандат
членовете на нашия
Управителен
съвет,
които вложиха много
ентусиазъм в работата
си - зам. председателя
д-р Емилия Балукова и

Невена
Маджарова:

ра в парка „Борово око”
/началото на Боровата
гора/ и бе официално
открита в четвъртък, 16
април.
Необходимостта

от подобни кътове за
разхождане и игра на
домашните
любимци
е коментирана още
преди година, каза заместник-кметът на Общината Диян
Дечев. Бяхме
длъжници на
стопаните им
в Търговище,
каза Дечев радваме
се,
че осъществихме тази идея
и днес вече
площадката е
факт. Факт е
също, че има
хора,
които
водят животните си именно (на 2 стр.)

Бяха трудни, но успешни години

Поглед към последните пет години на Клуба на НСО в Търговище
членовете Бонка Петкова, Дорина Костадинова, Радослав Черкезов.
Искам да приветствам и да пожелая успех и на новите членове
на Управителния съвет,
които избрахме на Отчетно- изборното събрание. Това са: новият
председател д-р Емилия Димитрова, зам.
председателя
Диана
Якимова, както и членовете Дорина Костади-

нова, Албена Недева, д-р Апостол
Апостолов, Емануела Емилова, Златка Иванова.
(на 4 стр.)
Невена Маджарова е председател на Клуба на НСО
- Търговище и част от ръководството от самото му
създаване преди 15 години. Тази година тя бе избрана
за негов Изпълнителен директор.
В началото на месец април организацията, която
обединява 25 НПО от цялата Търговищка област, на
своето редовно Отчетно- изборно събрание представи дейността си за последните 5 години. Ето какво
разказа г-жа Маджарова за успехите, трудностите и
бъдещите предизвикателства пред Клуба.

Понеделник, 20 април 2015 г.
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Дни на
Гърция третира България
жертви
при
по-малко
ПТП
отворените Повече
като
офшорка
През 2014 г. в Търговищка област са възникнали
врати
в
съда
35 тежки пътно-транспортни произшествия Това твърди Йоаким Каламарис,
Съдии се срещаха
В Областната комисия по безопасност на движението отчетоха

с граждани в пенсионерски клубове

Съдии от Търговище се
срещнаха с граждани по
повод 16 април - Ден на
Конституцията и професионален празник на българските юристи. Окръжният
съд в областния град проведе и Дни на отворените
врати, съобщиха от институцията.
Съдии се срещнаха с
членове на пенсионерски
клубове в Търговище. Първата бе проведена в клуб
„Стефан Караджа", като
съдиите Татяна Даскалова
и Бонка Янкова запознаха
присъстващите с историята и дейността на институцията.
Гражданите
задаваха
въпроси, свързани със защитата на правото на собственост и възможностите
за неговата охрана, съдебната реформа, корупцията и правата на човека.
И двете страни останаха
удовлетворени от срещата
и са убедени, че инициативата трябва да продължи
с още и по-чести подобни
събирания, уверени са в
ръководството на Окръжния съд. „Поканихме гражданите да присъстват на
всички открити съдебни
заседания и да се запознаят отблизо с работата
на съда", каза още съдия
Даскалова. През деня в
други две срещи участваха на съдиите Ангелинка
Николова, Бисерка Максимова и Йордан Иванов с
представители на третата
възраст.
Целта на срещите бе
запознаване на хората
със структурата и функционирането на съдебната
система, както и предизвикване на дискусия за необходимостта от нейната
реформа.
„ТН”

Заседание на Областната комисия по безопасност
на движението по пътищата, се проведе в Търговище
през миналата седмица. То
бе председателствано от
заместник-областния управител Стефан Иванов, съобщават от областната администрация.
На срещата, ст.инсп. Теодор Тодоров – началник
сектор „Пътна полиция”
представи анализ за дейността по безопасността на
движението на територията
на ОД на МВР – Търговище
за 2014 г. Той изнесе данни,
от които стана ясно, че през
2014 г. са възникнали 35
тежки пътно-транспортни
произшествия, което е с 12
по-малко от тези през 2013
г., но за сметка на това загиналите в тях са се увеличили. Основните причини за
възникване на катастрофи
са несъобразената скорост,
навлизането в насрещна
пътна лента, употребата на
алкохол от водачите и неспазването на предимство
на кръстовище.
По отношение на административната дейност, през

2014 г. служителите на Дирекцията в Търговище са
констатирали 26 590 нарушения, за които са съставени 3 058 акта и 23 532 глоби по фиш. В заключение,
ст. инсп. Тодоров посочи,
че основен проблем напоследък е увеличаването на
броя на пътните превозни
средства и липсата на места
за паркиране в градовете.
Заместник-областният
управител Стефан Иванов
запозна присъстващите с
отбелязване на Третата
глобална
международна
седмица за безопасност на

движението, която е одобрена с решение на Общото събрание на ООН от 10
април 2014 г. Във връзка с
нея ще се проведат мероприятия на национално и
местно равнище в периода
от 04 до 10 май.
На заседанието беше
приет и Годишен доклад
за 2014 г. за изпълнението
на Плана за действие за
периода 2014-2015 г. към
Областната стратегия за
подобряване безопасността
на движението по пътищата
в област Търговище 20122020 г.

Откриха спортния риболов

На яз. „Пресиян” в неделния ден се появиха първите нетърпеливи любители на водния спорт

Спортният риболов
на яз. „Пресиян” бе открит вчера, 19 април,
на изграденото към
момента място за отдих, в северната част
на язовира. Водното
съоръжение се стопанисва от общинското
предприятие „Охрана,
паркинги и терени” в
Търговище. От общинската администрация
са подготвили и Правила за използването
на язовир „Пресиян”.
За любителите-риболивци има такса от 2 лв., а
за деца е безплатно.
От 15 април влезе в сила
забраната за улов на риба и
Цветни фотографии от далечната други водни обитатели през
размножителния им перистрана са подредени в училището од, който за някои видове
сдружение „Приятели на средата на май. Следват е до юни. На яз. „Пресиян”,
Анета МИЛЕВА
Откриха изложба с твор- Китай в Търговище”. Те седмица на китайското обаче, страстните риболоби на най-добрите китайски срещат подкрепата на Ин- кино и представяне на кни- вци ще могат да се наслажфотографи. 60-те снимки ститут Конфуций към ВТУ гата „Китайска мечта”.
дават на своето хоби.
са подредени в Езиковата „Св.св. Кирил и Методий”
гимназия в Търговище. Те и Министерство на Култупоказват характерни чер- рата в Китайската народна
ти от китайския бит и кул- република.
„Изложбата има за цел
тура. Събитието е част от
поредица инициативи, кои- да покаже грижата на дърто имат за цел да сближат жавата за опазването на
световното културно надвете страни.
„Щастлива съм да видя следство, което предлага
толкова много картини от тази страна” – каза Румен
Китай тук. Всички те по- Новаков, председател на
казват изключителни глед- сдружението „Приятели на
ки от моята страна и носят Китай в Търговище”.
Езиковата
гимназия
много символика” – сподели впечатленията си учите- е домакин на проявата,
лят по китайски език Мън защото там се изучава
китайски език и е едно
Лининг.
Организатори от българ- добро място, където мласка страна са общинска- дите хора могат да напрата управа в Търговище, вят първата си крачка към
Профилирана гимназия с опознаването на древната
изучаване на чужди ези- страна.
Изложбата остава до
ци „Митрополит Андрей” и

Китайска изложба в Езиковата

доктор по икономика, бизнесмен и
преподавател
- Д-р Каламарис, според въведения наскоро
нов корпоративен данък в
Гърция фирмите, които са
регистрирани в държави с
„преференциален данъчен
режим – България, Ирландия, Люксембург, Гибралтар и Кипър”, ще дължат
значително по-голям данък – 26%. Какъв е според
вас ще е ефектът за данъчните приходи на Гърция
от планираните промени? Колко повече данъци
може да събере гръцката
държава?
- И след въвеждането на
допълнителния данък гаранция гръцките граждани
няма какво да очакват подобро, а гръцкият бизнес
зад граница ще понесе още
един икономически удар. За
съжаление, и настоящото
правителство на Гърция не
е спечелило все още доверието на гръцките данъкоплатци и гласоподаватели.
Задушаването от страна на
кредиторите и управленското заробване на съдбата на
гражданите
застрашават
всяка надежда. Ако не умре
миналото, няма как да се породи новото.
- Ако в крайна сметка
планираните промени бъдат одобрени, колко време
според вас ще издържи
бизнесът на подобно облагане от 26%?
- Повтаряй, ако българската страна поеме инициатива да се срещне с гръцката страна, в подкрепа на
тази инициатива може да
участваме и личности, и
хора от бизнеса, които сме

