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Наесен –
общински избори

Мисли отсега и търси „своя” избраник

Работници от общинското предприятие "Флора" в Търговище извършват планово подкастряне
на дърветата в града. Почистват се изсъхналите
и заболелите клони, премахват се тези, които са
в опасна близост до сгради или са надвиснали над
уличното платно.
Управителят на „Флора” Асен Чакъров каза, че
дърветата се оформят
по подходящ начин, който да продължи живота
на растенията и същевременно да намали неудобствата от тяхното
израстване.

Нагла кражба

Пет села
без вода

Борислав КУРДОВ
Селата в Търговищка
община останаха без вода
в четвъртък, 19.03.2015
г. Причина за това стана
кражба от трафопост на
„ВиК” край Лиляк. Със сухи
домашни чешми останаха
живеещите в Лиляк, Цветница, Пайдушко, Братово и
Божурка.
Ръководителят на електромонтажния отдел на
„ВиК” в Търговище Красимир Неделечва разказа, че
за да влязат в трафопоста,
неизвестните за сега крадци са разбили стените на
съоръжението. Отмъкнали
са бубини, кабели и други
части. Стойността на откраднатото е около 4 000
лева, но във възстановяването дружеството е вложило над 10 000 лева, каза
още г-н Неделчев.
Екипите на „ВиК” работиха цял ден за да отстранят
аварията. В експлоатация
бе въведена резервна трафомашина, с която да бъде
възстановено електричеството на съоръжението. След
необходимите проби, вода по
чешмите в засегнатите села
потече малко след 20 часа.

дат и спортисти, актьори, музиканти и други
хора получили публична известност, а
любовта на фенове и последователи гарантират гласове, така
желани в надпреварата.
За
добро или лошо,
правото ни да
дадем предимство на един или
друг
кандидат
или ще отрезЕдна семейна история ви партиите или
най-после решенията, които ще
бъдат вземани,
за наше благо, ще са от
личности познати нам,
морални, доказали се в
професията си.
Катя ХРИСТОВА
Много от хората
Наскоро една от
свързват
местната
централните медии извласт
с
кметския
пост.
лъчи репортаж за три
Да, той има огромни
деца, които живеят в
правомощия, но ако
крайна бедност и мимога да използвам мазерия в търговищкото
тематическата термисело Стража. Хора от
нология, те са резултат
цялата страна се отзоот сбора на гласовете в
вават с дарения и сега
общинския съвет. Нещо
домът им е пълен с каповече, ако кметът не
шони с дрехи, обувки,
изпълнява решенията
хранителни продукти.
на общинския съвет, неВ четвъртък, 19 март,
говият мандат може да
заедно с кмета на себъде прекратен, с 2/3 от
лото Рухан Хюсеинов,
гласовете на общинскисоциалният работник от
Мемду Мустафов те съветници. (на 2 стр.)
отдел „Закрила на детето” Йорданка Петкова и обувки, ботуши, трайни
„Поезията – ласка за душата”
Веселин Николов, в ка- хранителни продукти и
чеството си на предсе- плодове. Разказва ни,
дател на обществения че и пари са му оставиБожидар НИКОЛОВ но четене, в което учекомитет „Васил Левски” ли добри хора, оставяли
Литературното ма- ниците четяха любими
в Търговище, посетихме дори и на кмета – той да тине на 19 март беше свои стихове (на 8 стр.)
и лично видяхме какво е им ги предаде. Получил поредната проява в
състоянието на къщата, е и обещания за перал- регионалната библиокакво е получено, а и от ня, хладилник, готвар- тека „Петър Стъпов” в
какво още се нуждаят ска печка и др.
Търговище, посветена
Но нека разкажем на Международния ден
те. Още пред къщата ни
Та си мисля кой е
отначало. на поезията – 21 март.
посрещна единственият историята
по-голям
чудотвородител на Мелин, Фат- Мемду Мустафов живе- Този път организаторирец?
Христос,
койме и Мустафа – баща им ел в съжителство със те имаха за партньор
то
като
Божи
син
е
Мемду Мустафов. Пока- Севджан. Жената има ученици от 11 клас на
имал
силата
да
прави
свое
дете
от
предишен
ни ни в двора и първиВторо СОУ „проф. Ните му думи бяха: „Има мъж – Мелин. От връз- кола Маринов”, с пре- каквото си иска, а е
добри хора. Много ни ката си с Мемду се раж- подавател по литерату- направил чудото да
помогнаха.” Влязохме дат Фатме и Мустафа, ра Йорданка Филева. спаси един човек. Или
и в коридора на къщата сега съответно в пети Партньор на поетична- чудесния екип на Инвидяхме десетките тор- и четвърти клас. През та сутрин бе поетеса- фекциозно отделеби и кашони, изпратени 2013 г. майката бяга та Стойка Теодосиева,
до Мемду, за да имат от вкъщи и оставя три- както и други литера- ние, на който се налаздрави и чисти дрехи те деца при мъжа си. турни творци от Търго- га да прави подобни
чудеса постоянно?....
децата. В стаята, която Причината за тази й по- вище.
Четете на 2 стр.
И започна литератур(на 4 стр.)
обитават, има други – с стъпка,
Свилен НИКОЛОВ
Преференциалният
вот на местните избори
може да изиграе лоша
шега на партийните
централи на предстоящите избори. От години листите за общински съветници се редят
най-вече по партийна
принадлежност, но на
много места с цел по-голяма обществена подкрепа, сред партийните
кандидатите се нареж-

За добрите хора,
състраданието и още нещо

Поетична среща
Писмо до
редакцията

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

В защитеното жилище в Лиляк

Младежи отглеждат
ранни зеленчуци

Екологично чисти зеленчуци произвеждат
младежите от Защитеното жилище в Лиляк.
Повече от 800 корена
марули и 30 кг стар лук
са засели момичетата и
момчетата в две големи
оранжерии, които са изградили сами. Усилията
им не остават напразни
и младежите вече продават своите зеленчуци.
Свежа маруля или
връзка пресен лук те
предлагат по 50 ст.,
предимно на едро – в
ресторанти и фирми за
кетъринг, както и на
местните хора в селото. Събраните пари ще
бъдат реинвестирани в
оранжериите. За градинарството младите хора
имат нужда от помпа за
напояване и фреза, каза
управителят на защитеното жилище Антония

Маринова. Според нея,
младежите с охота се
грижат за растенията, а
трудотерапията се отразява добре на тяхното
състояние, като изгражда и трудови навици.
Защитеното жилище
в Лиляк е дом за осем
младежи с лека или
умерена степен на олигофрения. Те бяха настанени тук през 2008
г., след извеждането им
от
специализираната
институция в Стража.
Къщата бе закупена по
проект на сдружение
„Закрила, Обич и Вяра”
с председател Дияна
Маринова. Целта е
предлагане на алтернативна социална услуга
в общността на лица с
интелектуални затруднения, чрез интегрирането им в среда близка
до семейната.
„ТН”

Понеделник, 23 март 2015 г.

2 страница

Кукленият театър
в Търговище с

Прочетохме за вас от в. „Телеграф”

Писмо до редакцията

Жените
хранят
Чудотворци!
Или
просто
Номинация Инфекциозно отделение на МБАЛ – Търговище мъжете…
за Икар
Кукленият театър в Търговище е номиниран за
Икар в националните награди за постижения в театралното изкуство. Номинацията е за постановката
"Принцесата със скъсаната
обувка" в категорията „Индивидуално постижение в
кукленото изкуство” за сценографа Силва Бъчварова и
за майстора на кукли Васил
Рокоманов.
Освен постановката от
Търговищкия куклен театър, номинации за награди
Икар за куклено изкуство
са получили още: "Пук" на
театъра от Бургас, "Бременските музиканти" на
Кукления театър от Видин и
"Продаденият смях" на Столичен куклен театър.
Номинираните представления бяха представени
тази събота, 21 март, в Столичния куклен театър. Наградените пиеси ще бъдат
обявени по време на церемония, която ще се състои
в Международния ден на
театъра – 27 март, в народения театър „Иван Вазов”.