базирани в България. Въпросът не е дали бизнесът
ще издържи, а да не се въведе този данък. Представете си, че след тази мярка
на гръцкото правителство и
други страни от Еврозоната
започнат да третират България като офшорка. Това е
най-големият риск. Тогава
българската икономика със
сигурност ще понесе много
сериозни загуби.
- Извън тази конкретна
тема, как очаквате, че ще
се развие ситуацията със
задълженията на Гърция?
Вярвате ли в информациите, че има шанс страната
да престане да бъде част
от Еврозоната?
- За еродираните специалисти и икономисти, за хората, които посветихме нашия
живот в името на благоденствието на народите и обществата, за всички нас е ясно,
че раковото образувание на
съвременната икономика се
нарича дългова криза. Трябва да се спре „метастазата” незабавно. Погледнете
глобалния финансов колапс
– съотношението на материалните и финансовите активи са едно към осем на световен мащаб.
Финансовите активи са на
книга, имат стойност, нямат
обаче потребителна стойност, не задоволяват определен вид материална потребност. Относно Еврозоната,
и тя е част от новия ред, за
създаване и поддържане на
глобалния
икономическия
нихилизъм. Еврозоната не
обслужва национално-икономическите цели.

(от 1 стр.) освобождавайки
съседната затревена площ
за малчуганите.
Изграждането на площадката е дело на общинското
предприятие
„Флора”, като за това са
вложени малко над 1 500
лв. Повече въображение и
желание, отколкото пари,
сме инвестрали тук, каза
управителят на „Флора”
Асен Чакъров. Кучешката площадка заема площ
от 2.5 дка,
върху която са разположени
засега пет
игрушки за
домашните
любимци,
предстои да
се направят и още,
поставени
са и пейки
за стопаните им, каза
още той.
За осъществяването на
хубавата
идея,
общинарите

са ползвали като консултант ветеринарния лекар
д-р Пламен Грозданов.
Според него, ограничения за ползващите площадката животни няма,
единствено е забранено
в нея да влизат разгонени
кучета и такива с видими
здравословни проблеми.
„Важно е да има търпимост между стопаните на
различни по порода, големина и темперамент четириноги” – каза Асен Чакъров и допълни, че скоро
ще бъде открита още една
подобна площадка в кв.
„Запад”. Освен това във
времето ще бъдат изградени и няколко по-малки
къта за кучета в различни
райони на града.
Стопани се възползваха
от новата придобивка още
при откриването й. Те бяха
довели тук своите любимци да поиграят на спокойно
и сигурно място. За да покажат на журналистите, за
какво пък всъщност служат
отделните съоръжения, полицейски служители бяха
със своя помощник при залавянето на престъпници кучето Верон.

Бау-бау площадка...

Понеделник, 20 април 2015 г.
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In memoriam Хюсеин Хайруллов,

Ðàçêàç

Чипсът

Любопитно * Любопитно

Защо пакетите Защо е припадал
ден са полупразни Гай Юлий Цезар?

седем години по-късно

Един пролетен
Светло и топло утро е.
Заслепяващо светло е! Вратата на балкона е отворена.
Нещо весело идва отвън и
игриво влиза в стаята. Това
са слънчевите лъчи, които
искат да се закачат с мен и
със сестра ми. Те се плъзгат по нас, по масата със
закуската. Буйната коса
на сестра ми проблясва на
слънцето, която гали и моята рошава глава. Бялата
пеперуда се понася по един
лъч, влиза в стаята и бързо изскача на вън. „Постой
при нас!”- й викам, но тя не
разбира и отлита. Тя е красива като облечена в бяло
булка… Надвесих се на прозореца, да вдъхна пролетен
мирис и забелязах мама. Тя
пак е станала рано. Вече
простира на двора прани
дрехи. Пролетното слънце
играе по бялото й лице, по
косите й, от време на време
някоя капка се изцежда от
дрехите, блясва мигом и изчезва в зелената трева.
Сестра ми ме подканя
да закусваме по-бързо. Ще
ходим на разходка. Аз съм
радостен, че ще отида с нея
и бързаме със закуската,
която непременно трябва
да се изяде. Обличаме се,
излизаме навън и тръгваме.
Чудно хубаво време, чудна
пролет! Всичко е потънало
в зеленина. Зелено в найразлични тонове и нюанси,
като че ли някой художник
е търсил на своята палитра
всички възможни отсенки
на зеленото. Не можеш да
се нагледаш на нежната
пролетна премяна, която
те кара да се усмихваш ей
тъй, без причина. И ти се
струва, че наблизо и далеч
звънят някакви звънчета. В
топлия въздух се носи упойващия мирис на младост,
тихо жужат пчели и бляскат
на слънцето. Наближаваме
езерото. Спираме до него.
Сигурно е много дълбоко.
По него плуват бели, гладки,

Този метод за проверка
на качеството на меда ще
ви изуми със своята простота и достъпност. Всички
знаем колко важно е да можем напълно да разчитаме
на неговите изключително
полезни качества, без да се
тревожим за неприятни последствия.
За теста ще са ви необходими лъжичка мед, която
ще подложите на тест, както и къс тоалетна хартия.
Единственото, което трябва
да направите е да сложете част от меда върху хартията. Изчакайте от 10 до

30 минути, за да получите
точен резултат. След като
времето изтече, вижте дали
около капката мед е започнала да се образува мокра
ивица. Ако тя е налице, то
значи определено си имате
работа с некачествен продукт, в който най-вероятно
има захар, глюкоза или други
добавки, които се втечняват
и отделят вода, попиваща в
хартията. Ако обаче медът
остане непокътнат и около
него не се вижда никаква
промяна, то значин медът,
който консумирате у дома е
абсолютно чист и натурален.

Лалетата са признати
цветя на любовта по целия
свят. Много други цветя са
елегантни, други са изключително романтични, твърде
големи или твърде малки, но
лалето е винаги точно. Букет
от лалета изразява истински
уют и комфорт.
Лалето е отглеждано преди векове в Персия и Турция,
където е играело важна роля
в изкуството и културата на
времето. Най-вероятно, коментирайки турската традиция за носене на лалета
в тюрбана, европейците погрешно дават име на лалето,
което идва от персийски и
означава "тюрбан". Цветето
придобива популярност и се
разпространява много бързо,
особено в Холандия, където
през ХVII-ти век възниква феномен "лале мания" . Лалетата достигали толкова високо
цени, че те определяли пикове или срив на пазара.
Лалета сега се отглеждат
в цял свят, но хората все още
идентифицират култивираните сортове като "холандски
лалета".

Значението на лалето
обикновено е "съвършена любов". Подобно на много цветя,
лалетата с различни цветове
носят собствена символика:
Червените лалета са найсилно свързани с истинската
любов.
Лилавите лалета символизират кралско достойнство и
почит.
Смисълът на жълтите лалета представлява безнадеждна любов към момента с
общ израз за весели мисли и
слънце.
Белите лалета се използват в знак на достойнство и
да се изпрати послание за
прошка.
Пъстрите лалета са сред
най-популярните сортове и
изразяват преклонение пред
красивите очи.
С всичките символични
чувства и значения на лалетата не е изненадващо, че
тяхната популярност продължава да устоява на времето.
Широката гама от цветове и
разновидности
позволяват
лалетата да се използват по
много поводи.

Лалета може да се поднасят както във вид на букети и
като цветя в саксия. Отглеждането им и днес е приятно
занимание за много любители на цветята. Като едно от
най-обичаните цветя в света,
букет от лалета е сигурен подарък, омайващ в своята красота и простота.