Община
Търговище в

Часът на
Земята
За седми пореден път
общинската администрация
Търговище се присъединява
към най-голямата природозащитна инициатива "Часът
на Земята". Проектът на
Световния фонд за дивата
природа / WWF/ тази година
е определен за 28 март от
20.30 ч. до 21.30 ч.
В тази връзка от общинската администрация в Търговище призовават нашите
съграждани да се включат
към кампанията, като в рамките на един час загасят
осветлението на своите домове.Така всеки един от нас
ще стане част от милионите
хора по цял свят, които ще
угасят светлината и ще останат на тъмно като призив
за по-устойчиво бъдеще и
предприемане на сериозни
действия срещу промените
на климата.
Часът на Земята през
2015 г. в България е посветен на реките, по информация от WWF.
През 2014 г. в кампанията са участвали 7 000 градове от над 100 държави,
също правителства и бизнес
- организации, обединени в
общи послания и действия
за природозащита. В България в инициативата са се
включили106 градове, институции, бизнес и медии.

Легендата
разказва,
че преди близо 2000 години Христос казал „Стани,
Лазаре!” и умрелият се
съживил. Е да, ама това е
легенда, за която свидетели няма, а аз преживях подобно съживяване и то не в
„Светите места”, а тук, в
Търговище.
Всичко започна съвсем
невинно наглед. Просто
започна с разстройство.
На другия ден отидох и си
взех така рекламираното
лекарство за спиране на
разстройство – Лопедиум.
Да, ама не. Не просто разстройството не спря, но започнах и да
повръщам. След тежката нощ чувствах
страшна отпадналост, а устата ми бе
суха като пещ. Вече дори трудно говорех. Чрез 112 се свързах със спешната
помощ. И никак не се учудих, когато след
като ме изслушаха ми казаха, че не съм за
тях, да си търся личния лекар. След още
час-два съвсем „сдадох багажа”.
Тогава един приятел ме натовари в
колата си и ме закара в „Спешното”, но
там отново ми казаха да ходя при дежурния на медицинската практика. Добре, че
приятелят ми трябваше да ме завлече
само на 20-30 метра. Дежурният лекар в
практиката направи опит да ми измери
кръвното и като не успя, както по-късно
разбрах, се е обадил на шефа на Инфекциозното отделение, а тя /шеф на Инфекциозното отделение е д-р Георгиева/ от
своя страна на Спешна помощ да започнат вливане на някакво лекарство. Така
най-после бях приет в Спешното. В това
време пристигна и д-р Георгиева, действието се развива в събота следобед и
каза след вливането веднага да отида в
Инфекциозното отделение. Приятелят
ми ме закара до отделението, където
вече се бяха подготвили за приемането
ми. Веднага бях поставен на системи и
започнаха едни безкрайни вливания на
лекарства, инжекции и непрекъснати опити да се долови пулс и измери кръвното
ми. Спомням си как по някое време, когато най-после успя да ми измери кръвното,
доктор Георгиева измъчено каза: „Тридесет”. И на въпроса ми това долната граница ли е отговори: „Не, горната”. Макар
и невероятно ниско, но важното беше, че
пулс и кръвно се появиха. Почти две дено-

нощия продължи непрекъснатата борба
за възстановяването ми. Нямам представа колко вливания, инжекции и измерванията ми бяха направени, но кръвното
ми се нормализираше постепенно и аз се
подобрявах.
Когато на третия ден започнах да се
движа и имах възможност да разгледам
къде съм, останах меко казано шокиран.
Бях чувал за плачевното състояние на
сградата на Инфекциозното отделение,
дори бях гледал и клип по телевизията,
но действителността надмина всичко.
Паднали мазилки, както отвътре, така и
отвън. Дървената дограма, която сигурно не си знае годините, се затваря с райбери и не си представям как през зимата
успяват да стоплят стаите. Дървено
стълбище, по което е загадка как персоналът се качва на втория етаж. За „тоалетните” ми е неудобно да пиша, защото
това са съоръжения сигурно от преди 100
години. Не мога де си представя в друга
страна на Европейския съюз да има болнично заведение в подобно състояние. И
толкова по-впечатляваща е работата
на екипа на отделението. Така и не разбрах как успяват да поддържат чистота
и да са толкова внимателни и вежливи в
подобни условия.
Та си мисля, кой е по-голям чудотворец? Христос, който като Божи син е
имал силата да прави каквото си поиска,
а е направил чудото да спаси един човек.
Или чудесният екип на Инфекциозно отделение, на който се налага да прави подобни чудеса постоянно?
Лично аз и сигурно не само аз, искрено
се радвам, че този прекрасен екип го има
и работи в нашия град! Данчо НИКОЛОВ

20 партии и една коалиция
се бориха за нашето доверие през 2011 г. И тази
година няма да са по-малко. Не може да гадаем, но
поне 200-250 души ще попаднат в листите и не е сериозно, ако някой ми каже,
че поне един не е достоен
за неговия глас. Ако трябва поискайте ангажимента, който поема, да го разпише и ако не го спази го
разобличете като мръсник
в печата, за ваше удовлетворение. /Това е просто
идея!/ Не оставайте безразлични, защото вашето
бездействие също е избор.
Дори Законът приравнява
бездействието с умисъла,
ако знаете какви ще са последствията.
Партийна тактика е в
последния момент да ни
се представят листите.
От екрана ще ни говорят
и убеждават хора, които
нямат нищо общо с нашето населено място. Но ти,
българино, имаш глава на
раменете и волята е твоя.
Следи изявите и поведението на „публичните лич-

изцяло феминизирани, в
сфери като образованието
и услугите, където има найголям глад за кадри, работят предимно жени, допълват те.
Иначе през последната година коефициентът
на заетост при мъжете се
увеличава с 1,7 процентни
пункта, а при жените - с 1,3.
Като цяло заетите на възраст 20-64 навършени години са 65,1 на сто, или с 1,6
процентни пункта по-висок
в сравнение с 2013 г. Найголям ръст на заетостта
- 2,6 пункта, е отчетен във
възрастовата група 55-64
навършени години.
Тревожен факт е, че
232 500 души, или 60,5%
от всички регистрирани на
борсата са без работа от
една или повече години.
Коефициентът на продължителна безработица е 6,9
на сто - съответно 7,7 на
сто за мъжете и 6 на сто за
жените. Броят на обезкуражените на възраст 15-64
навършени години е 188
700. Това са лица, които
имат желание да се трудят,
но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще
намерят, обясняват от НСИ.
Относителният дял на
рано напусналите образование и обучение от населението на 18-24 навършени години е 12,9 на сто. Над
30% от българите на възраст 30-34 г. са висшисти.

Непълнолетни крадат в болница

Двама непълнолетни –
момчета на 15 и 16 години и
батко на 18 г. бяха уличени
като извършители на кражба, извършена в болницата
в Омуртаг. Кражбата е станала от оставена без надзор
в съблекалното помещение
на здравното заведение
дамска чанта. Момчетата
задигнали сумата от 105 лв.
До установяването на
ности”, те най-често са и крадците се е стигнало след
част от кандидатите, които
ще ти се предложат. До
октомври има достатъчно
време да разбереш - кой,
кой е!
Отивайки до урната,
дори не предполагаш, колко важен е твоят глас.В община Търговище гласуват
приблизително 27-29 хил.
избиратели, при активност
50% /27 811 действителни бюлетини за общински
съветници през 2011 г/.
Сроковете за забрана за
Това означава, че съветник се става с 843 гласа. риболов се определят ежеПрилагайки формулата за годно, за да бъдат създадеизчисляване на преферен- ни оптимални условия за
цията за ОбС, гласовете се естественото възпроизводумножават по 7 и се делят ство на зимно и пролетно
на 100. Тоест, при префе- размножаващите се риби.
ренция от 59-60 гласа за Това съобщиха от Изпълнидаден кандидат, от после- телна агенция по рибарство
и аквакултури /ИАРА/.
ден в листата, той може да
От 15-ти март до 15-ти
измести и местния парти- май е забранен уловът на
ен лидер в нея. Те редят, бяла риба. От 15-ти април
но ти избираш! Следвайки влиза в сила и забраната
пътя на логиката, дори да за улов на калкан във воне симпатизирате на да- дите на Черно море с всядена партия, ако неин кан- какъв вид риболовни уреди,
дидат е достоен за вашия с продължителност 60 дни.
глас, то той може да стане До 30-ти април е забранен
част от съвета.
уловът на щука и рапер. За-