с много дълги красиви извити шии лебеди. Спокойно,
спокойно се носят по водата и, изглежда някак не ги е
страх, че може да потънат.
Трябва да е много приятно
да стоиш над водата и да
плуваш, като лебед.
После влизаме в парка.
Той няма край. Големи дървета, важни и строги като
възрастни хора, са се наредили и си говорят тихо и
спокойно. Цветя, цветя…
колкото щеш. Искам да набера един букет за вкъщи,
но не можело, не се разрешавало. Тези цветя са за
всички. Ако всеки почне да

къса цветя , градината няма
да е така хубава. Вярно емисля си и аз. Продължаваме пътя си. Ето, че вече сме
на планинския склон. Сядаме на тревата, дишаме чистия въздух и се любуваме
на хубавата природа. Берем
цветя за вкъщи. С кака цял
ден лудуваме там и викаме срещу пролетния вятър,
опиянени от светлината и
мириса на земята и се прибираме вкъщи, капнали от
умора, по тъмно. Дъхът на
цъфналите дървета изпълваше нощта. По небето светеха звезди, някъде крякаха
жаби…

Експеримент за меда

Вероятно не веднъж и два
пъти сте оставали разочаровани от факта, че поредното
пакетче чипс, с което сте се
надявали да се подкрепите,
е наполовина празно. Това
допълнително пространство
обаче е там с определена причина. По този начин
производителите искат да
предпазят своите деликатни
продукти цели по време на
доставката. Когато пакетчетата са струпани едно върху
друго или набутани в тесни
пространства, именно тази
празнина изпълнява ролята
на въздушна възглавница.
Съответно чипсът остава цял.
Въздухът в пакетчето не е
най-обикновен – това е азот.
Кислородът може да развали
картофите и да накара мазнината да граняса. Влагата
из въздуха около нас пък овлажнява чипса.
Благодарение на азота
храната остава свежа. Това
е доказано в изследване,
проведено през 1994 г. Този
химичен елемент не ни вреди – 78 процента от въздуха,
който дишаме, представлява
азот. Това обаче не оправдава огромното празно пространство, който газът заема
в пакетче, което би трябвало
да е пълно с храна.
Закон, прокаран в САЩ
през 1966 г., задължава производителите да изписват
нетното тегло на своите продукти, за да не подвеждат
потребителите. Въпреки това
тези регулации рядко се налагат. Същевременно когато
видят голям пакет, хората автоматично приемат, че това
означава и повече храна. Решението? Четете етикетите.
В заключение – макар и
допълнителното
пространство в пакетчетата да спомага за запазването на продукта, понякога компаниите се
опитват да подведат крайния
потребител, като увеличава
празнината излишно и създава илюзията за по-голямо
количество.

Историците имат вече нова теория
Известно е, че
Юлий Цезар е припаднал в битката
при Тапс през 46
г. пр. н. е. и е трябвало да бъде изнесен на сигурно
място. Историците
отдавна вярват, че
това е бил епилептичен припадък,
изтъквайки други симптоми като
световъртеж, замаяност, слабост
в крайниците, пише "Дейли
Мейл".
Нови изследвания обаче
показват, че римският пълководец може в действителност да е претърпял серия
от мини инсулти, които да
са засегнали психическото
и физическото му здраве.
Доктори от Империъл колидж в Лондон стигнали до
това заключение, след като
прегледали наново симптомите на Цезар, описани в
гръцки и римски документи.
"Възможни сърдечносъдови обяснения винаги са
били отхвърляни с мотива,
че до края на живота си
той се предполага, че се е
чувствал физически добре
по време както на лични,
така и на обществени дела",
пишат учените в изследването си.
Франческо Галаси, лекар
в Империъл колидж, който
провел анализа заедно с
Хютан Ашрафиан, хирург в
колежа, казват, че има редица симптоми, които мини
инсултите могат да обяснят
по-добре от епилепсията.
Например, знае се, че Цезар е страдал от депресия
в края на живота си, което
може да е било резултат от
увреждането на мозъка му
от ударите.

Елеонора Димитрова

Значението на лалето С Мини гранд
при от Сливен
Диляна СТОЙЧЕВА
Елеонора Димитрова от
студио „Тодоров” към Младежкия дом в Търговище
получи най-високото отличие при по-малките вокални
дарования от ХII-ия национален фестивал за млади
изпълнители на популярна
музика „Цветен Камертон”
- Сливен 2015 г. Над 110
деца и младежи от 23 града
се представиха в двата дни
на конкурса.
Във втора възрастова група, включваща 39 изпълнители, журито присъди Мини
Гранд При на Елеонора Димитрова, с ръководител и
педагог Тодор Тодоров от
студио „Тодоров” към Младежкия дом в Търговище.
„Ели представи "Копнеж"
на Маргарита Хранова и
песента на Уитни Хюстън „I
will always love you” от филма "Бодигард". – разказа
Тодор Тодоров – „Награ-

дите от организаторите за
нея са - грамота, статуетка
и професионален микрофон.
Втората награда на Ели от
конкурса е специалната
награда на МВР-Сливен модерна електронна игра.
Журито бе от изтъкнати
музиканти. Председател
бе Панайот Панайотов,
а сред участниците бяха
още Х. Агасян, В. Пензов,
Св. Лобошки и др. Всъщност две различни журита
оценяваха изпълнителите в двата конкурсни дни.
След това сумираха своите оценки. По тяхна преценка, в тази възрастова
група, Ели се представи
най-добре. Похвалиха я за
начина й на интониране и
изобщо за цялостното й
участие. Като носителка
на Мини Гранд При, Елеонора пя на галаконцерта
на фестивала, който бе заснет от местна телевизия.”

В биографията на Цезар
гръцкият историк Плутарх
описва как императорът на
Рим се предполага, че е
бил съборен от болестта си
на публично място. Това се
случило на пода в Сената,
където той извикал, че всеки, който е искал да го убие
би могъл да го направи.
Плутарх казва, че Цезар
по-късно обявил, че това се
дължи на епилепсия, която го карала да се чувства
замаян, когато се намира
пред огромни тълпи.
"След като повторно преценихме симптомите му,
можем да отбележим, че
Цезар е имал припадъци по
време на походите му в Испания и Африка, в Кордоба
и Тапс", пишат изследователите.
"Той е съобщавал за
симптоми като главоболие,
световъртеж, а по-късно
споменава за замаяност
и безчувственост, когато
не могъл да се изправи,
докато сенаторите го приветстват", разказват още
учените.
Може да е имало и социални причини, поради които
Цезар и избрания от него
наследник – Октавиан, да
са вярвали, че страдат от
епилепсия. В древността тя
е определена като "свещена болест" от гърците.
Изследователите отбелязват, че бащата на Цезар
и друг от предците му са
умрели без очевидна причина. Това може да означава, че те също са страдали
от мини инсулти, състояние,
което може да се дължи на
генетична предразположеност.
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Невена
Маджарова:

Бяха трудни, но успешни години

(от 1 стр.) Не мога да
не благодаря от сърце
и на екипа на Клуба,
който през тези години
непрекъснато нарастваше. През 2010 година
бяхме само двама, докато днес вече сме 7
души, които всеки ден
влизат и работят в нашия офис. Поставила
съм си като предизвикателство за бъдещето да
съхраним този екип от
много добри специалисти. Не мога да не отбележа, че освен тях, за
този период като членове на различни екипи
през Клуба са преминали над 25 специалисти
на граждански договори.
Допреди няколко месеца казвахме, че Клубът на НСО е обединение от 35 организации
от Търговищка област.
Тази есен направихме
проучване, за да видим
какъв е реалният брой
на нашите членове. И
въпреки че през годините нямаме заявено
нито едно желание за
напускане на Клуба, се
оказа, че една част от
организациите, членуващи при нас, де факто
вече не съществуват.
Някои не открихме,
други заявиха, че вече
не действат. В крайна
сметка като наши членове се заявиха 25 организации от областта.
Голям успех за Клуба
е, че от миналата 2014
година вече имаме членове във всяка една
наша община- имаме в
Омуртаг; при нас членуват 2 организации от
Антоново, 2 от Опака, 2
от Попово и най- много,
разбира се, от Търговище.
Няма да споменавам всички проекти,
които
реализирахме
през тези 5 години. Ще
спомена само общата
статистика. Имаме 29
подписани договори за
финансиране, с 24 финансиращи организации. Общата стойност
на привлечения финансов ресурс само на
Клуба е над 640 хиляди
лева. Отделно, организациите наши членове са привлекли още
близо 500 хиляди лева.
Всичко това е видно в
доклада, който наскоро издадохме и който
лесно може да бъде
намерен в нашия сайт
и фейсбук група. Тези
цифри са впечатляващи
като имате предвид, че
само нищожна част от
тях са пари от държавния или общинския бюджет. Всичко останало
е от донорски финансиращи програми. Освен проектите ни като
водеща организация,
вече много често ни се
случва да бъдем поканени и като партньори
по проекти на други организации.
Много се гордеем и
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Фирма “ПИМК“ ООД