Наесен – общински избори
(от 1 стр.) Време е хората
да прогледнат и да станат
малко по-заинтересовани,
кой ги управлява. Защото
в годините на кметовете
се преписват правомощия,
които те реално не притежават.
Та, да се върнем на преференциалния вот. На есен
в Търговище ще се обещава какво ли не, а партии ще
развяват лозунги за права
и свободи, други за европейска идентичност, трети
България на три морета,
списъкът може и вие да
го продължите. Истината
обаче е, че отивайки до урната вие може да пренаредите цялата партийна листа, с вашата отметка под
кандидата, на който вие
симпатизирате. 33 са общинските съветници в месния парламент, а техните
решения ще предопределят какво ще се случва в
Общината в следващите 4
години.
Е, има и много скептици,
а и от народопсихологията ни „Всички са маскари”,
едва ли ще избягаме. Но!

Мъжете по-често остават без работа и разчитат
на жените да издържат
семействата. Това показват данни на Националния
статистически институт за
работната сила през 2014 г.
От общо 384 500 регистрирани безработни, 221
400 са представители на
силния пол. Дамите на борсата са 163 100. Като цяло
коефициентът на безработица намалява с 1.5 процентни пункта спрямо 2013
г. и достига 11,4 на сто. При
мъжете той е 12,3%, а при
жените - 10,4%.
През последното десетилетие е имало само 3
години, през които силният
пол е бил по-зает от нежния - 2006, 2007 и 2008-а.
От 2009-а нещата се обръщат и безработицата сред
мъжете започва да расте
повече от тази при жените,
показват още данните на
националната статистика.
За това има няколко причини. До- ; казано е, че в
години на криза жените са
по-гъвкави на трудовия па- ;
зар - намират по-лесно работа и я : губят по-трудно,
склонни са да се захванат с
дейност, която не отговаря
на образованието и квалификацията им, за по-ниско
заплащане. Докато мъжете
по-трудно правят компромиси, коментират експерти
от бюрата по труда. Освен
това много професии са

извършени бързи оперативно-издирвателни действия
на служителите на регионално управление „Полиция” в Омуртаг. Проверката
по случая продължава.
17-годишен непълнолетен младеж от с. Преселец
пък бе „хванат” след като задигнал 50 лева от павилион
за закуски в Търговище. И
двете кражби са били извършени на 19 март, четвъртък.

Забрана за рибари

браната за улов на попчета
във водите на Черно море с
мрежени риболовни уреди
влиза в сила от 15-ти април
тази година и ще продължи
до 15-ти май включително.
Това се случва в съответствие с разпоредбите в Закона за рибарството и аквакултурите.
При случаен улов на екземпляри от забранените
видове през съответния
период, те следва да се
връщат незабавно в съответния воден обект, от който
са уловени, независимо от
тяхното състояние, съветват
от Изпълнителнта агенция
по рибарство и аквакултури.