търси да назначи
МАНЕВРИСТ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМАРКЕТА

Заплащане 40 лева на ден
плюс 0,12 лв на километър
( 0887 465 363 - Христо Христов

Членове на Клуба на НСО-Търговище
с това, което успяхме всички общини.
да направим за материПо отношение на
алната база на Клуба. в ъ т р е ш н о - о р г а н и Не искам да припом- зационния живот ням колко трудно ни стратегическият план,
беше, когато тръгвахме който
разработихме
преди 15 години, кога- през 2014 г., ни е много
то нямахме нищо. Сега полезен, защото праимаме преносими ком- ви пълна картината на
пютри на всяко бюро, десетките неща, които
мултимедия,
цветен Клубът прави. Сега ни
принтер, ксерокс, ла- е много трудно „да се
зерни принтери, нови загубим”, да излезем от
столове, нова дограма, тези цели, които нашите
нови врати, ремонти- членове, нашите доброрана тоалетна и още, и волци и партньори извеоще... Всичко това сме доха. Цели, които белевложили в общински жат основните посоки:
помещения, за част от Подкрепа за различни
които плащаме наем. уязвими групи, предимНо през 2012 година но деца; Повишаване
Общината ни даде и 3 капацитета на нашите
помещения за 10 го- членове; Развитие на
дини за безвъзмездно доброволчеството и Поползване, за което сме вишаване на гражданблагодарни. На този ската активност. Броят
етап не ни достигат по- на членовете на всички
мещенията, но все още наши организации надсякаш нямаме смелост- минава 500 души, а дота да настояваме за по- броволците, преминали
вече.
само през нашия ценИскам да кажа по тър средно годишно, са
няколко думи за от- 20. И всеки от този огделните политики на ромен човешки ресурс,
Клуба, които са съо- според собствените си
бразени и с основните сили и възможности,
ни цели:
допринася за това, неРаботата ни в со- щата около нас да се
циалната сфера е из- променят към по-добро.
ключително успешна,
Имаме изключително
изключително развива- отговорна финансова
ща се и ефективна. На- политика. От всички
влязохме в нови терито- реализирани проекти
рии с нови услуги, които нямаме нито един отдори колеги, които ра- чет, който да не е вериботят в национален ма- фициран, т.е. разходите
щаб, вече ползват и по- да не са одобрени! Коепуляризират като добри то е повече от успех!
практики, като ранната Тук искам да благодаинтервенция за деца с ря на счетоводителя ни
увреждания; библиоте- Димитър Димитров и
ката на играчите, вклю- техническия секретар
чително и в нейния мо- Светла Янчева, които
билен вариант. И още всеки ден полагат мномного иновативни моде- го усилия, за да бъде
ли, които мисля, че ако работата им така усуспеем да съхраним,
ще бъде един наистина
Продавам
голям успех. Само през
последните 3 години АПАРТАМЕНТ
сме подкрепили над 60 81 кв.м. /кухня и
семейства, за да пола- три стаи, две тегат по-добри грижи за
своите деца; работим раси, маза и тасъс семействата на дру- ванско помещеги 26 деца, които са с
ние в района на
различни увреждания;
Кооперативния
предоставили сме над
200 безлихвени заеми пазар; югозападза подобряване на жилищните условия; вклю- но изложение; ет.
чили сме в различни
9 – непоследен
наши дейности десетки деца и възрастни от Тел.:

0898 467 009

пешна!
Работа в партньорство: От много време си партнираме и с
местните власти, и с
институциите, които работят на територията
на област Търговище.
Голям принос за нас е
участието ни в различни национални мрежи.
През 2011-2013 година
Клубът на НСО председателства Националната
детска мрежа, в която
членуват над 130 организации от цяла България, работещи в сферата
на социалните услуги за
деца. Членове сме на
ръководството на Форум
Гражданско Участие, в
който членуват над 60
организации. Регионални координатори сме на
няколко мрежи - Национална селска мрежа,
Национална мрежа за
децата,
Национален
алианс за работа с доброволци. Това за нас е
голямо признание.
Изминалите 15 години бяха белязани с
много работа, много
проекти и успехи, много
преодолени трудности.
Днес името на Клуба на
НСО вече е разпознаваемо - както в неправителствените среди в
България, така и в другите сектори.
И стигнахме до въпроса „А сега накъде?”:
В края на тази година приключват двата
ни големи проекта, по
които успяхме да направим толкова много неща – „Промяна
чрез участие” и „Комплексна подкрепа за
отглеждане на децата
в семейна среда”. За

съжаление, не са стартирали новите Оперативни програми, но и
те няма да променят
много ситуацията.
Но въпросът, който аз няма да спра да
задавам е, къде сме в
плановете на Общината по отношение на социалните услуги? Това,
което ще се прави в
Общностния
център,
едно към едно е модел, по който ние работим вече 4 години и
то успешно. Имаме необходимия капацитет
да поемем и услугите,
които ще се разкрият
на мястото на ДМСГД
в Търговище. Услугите,
които са предвидени
там- ние вече сме ги
прилагали, макар и за
по-малко време. Да не
говорим, че ако Общината реши да делегира
тези дейности на Клуба, ние няма да кандидатстваме сами, а ще
поканим за партньори
и други организации и
нашите членове, които
имат съответната експертиза. А това е гаранция за успех!
Независимо обаче
какво точно ще се случи през следващите
години, аз съм сигурна в едно: Клубът на
НСО ще остане фактор
в нашата общност, а
неговият капацитет и
експертиза ще продължи да се развива! Опитът, който натрупахме
през тези 15 години, е
гаранция, че мотивацията ни да променяме
към по-добро живота
на хората в нашия регион, е достатъчно силна, за да продължим
напред.

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛРД ХАН ОМУРТАГ – 2001” гр. ОМУРТАГ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
Устава на Сдружението, свиква общо събрание
на СЛР „ЛРД Хан Омуртаг – 2001” на 20.05.2015
г., в 10 часа в гр. Омуртаг, в сградата на сдружението, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на УС за дейността на Сдружението „ЛРД Хан Омуртаг – 2001” гр. Омуртаг за
2014 година
2. Годишен финансов отчет на Сдружението
за 2014 г.
3. Промяна в Устава на Сдружението
4. Разни
Председател
на УС

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 27.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище вилна зона "Драката", абонатите, захранвани от
ТП "Дончо Пеев", ТП "Мильо попа", МТП "Ненко",
МТП "Димитър Цветков".
На 24.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Търговище: Ловец, Острец, Осен и Надарево.
На 23.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ.
Търговище: Руец, Баячево, Певец, Дългач, Овчарово, БКТП "Избата" - с. Овчарово, с. Кралево,
кариера Кралево, вилна зона, захранвана от МТП
"Серсема", гр.Търговище.
На 22.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Разбойна, и селата в общ. Търговище: Стража,
Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец, Вардун.
На 21.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. "Запад I" и "Запад II", жилищни блокове с номера - 1, от 25 до 28 и от 30 до 41.
На 20.04.2015 г., от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Запад - блокове с номера от 48 до 54 и МТТ
"Скорпион" - автосервиз "Пежо".
На 20.04.2015 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище,
кв. Запад - блокове с номера 42, 43, 45, от 55 до
58 и 60.
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

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 28.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
селата в общ. Търговище:
Дралфа, Кръшно, Маково,
Миладиновци, Росина и Голямо ново.
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
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 21.04.2015 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч.,
поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по
искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Търговище - Промишлена зона
на околовръстен път - абонати,
захранвани от ЕП "Запад" от разклона за
Разград до колелото.
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
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КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

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

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...

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 ЕДНОЕТАЖНА, МАСИВНА КЪЩА в с. Помощица /110 кв.м./ с овощна градина и лозе
Тел.: 0887 471 732 и 0896 20 58 40

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

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
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

гр. Търговище
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Òåë.: 0894 776 111

Продавам ГАРАЖ в блок 25 в кв. „Запад”,
с водоснабдяване Тел.: 0888 56 44 08

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

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
съобщава, че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДНО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
производство, както и офис помещение.
Възползвайте се от ниските наемни
цени на Бизнес инкубатора !
За допълнителна информация
тел. 0601/62622, 0899942063.
Продавам ГАРАЖ в центъра – бетон със
собствен електромер и с нотариален
акт Ниска цена Тел.: 0876 24 25 91

Продавам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – 9 дка; 4-та
категория в с. Певец Тел.: 0878 96 36 00
Продавам ВИЛА С ЛОЗЕ в местността
„Драката” /0.6 кв.м., от които 0.3 кв.м.
лозе/ - с кладенец, ток, вода и документи
Цена по споразумение. Тел.: 0899 05 95 41
ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Вароша”, ет. 4 /последен/;
ново строителство. 210 лв. наем/месечно
Тел.: 0889 70 55 46 и 0893 20 27 61 – Тодорова

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
„ИВЕТ” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с
компютърна грамотност.
Тел.: 0899 81 69 67

Продавам
ГАРАЖ
в блок 23
в кв. „Запад”, с
водоснабдяване
Тел.: 0888 56 44 08

Авторът на скоро отпечатаната книга
„Промяната – хора, събития, факти” Красимир Русев съобщава, че документално-публицистичното издание вече се продава на
вестникарските щандове в Търговище и в
книжарницата под бившия ГУМ.
Желаещите могат да я закупят в работното време на обектите.
Роден съм в Търговище през 1970 г. Завършил съм
ветеринарен техникум в Ловеч, а по-късно филиала на
ЮЗУ - Благоевград в Търговище, бакалавър в специалност
„Агромениджмънт”. Женен съм и баща на три деца.
В политиката влязох през 1995 г., като координатор
на СДС в Търговище. Бях на тази длъжност до 1999 г.
В мандата 1999-2003 г. бях общински съветник от СДС.
В последствие бях избран за общински председател
на организацията на Съюза на демократичните сили в града.
Активно участвах в предизборните и изборните кампании през
тези години и познавам отвътре организационното състояние
на тогавашния състав на СДС, както в Търговище, така и в
областта.
Автор съм на Първа и Втора „Бяла книга”, където изразявам
своята позиция и оценка на управленските методи и решения
в община Търговище. Активен и многократен участник съм в
местния изборен процес.
От 2006 г. съм представител на СПС „Защита” в община
Търговище.

25 години от началото

Ïðîìÿíàòà
10.11.1989 г.

Хора, събития, факти

Красимир Русев

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 24.04.2015 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на
профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата в общ. Антоново: Черни бряг,книга
Моравица,
Шишковица,
I, Търговище,
2015 г.
Девино, Семерци, Горна Златица, Долна Златица и Пиринец; абонатите на помпена станция "Черни бряг", "Антоново" и "Семерци", мобилен оператор с. Девино (Пали лула),
малка ФвЕЦ с.Семерци.
На 24.04.2015 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр. Антоново - предприятия и фирми от града, мобилен оператор, специализирани
звена, МВР, Пожарна, Община .
На 23.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: селата в общ. Антоново: Моравка, Трескавец, Коноп, Любичево, Конак, Берковски,
Долец, Разделци и Добротица. Абонатите на помпени станции "Моравка", "Любичево",
"Добротица", малка фотоволтаична централа с. Берковски (общ. Попово), язовирна стена "Ястребино", мобилен оператор с. Конак (общ. Попово).
На 22.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: селата в общ. Антоново: Велево, Таймище, Милино, Глашатай, Свирчево, Крушолак,
Старчище, Великовци, Стеврек, Чеканци, Равно село, Стройновци и Черна вода. Абонатите на помпена станция "Кънино", мобилни оператори в с. Чеканци, с. Велево и малка
фотоволтаична централа с. Велево.
На 21.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата в общ. Антоново: Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино и Еревиш;
абонатите на търговски обекти в с. Кьосевци, мобилни оператори в с. Кьосевци и с. Божица, рибарско селище с. Изворово, помпени станции с. Изворово, с. Божица, помпена
станция "Ястребино" - първи и втори подем, Национален детски комплекс "Ястребино",
пътен кантон – гр. Антоново, бензиностанция "Петрол" - гр. Антоново.
На 20.04.2015 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата в общ. Антоново: Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Свободица, Малка Черковна, Букак, Банковец, Малоградец, Халваджийско, Длъжка поляна, Стара речка, Мечево,
Богомолско. Абонатите на помпени станции "Кара дере" и "Бяла река", мобилен оператор с. Длъжка поляна, малка фотоволтаична централа с. Малка Черковна, почивни бази
"Къневи", с. Стара речка.
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

20 април 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Беглецът
21.00 ч. - екшън

20 април
БНТ 1

20:30 Новите съседи - сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 22:00 Ало, ало - сериал
09:00 Експериментът - сериал 23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
10:00 Извън играта - сериал
bTV Lady
11:00 Стрелата - сериал
07:30 Незабравима - сериал
12:00 Революция - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
13:00 Наказателят - екшън
10:00 Огледален свят - сериал
15:00 Ренегат - сериал
11:00 Незабравима - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Експериментът - сериал 12:00 Къде е Маги - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал 13:00 Необходима грубост сериал
19:00 Революция - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини 20:00 Стрелата - сериал
сериал
21:00 bTV Новините
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
22:00 Хищникът 2 – екшън
17:00 Папараци - шоу
00:00 Бандата на Оушън 3 18:00 MasterChef - шоу
комедия
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
bTV Cinema
20:00 Необходима грубост 09:15 Никита - сериал
сериал
10:45 Есен в Ню Йорк - филм
21:00 Малки сладки лъжкини 13:15 Трета смяна - сериал
сериал
15:30 Перфектната буря - трилър
22:00 Къде е Маги? - сериал
18:00 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
20:00 Никита: Отмъщението 00:00 Незабравима - сериал
сериал
Nova TV
21:00 Последният пенсионер06:20 Здравей, България
ски запой - комедия
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
23:15 Тема за разговор - драма 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
bTV Comedy
bTV
16:00 Новините на Нова
07:00
Напълно
непознати
06:30 Тази сутрин
16:30 Малката булка - сериен
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
08:00
Шоуто
на
Том
и
Джери
12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
анимационен
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Като две капки вода - шоу
13:30 Тайните на времето - 09:00 Столичани в повече 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
сериал
10:00 Морски трепачи - комедия 23:30 Новините на Нова
15:30 Светлината на моя
Kino Nova
12:00 Всички обичат Реймънд
живот - сериал
08:00 Убийства в Мидсъмър - сериал
17:00 bTV Новините
сериен
13:00 Домашен арест - ситком
17:30 Лице в лице
10:00 Текила и Бонети – сериал
14:00 Различно еднакви 18:00 Бинго милиони 11:00 Чък - сериал
сериал
лотария
12:00 Уикенд на загадките 14:30 Ало, ало - сериал
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
криминален
19:00 bTV Новините
13:50 Крал Ралф - комедия
17:00 Комиците - шоу
20:00 Завръщане - сериал
18:00 Домашен арест - ситком 15:50 Десет неща, които мразя у
21:30 България търси талант 19:00 Различно еднакви теб - комедия
- полуфинали
18:00 Текила и Бонети - сериал
сериал
22:30 Шоуто на Слави
19:30 Всички обичат Реймънд 19:00 Чък - сериал
23:30 bTV Новините
20:00 От местопрестъплението:
- сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия
живот
13:30 Шоуто на Канала
14:30 Зелената линейка
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия
живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериен

bTV Action

ВТОРНИК

Diema TV

07:40 Зина - принцесата воин
- сериал
08:50 Ченге от миналото сериал
09:50 Меч без сянка - екшън
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Тайнствени афери сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Господари на ефира шоу
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Конан Разрушителя приключенски
00:10 Хавай 5-0 - сериал