Понеделник, 23 март 2015 г.
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Любопитни Цветята у дома
землячка факти за брака

Ехо от срещата с

Поетесата

Твърди се, че ако отглеждаме подходящите видове, ще имаме късмет, любов и пари

Висока оценка за най-новата книга на Петя
Цолова „77 любовни писма до поискване”
Иван ВАСИЛЕВ
По асоциация ми идват
наум следните думи на Недялко Йорданов: „Ние си
спестяваме хубавите, добрите думи точно към хората, които обичаме и защото
смятаме, че не е необходимо да им ги казваме, а може
би не е така, защото хората
искат да чуят добри думи.”
Искам да добавя към тоя
цитат, че някои си спестяват
добрите думи за събрата по
перо от влиянието на „гения
на завистта” – отрицателна
черта в националната ни
психология, за която достоен отговор е следната мъдрост: „Който завижда, добро
не вижда.” Удивително е,
че при Недялко Йорданов
се оказва, че най-употребяваната дума е „любов”. Не
става дума за някакво подражание, а за избягване на
изтъркани от употреба думи
и свой оригинален поглед
към нещата в света и хората.
Вечната тема за любовта е неизчерпаем извор
на вдъхновение. Ето в стихотворението „Любов” има
дванайсет определения за
нея – от „Любовта – изгрев”
до „Любовта – тъмен огън
и грях”. В следващата половина на стихотворението
авторката продължава да
ни води „през земята
на любовта” и добавя
нови черти в нейната
характеристика, философията за любовта
е изказана просто и
ясно, без труфила.
„Само отсъствието
на любовта –
отсъствие, болест
невярна,
никога не приех, не
разбрах.”
Като
естествено
продължение на започнатия
разговор
звучи
следващата
песен „На бойното поле на
любовта”, което не случайно стои на гърба на задната
корица под нейния портрет,
който с езика на изкуството
разказва пестеливо за образа – бяла блуза до кръста,
подпряла артистично глава
под шията, лицето огряно в
розово сияние, с шапка на
върха и само едно бижу –
гердан. Същевременно песента е обогатена с мотива
за самота „… и замечтаваме отново/ да сме живи пак
там/ на бойното поле на любовта.”
Някъде четох, че на найвисок пиедестал трябва да
стои жената – майка, която
ражда людете и ги прави човечни и добри, хора с главно
„Ч”. Затова, Петя, благодаря
за естетическата наслада от
песните, благодаря за магията на словото, която ни кара
да четем с увлечение любовните писма, както се четат
любими романи. Благодаря,
че ни правиш съпричастни
към борбата между сиянието на жар птица, символ на
щастието и мрака, който носи
Дяволът и „Богохулна молитва” не е богохулна, а преклонение пред красотата, която
си създал; бич срещу лъжата

и фалша, търговците в храма, които Спасителят изгони.
Сред десетината стихосбирки непременно трябва да се
спомене като голямо постижение „Насаме с белия лист”
/2011 г/.
Представата за Петя Цолова ще бъде половинчата, ако не се кажат добри
думи и за художествената
й проза. Тя върви по традиционния път – от поезията към повестта, от стихосбирката „Земя през юли”,
1970 г., последвана
от повестта „Художникът от сутерена” /
посветена на Стефан
Куцаров/, а после
се появява най-голямата белетристична
форма – романът.
Най-напред „Падна
есенна звезда”, после ‘Бъди благословен,
безбожнико”,
1981 г., за знаменосеца на Ботевата
чета Никола Симов
– Куруто. Спомням
си с какво чувство на
болка говореше за
Мита, че е погребана
с „боклукчиската каруца на общината”,
когато представях на
читатели книгата.
Ето това щях да
кажа, ако бях на срещата с Петя. Оста-

ва да добавя, че тя винаги
изненадва приятно с нещо
ново, интересно и непознато и вчера, и днес, и като
съдържание и структура.
Никога не стига до деконструкция, загуба на отчетлива сюжетност, далече от
посмодернистични веяния.
С класическа простота пре-

връща традиционното в модерно. Ярък пример в това
отношение е портретът на
поетесата на задната корица от художника Красимир Михов. Тук няма нищо,
което може да се добави
без да се накърни неговата художествена стойност
и въздействие. С две думи
постигната е кристална композиция.
Благодаря на директорката на Окръжната библиотека, която смени две-три наи-

менования, сега е известна
като регионална библиотека „Петър Стъпов”, по онова време без патрон, която
подкрепяше всяко начинание , свързано с Петя Цолова, като се почне от библиографската справка за нея
от поредицата „Дейци на
изкуството и литературата”.