Diema Family

07:00 Доктор Куин Лечителката - сериен
09:30 Индия: Любовна история
- 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

Kino Nova - Железният човек 2
21.00 ч. - екшън

21 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия
живот
13:30 История.bg
14:30 В кадър
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия
живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - тв филм

Маями - сериал
21:00 Беглецът - екшън
23:45 От местопрестъплението: Маями - сериал

bTV Action

bTV Lady

07:30 Незабравима - сериал
08:00 Под наблюдение 08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
сериал
09:00 Експериментът - сериал 11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
10:00 Извън играта - сериал
13:00 Необходима грубост 11:00 Стрелата - сериал
сериал
12:00 Революция - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини 13:00 Бандата на Оушън 3 сериал
комедия
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:30 Мисия Моят Дом
17:00 Търси се- токшоу
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Експериментът - сериал 18:00 MasterChef - шоу
18:00 Под наблюдение - сериал 19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Необходима грубост 19:00 Революция - сериал
сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига 21:30 Малки сладки лъжкини сериал
- студио
21:45 УЕФА Шампионска Лига 22:00 Къде е Маги?- сериал
23:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
Nova TV
07:00 Трета смяна - сериал
06:20 Здравей, България
09:15 Никита - сериал
10:15 Тема за разговор - драма 09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:30 Трета смяна - сериал
15:45 Последният пенсионерски 12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
запой- комедия
13:30 Моята карма - сериен
18:00 Никита - сериал
14:30 Прости ми - сериен
20:00 Никита: Отмъщението 16:00 Новините на Нова
сериал
16:30 Малката булка - сериен
21:00 Другата в мен - трилър
18:00 Сделка или не – тв. игра
23:30 Саманта Дарко - драма
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
20:00 Съдби на кръстопът 08:00 Шоуто на Дафи Дък реалити
анимационен
bTV
21:00 Женени от пръв поглед 09:00
Комиците
шоу
06:30 Тази сутрин
тв реалити
10:00 Кенгуруто Джак -анимация
09:30 Преди обед - токшоу
23:00 Господари на ефира - шоу
12:00
Всички
обичат
Реймънд
12:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
- сериал
12:30 Шоуто на Слави
Kino Nova
13:30 Тайните на времето - 13:00 Домашен арест - ситком 07:40 Убийства в Мидсъмър 14:00 Различно еднакви сериал
сериен
сериал
15:30 Светлината на моя
09:45 Текила и Бонети - сериал
14:30 Ало, ало - сериал
живот - сериал
10:45 Чък - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
11:45 Уличаващи снимки - кри17:00 Аламинут - шоу
17:30 Лице в лице
минален
18:00 Домашен арест - ситком
18:00 Бинго милиони - ло13:30 Херкулес - приключенски
19:00 Различно еднакви тария
15:15 Беглецът - криминален
сериал
18:05 Опасни улици - сериал 19:30 Всички обичат Реймънд 18:00 Текила и Бонети - сериал
19:00 bTV Новините
- сериал
19:00 Чък - сериал
20:00 Завръщане - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
20:00 От местопрестъплението:
21:30 MasterChef - шоу
22:00 Ало, ало - сериал
Маями - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:00 Всички обичат Реймънд 21:00 Железният човек 2 23:30 bTV Новините
- сериал
екшън

23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 Конан Разрушителя приключенски
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Тайнствени афери сериал
14:30 Закони на войната 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 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Делта Форс 2: Колумбийска връзка - екшън
00:20 Хавай 5-0 - сериал

Diema Family

07:00 Доктор Куин Лечителката - сериен
09:30 Индия: Любовна история
- 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

СРЯДА

Diema TV - Димящи аса 2
22.00 ч. - екшън

22 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Референдум
14:30 Открито с Валя
Ахчиева
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия
живот 19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - тв филм
21:55 Предисторията: Богове
и поклонници - документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериен

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Експериментът - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Пета предавка - шоу
13:30 Зеленият фенер: Първи
полет - анимация
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига
- студио
21:45 УЕФА Шампионска Лига

bTV Cinema

09:00 Никита - сериал
10:00 Другата в мен - трилър
12:45 Трета смяна - сериал
14:45 Вътрешна сигурност сериал
16:00 Заслужена победа комедия
18:00 Никита- сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Опасна жертва - трилър
23:00 Нашествие - трилър

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
13:00 Необходима грубост сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Cool…T- лайфстайл
18:00 MasterChef - шоу
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Необходима грубост сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
00:00 Незабравима - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
08:00 Шоуто на Дафи Дък- ани- 20:00 И аз го мога – НТВ
23:00 Господари на ефира
мационен
- шоу
09:00 Аламинут - шоу
bTV
23:30 Новините на Нова
10:00 Рок звезда - комедия
06:30 Тази сутрин
12:00 Всички обичат Реймънд
Kino Nova
09:30 Преди обед - токшоу
- сериал
07:45 Убийства в Мидсъмър 12:00 bTV Новините
13:00 Домашен арест - ситком
сериен
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Различно еднакви 09:50 Текила и Бонети - сериал
13:30 Тайните на времето сериал
10:50 Чък - сериал
сериал
14:30 Ало, ало - сериал
11:50 Убийствена песен - кри15:30 Светлината на моя
15:30 Новите съседи- сериал
минален
живот - сериал
17:00 Шоуто на Слави
13:40 Херкулес - приключенски
17:00 bTV Новините
18:00 Домашен арест - ситком 15:30 Железният човек 217:30 Лице в лице
19:00 Различно еднакви екшън
18:00 Бинго милиони сериал
18:00 Текила и Бонети - сериал
лотария
18:05 Опасни улици - сериал 19:30 Всички обичат Реймънд 19:00 Чък - сериал
- сериал
20:00 От местопрестъплението:
19:00 bTV Новините
20:30 Новите съседи - сериал
Маями - сериал
20:00 Завръщане - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
21:00 Синоптикът - драма
21:30 MasterChef - шоу
23:00 Всички обичат Реймънд 23:10 От местопрестъплението:
22:30 Шоуто на Слави
- сериал
Маями - сериал
23:30 bTV Новините

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария
18:05 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 MasterChef - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Diema Family

07:00 Доктор Куин Лечителката - 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

Diema TV - Ултиматомът на Борн
22.00 ч. - екшън

23 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:50 Пари за вашия бизнес
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Малки истории
14:30 Днес и утре
15:15 Бурен свят - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
22:05 Футбол: Четвъртфинална среща-реванш
от турнира на Лига
Европа пряко
00:00 По света и у нас

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 В светлината на прожекторите - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Досиетата Грим сериал
13:30 Тайнствени афери сериал
14:30 Закони на войната 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 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Димящи аса 2 - екшън
23:50 Хавай 5-0 - сериал

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Експериментът - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Пета предавка - шоу
13:30 Жената чудо - анимация
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 УЕФА Лига Европа студио
22:00 УЕФА Лига Европа

bTV Cinema

09:15 Никита - сериал
10:15 Нашествие - трилър
12:30 Трета смяна - сериал
15:45 Рокаджията - комедия
18:00 90210 - сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Откуп - драма
23:30 Последен изход 4 - трилър