Средностатистическата
брачна двойка прави секс
68.5 пъти на година, което
е малко повече от веднъж
седмично. 1 на всеки пет
двойки живеят в брак без
секс, като правят любов помалко от 10 пъти на година.
80% от всички бракове в
историята са между втори
братовчеди (или по-близки
роднини). Думата "булка"
идва от стара немска дума,
означаваща "да се готви".
Във Франция можеш да
сключиш брак с мъртвец.
Айнщайн, Дарвин, Едгар Алън По и Саддам Хюсеин са женени за свои
първи братовчедки. Около 300 двойки се женят в
Лас Вегас всеки ден. Мъж
се ожени за куче в Индия
като форма на изкупление.
Вижте още: Най-красивите кралски съпруги Хората,
които по-лесно понасят повече от 45 минути пътуване
в градския транспорт, е 40%
по-вероятно да се разведат.
99-годишен мъж се разведе
с 96-годишната си съпруга
след 77 години брак, защото откри, че му е изневерила през 1940-те години.
Първите бракове, които
завършват с развод, обикновено продължават около 8
години. Жена на име Ерика
се „омъжи“ за Айфеловата
кула през 2007 г. Двойките,
които живеят заедно преди
встъпването в брак, са с поголяма вероятност от развод, отколкото останалите.
Повечето женени двойки са
най-щастливи през третата
година от брака. Всеки час
в САЩ се осъществяват по
100 развода. По време на
сватбата на римския император Нерон един от неговите освободите роби играе
ролята на булката. В Иран
закон от 2013 г. позволява
на мъжете да се женят за
13-годишните си осиновени
дъщери.

Стайните растения носят
приятни изживявания на
своите притежатели, добро
настроение, уют и комфорт
в дома. Цветята ни даряват
с толкова прекрасна наслада, но колко от нас знаят,
че някои стайни растения
са способни да донесат в
дома ни успех, богатство и
любов? Да, да точно така,
за тези възможности на
цветята ще разкажем сега.
В това може да вярваш,
а може и да не вярваш, но
много цветари считат, че
повечето растения притежават удивителна енергия,
която привлича в дома успех и щастие.
Прости и непретенциозни растения като мушкато,
азалия и бегония помагат
да успееш в живота. В азиатските страни вярват, че
ако в дома има азалия, то
стопаните му ще живеят
дълго и щастливо. Мушкато
в съседство с азалия носи
изобилие в дома, но да са
наблизо е задължително
условие.
Много хора са чували за
“дървото на парите’’... Ненапразно го наричат така.
Според поверието това
цвете носи в дома богатство и пари. Препоръчва
се в саксията да се зарови
монета. Латинското наименование е красула. Считат го за растението на
благополучието и богатството, а ако е цъфнало,
не се съмнявайте в това!
Други стайни растения,
които привличат богатство в дома са:аспарагус,
астрофитум, юка, папрат
и най-обикновен кактус,
който пък спира крадците
според поверието.

Драцена ‘’Сандериана’’,
наричана още ‘’бамбук на
щастието’’ е символ на успеха и финансовото благополучие. Затова всеки
бизнесмен трябва да има
това удивително растение в
офиса си. За привличане на
пари растението се завързва с червена или златиста
лентичка или с наниз от три
монети.
Препоръчително
е за бизнесмените да отглеждат в офисите мента,
която привлича клиентите.
За финансов гений обаче се
счита бугенвилията, която е
тясно свързана с енергията
и могъществото на парите.
Източник на благополучие в дома е и несравнимата и очарователна орхидея.
Хубаво е в дома да има цитрусови дръвчета и драцена
- символ на успех и късмет.
Много хора обичат фикуса,
който носи късмет, покой и
комфорт на дома. Още от
древни времена растението
се счита за пазител на семейното огнище. Фикусът
носи късмет на бременни
жени, а ако се подари на
двойка, която няма наследници, то зачеването и раждането е гарантирано. Не
ви върви в живота - не се отчайвайте! Завъдете в дома
сиоксалис... или хибискус
(китайска роза.) Едното
цвете е символ на любовта,
а другото на страстта!
Самотните
представителки на нежния пол, просто трябва да си вземат спатифилиум - така нареченото
„женско щастие“. Съществува поверие, че цветето
непременно ще помогне на
жената да намери половинката си, а ако вече я има да стане майка.