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
13:00 Необходима грубост сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Индия: Национален парк
Канха - документален
17:30 Мармалад - шоу
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Необходима грубост сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
00:00 Незабравима - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
07:00 Напълно непознати 16:30 Малката булка - сериен
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
08:00 Шоуто на Дафи Дък - ани- 19:00 Новините на Нова
мационен
20:00 Съдби на кръстопът 09:00 Шоуто на Слави
реалити
10:00 Долен клас - комедия
21:00 Кошмари в кухнята - НТВ
12:00 Всички обичат Реймънд - 22:00 Мис Пепеляшка - тв
сериал
реалити
13:00 Домашен арест - ситком 23:00 Господари на ефира - шоу
14:00 Различно еднакви 23:30 Новините на Нова
сериал
Kino Nova
14:30 Ало, ало - сериал
07:45 Убийства в Мидсъмър 15:30 Новите съседи - сериал
сериен
17:00 Комиците - шоу
09:50 Текила и Бонети - сериал
18:00 Домашен арест - ситком 10:50 Чък - сериал
19:00 Различно еднакви 11:50 Видение за убийство сериал
криминален
19:30 Всички обичат Реймънд 13:40 Каспър – комедия
- сериал
15:50 Синоптикът - драма
20:30 Новите съседи - сериал
18:00 Текила и Бонети - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
19:00 Чък - сериал
23:00 Всички обичат Реймънд 20:00 От местопрестъплението:
- сериал
Маями - сериал

21:00 Внедрени в час - екшън
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
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 Закони на войната 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 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Ултиматумът на Борн екшън
00:20 Хавай 5-0 - сериал

Diema Family

07:00 Доктор Куин Лечителката - 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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Страхувам ли се от всичко?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1.Обикновено съм спокоен и е
много трудно да бъда изкаран извън нерви.
а)да
б)не
2.Нервите ми са разстроени не
повече, отколкото на другите хора.
а)да
б)не
3.Рядко имам запек.
а)да
б)не
4.Рядко имам главоболие.
а)да
б)не
5.Рядко се уморявам.
а)да
б)не
6.Почти винаги се чувствам напълно щастлив.
а)да
б)не
7.Уверен съм в себе си.
а)да
б)не
8.Практически никога не се изчервявам.
а)да
б)не
9.Смятам се за смел човек, в

сравнение с приятелите.
а)да
б)не
10.Изчервявам се не по-често от
другите.
а)да
б)не
11.Рядко имам сърцебиене.
а)да
б)не
12.Обикновено ръцете ми са
достатъчно топли.
а)да
б)не
13.Срамежлив съм не повече от
другите.
а)да
б)не
14.Не ми достига самоувереност.
а)да
б)не
15.Понякога ми се струва, че за
нищо не ме бива.
а)да
б)не
16.Имам периоди, когато съм
толкова неспокоен, че не ме свърта
на едно място.
а)да

б)не
17.Стомахът ми силно ме притеснява.
а)да
б)не
18.Нямам сили да понеса всички
предстоящи трудности.
а)да
б)не
19.Бих искал да бъда щастлив
като другите.
а)да
б)не
20.Понякога ми се струва, че
пред мен има планини от трудности, които никога не ще преодолея.
а)да
б)не
21.Често сънувам кошмари.
а)да
б)не
22.Забелязвам, че ръцете ми започват да треперят, когато започна
да правя нещо.
а)да
б)не
23.Имам много спокоен и здрав
сън.
а)да
б)не

24.Много ме притесняват възможните неуспехи.
а)да
б)не
25.Случвало ми се е да се страхувам тогава, когато със сигурност
знам, че нищо не ме заплашва.
а)да
б)не
26.Трудно се съсредоточавам
върху работата си или върху някаква
задача.
а)да
б)не
27.Работя с голямо напрежение.
а)да
б)не
28.Лесно се обърквам.
а)да
б)не
29.Почти постоянно се тревожа
за някого или за нещо.
а)да
б)не
30.Често плача.
а)да
б)не
31.Склонен съм да приема всичко твърде на сериозно.
а)да

б)не
32.Често имам пристъпи на гадене и повръщане.
а)да
б)не
33.Един път или по-често месечно имам стомашно разстройство.
а)да
б)не
34.Често се притеснявам, че
още малко и ще се изчервя.
а)да
б)не
35.Много трудно се съсредоточавам върху нещо.
а)да
б)не
36.Материалното ми положение
сериозно ме безпокои.
а)да
б)не
37.Често си мисля за такива
неща, за които не ми се иска да говоря с никого.
а)да
б)не
38.Имал съм периоди, когато не
съм могъл да спя от притеснение.
а)да
б)не
39.Понякога, когато съм притеснен, силно се потя - това много ме
смущава.
а)да
б)не
40.Даже в студени дни се потя
лесно.
а)да
б)не
41.Понякога нервната ми система е толкова възбудена, че не мога
да заспя.
а)да
б)не
42.Аз съм човек с лесно възбудима нервна система.
а)да
б)не
43.Понякога се чувствам съвършено безполезен.
а)да
б)не
44.От време на време ми се
струва, че нервите ми са силно опънати и ей сега ще изляза от себе си.

а)да
б)не
45.Често се улавям да мисля за
това, че нещо ме тревожи.
а)да
б)не
46.Аз съм доста по-чувствителен
от много други хора.
а)да
б)не
47.Почти постоянно съм гладен.
а)да
б)не
48.Обидчив съм.
а)да
б)не
49.Животът ми е свързан с необикновено напрежение.
а)да
б)не
50.Очакването винаги ме изнервя.
а)да
б)не
РЕЗУЛТАТИ:
25 и повече отговори а): Високото ниво на тревога свидетелства за заплахата от устойчива
невроза. Хората от този тип се
отличават с нерешителност,
тенденция към щателна проверка
на стъпките и думите си, повишена отговорност, силна зависимост от мнението и отношението на другите. Често реагират
с повишено чувство за вина и
със самобичуване за най-малките
грешки. Стремейки се на всяка
цена да избегнат конфликта те
действат на пределното ниво на
възможностите си, за да заслужат както одобрението на околните, така и своето собствено.
25 и повече отговори б): Много
високо ниво свидетелства за повишена възбудимост и наличие на
вегетосъдова дистония с чувство
за страх, мъчително безпокойство,
обидчивост, мнителност и липса на
самоувереност. Притеснителната
личност има ниска самооценка, опасения да не би отново да претърпи
неуспехи и стремеж да ги избегне,
конфронтизъм (зависимост от
мнението на мнозинството).

Астрални знаци
ОВЕН Ведра седмица, откриват ви се завидни условия за делова
изява и печалби, а и празниците сякаш са удвоили енергията ви
за работа. Група Овни са доволни и от заздравяването на връзки с
колеги и познати, в бъдеща дейност ще разчитат на компетентни и
много навременни услуги. Ако и сега ви канят за купон, не отказвайте, ще
кроите общи планове. Парирайте женски интриги, гнетят ви...
ТЕЛЕЦ Вие, Лъвове и Стрелци задълбавате в куп делови детайли и
това може да се окаже неефективно. По-добре Телците да следват
рутинните си задължения, не са малко, а шефове, колеги, познати
са се разбързали. Не се поддавайте на тяхното настроение и няма
да направите детински грешки. Ако не се чувствате във форма, съветвайте
се със специалист как да се тонизирате.
БЛИЗНАЦИ Новата седмица ви дава редица шансове за успешна
изява и печалби. Близнаците да следват стриктно задълженията
си, а искат ли им услуги – да не ги отказват. Само че това не значи
да се нагърбвате с чужди задачи или да прехвърляте свои права
на по-неподготвени хора даже да са ви близки, те си имат свой път. Ако има
за уреждане семейни неща, сега можете да го сторите.
РАК Сега Скорпиони искат да изяснявате отношения, но вие едва
ли сте готови за темата. Раците се пазят от спорове, да не се месят
и в противоречията на колеги и партньори, мнозина не са влезли
в обичайния делови ритъм. Ако сте си набелязали някакви извънредни задачи, още е рано да упорствате за изпълнение, бъдете предпазливи и бдителни, възникват спънки. А и пестете.
ЛЪВ Вие,Телци и Стрелци потъвате в разни подробности, но това не
е много полезно за някои начинания. Денят дава на Лъвовете добри
шансове за инициативи и нови партньорства, понякога и дадената
дума е достатъчна да стартират работата. Ще се уверите, че в кръга
ви влизат доста интересни и ценни хора. Някои влюбени се събират след
дълга раздяла и ще са щастливи.
ДЕВА Трябва да намалите деловото темпо, не следвате само свои
идеи. Великден е заредил повечето Деви с енергия и идеи за изява,
вероятно обаче сега трябва да мобилизират колеги и партньори за
по-спорна работа. Обсъдете разпределението на печалбите, дайте и
други стимули за развитие в екипа. Вечерта е за дома и най-близките, вкъщи може да има повод за празник.
ВЕЗНИ При вас се трупат пречки в работата, може да се засили неудовлетворението от постигнати резултати. Едни Везни ще си вземат отпуск, имат свои планове и грижи, но да не забравят делата,
възможности за професионално обогатяване. Втори да се държат
далече от споровете в служебната сфера, колегите не са много организирани. В своите ангажименти бъдете подчертано внимателни.
СКОРПИОН Вие може да искате обяснения за някои проблеми, но
Раци бягат от такива разговори. Скорпионите да бъдат сдържани
и тактични, до петък има риск уж дребни спорове да доведат до
усложнения с близки. Спокойствието ви се отразява и на околните,
мнозина се хващат по-здраво със задълженията си, от полза е и за
екипа. Ако имате наум и благотворителна дейност, ще успеете.
СТРЕЛЕЦ При вас се засилват добрите влияния от миналата седмица, не бъдете толкова придирчиви към Телци и Лъвове. Доста
Стрелци смятат да действат сами по свои планове, случаят ще ги
срещне с подходящи помощници и съветници. Използвайте това,
ще овладеете ценни професионални умения, ще разширите предварителната идея. Дисциплинирани сте, а сега печелят кураж, творчество.
КОЗИРОГ Ще трябва да търсите подкрепа и от хора, с които не сте
най-близки. В деловата сфера Козирозите сега имат условия да спечелят нови съмишленици, партньори, приятели. Не слагайте на първо място финансовите въпроси, а ако ви искат заем – много сериозно
преценете дали да се отзовете. Шефовете харесват прагматизма ви, може
да ви възложат още отговорности.
ВОДОЛЕЙ От средата на миналата седмица се трупат неясноти в работата, струва ви се - поемате твърде много чужди задачи. Е, понякога
се налага, група Водолеи да преглътнат, няма да се ощетят. Друг въпрос е, че тактично трябва да напомните на партньори и шефове, че
го правите отговорно, а околните са се отпуснали. Избягвайте разправии,
времето ви е нужно за ваши лични планове.
РИБИ Ще се връщате към спорове от миналия петък, за вас е доста
натоварващо. Рибите имат куп задачи, а и свои планове, да се съсредоточат в работа. Не върви леко, но вие ще се справите, макар
че не разчитате на чужда помощ. Сериозното ви отношение е оценено от влиятелни личности, може да ви бъде предложена и по-отговорна
работа, но не се очертава дълго време за отдих, пък и подготовка.

Понеделник, 20 април 2015 г.
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ТОП ВИЦ
Педантичен немец се
прибира у дома и хваща
жена си с любовник. Голият любовник скача
отлеглото и влиза в
банята, там взима една
кърпа и се прикрива с
нея.
Вбесеният
съпруг
тича след него и крещи:
- НЕ! НЕ!
Жена му си мисли:
„Това е. Сега ще го убие“
и отива да види какво
става.
А мъжът й:
- НЕ! НЕ тази! Тази е за
лице!
***
Адвокат
казва
на
клиента си, обвинен в
убийство:
- Имам за теб две новини - добра и лоша.
- Давай лошата найнапред.
- Кръвната ти пробае
излязла, съвпада с тази
от кръвта на мястото
на убийството.
- А добрата?
- Нямаш проблеми със
захарта.
***
Американски геолози,
проучвайки поредното
нефтено находище, с
изненада установили,
че над него има някаква
арабска държава…

Появи се нова независима държава
Либерланд на ничия земя между Сърбия и Хърватия
вателите са
вдъхновени
от Монако,
Лихтенщайн и Хонконг", пише
на официалния сайт
на новата
"държава".
Вит Йедличка, член
на
извънпарламентарна дясна партия,
близка до
бившия премиер и президент на Чехия Вацлав
Клаус, изрази надежда,
че "независим суверенен
Либерланд" ще
бъде
признат
първо от Сърбия и Хърватия,
а след това и от
останалите държави в света.
Либерланд
има знаме, герб,
конституция
и
закони. Държавата вече раздава гражданство
и покани към нея
да се присъедиуведомява своите клиенти, че нят всички желаот 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу ещи при условие,
не са комунимираната питейна вода по електронен път че
сти, неонацисти,
(Е pay), както и да получават електронни е к с т р е м и с т и
или престъпнифактури (e Faktura)
ци, осъждани за
Подробности на сайта на „В и К” Търговище тежки престъпления.

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

ТЪРГОВЕ

ДЪЖД
ЧЕТВЪРТЪК

Опа, нагазих в цветята!

в пълно съгласие с международното право, защото се
намира на ничия земя, за
която при определянето на
границата не са имали претенции нито Сърбия, нито
Хърватия.
"Целта на основателите на новата държава е да
създадат общество, в което
могат да просперират почтените хора, без държавата да им вгорчава живота с
ненужни забрани и данъци.
Една от причините за основаването на Либерланд е
все по-голямото влияние на
различни групи върху функционирането на държавите
и все по-лошите условия
за живот на хората. Осно-
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На ничия земя между
Сърбия и Хърватия беше
обявена най-малката "независима суверенна държава"
на Балканите с площ 7 квадратни километра, предаде
БТА.
Новата държава се казва
Либерланд, а неин "президент" е чехът Вит Йедличка,
който покани всички хора,
спазващи принципа "живей
и остави другите да живеят", да станат нейни граждани.
Либерланд лежи на бреговете на Дунав между Бачки Монощор в Сърбия и
Змайевац в Хърватия.
Йедличка твърди, че неговата държава е обявена

ОБЯВИ

Археолози
откриха

Секс
играчка
от XVIII в.

По време на разкопки в
полския град Гданск археолози са открили секс играчка от втората половина на
XVIII век, съобщиха в. "Дейли мейл" и "Ню Йорк пост",
като се позоваха на информация на полското радио.
Обектът е с явна фалическа
форма. Той е бил намерен
там, където преди е имало
древна тоалетна.
Говорителят на местното
регионално управление по
охраната на паметниците
Марчин Тумински съобщи,
че секс играчката с дървен
накрайник е била изработена от кожа и се е запазила в
отлично състояние.
"Обектът е намерен в
древна тоалетна, по всяка
вероятност той е бил изпуснат случайно от някого", добави Тумински. Наблизо археолозите са открили също
керамика, бижута и части
от дървени мечове. Специалистите предполагат, че на
това място преди няколко
века е имало школа по фехтовка.
Археолози често намират секс играчки, твърди в.
"Дейли мейл". През януари тази година в Германия
е открит фалос, изработен
преди около 28 000 години
от 14 парчета алевролит твърда седиментна скала.
Смятан е за една от найдревните секс играчки, на
които специалистите са се
натъквали.

Американец на 95 години е

Най-старият действащ
пилот на самолет в света

Мъж на 95-години от
Калифорния, САЩ, е найстарият действащ пилот на
самолет в света, предаде
Асошиейтед прес, позовавайки се на "Сакраменто
бий".
Според изданието, от
Книгата на рекордите на
Гинес са потвърдили, че
полет, извършен миналия
месец от пилота Питър
Уебър младши, му осигурява място сред световните рекордьори.
Когато на 30 март издига
самолета над летище край
Сакраменто, Калифорния,
и изпълнява три лупинга,
Уебър е на 95 години, 4 месеца и 23 дни.


Ветеранът от ВВС на
САЩ е пилот от 72 години
и лети средно два пъти месечно.
В Книгата на рекордите
на Гинес като най-стар пилот в света фигурира Коул
Кугел от Колорадо, който
лети за последен път през
2007 г. Тогава рекордьорът, починал същата година, е на 105 години.
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