Сензационно

Откриха гроба на Сарвантес

Оказа се, че той е на територията
на женски манастир край Мадрид

Драматичен театър – Сливен в Търговище с постановката
Анета МИЛЕВА
Титанична
схватка? Епична борба?
Вулканични
страсти?... Нищо подобно
– шеметна комедия с
участието на Камен
Воденичаров и Георги
Спасов в спектакъла
“Който трябва” на Сливенския драматичен
театър.
Народът и властта
ще се изправят един
срещу друг във вторник, 31 март, на сцената на Драматичния
театър в Търговище.
Голямото
надлъгване започва точно в 19
часа.
Кой на кого е обещал, а пак не е дал, кой
какъв номер е извъртял, а уж е бил измамен
грозно – тарикатлъкът

и шмекерията, съчетани с традиционното
българско недоверие
към всеки и всичко,
ескалират в двойните
и тройни блъфове на
политическия покер.
А Алековия Бай Ганьо
е и от двете страни на
барикадата.
Убийствено смешно, само да не беше
вярно.
В главните роли:
любимецът от „Ку-ку”,
“Каналето” и “Шоуто на канала” Камен
Воденичаров е точно
„Който Трябва”. Срещу
него се изправя Георги
Спасов в ролята на БГ.
Точно както трябва.
Информация и билети – на касата на театъра и на тел. 0601/6
25 28.

“Който трябва”
Археолозите са намерили ковчег с останките на
знаменития писател на "Дон
Кихот" и на съпругата му
Каталине де Салазар на територията на женски манастир край Мадрид, където те
работят от миналата година. Така испанските учени
сложиха точка на четиривековната сага, свързана с
мистерията около гроба на
Сервантес, съобщава El
Pais.
Изследователи се насочили към мястото, тъй като
самият автор на „Дон Кихот"
указва, че иска да бъде по-

гребан там, защото дъщеря
му Исабела де Сааведра
била монахиня. Открит е
скелет с шест зъба и следи от гръдни наранявания.
Знае се, че Сервантес е получил такива в битката при
Лепанто през 1571 година.
Освен това на ковчега са
гравирани инициалите М.С.
Предстоят още тестове и
анализи. Ако бъде потвърдено, че намерените останки
са на писателя, те ще бъдат
поставени за поклонение
в манастира за 400-годишнината от смъртта му на 23
април 2016 година.

Понеделник, 23 март 2015 г.
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Една семейна история

Държавен турнир за Купата на Република България

За добрите хора, състраданието и още нещо Бронз за Калоян Русев

те права и издръжка
В Пловдив се проведе Държавен турнир за КуВеселин Николов (в средата) от майката, в полза на
пата на Република България по спортна гимнаспред дома на Мемду бащата. По делото ще
тика за мъже, жени, младежи, юноши и девойки
работи адвокат Айнур
старша възраст. Спортен клуб по спортна гимнасАхмед, която ще защитика и акробатика „Светкавица” - Търговище участва
тава интересите на дес един състезател Калоян Русев при младежите. В
цата и Мемду, безвъзиндивидуалното класиране в многобоя той завоюва
мездно, обяснява г-жа
трето място – бронзов медал и правото да участва
Петкова от отдел „Зана пет шампионата. На отделните уреди завоюва
крила на детето”. Така
три сребърни медала на халки, висилка и прескок,
ще може да получава и
бронзов медал на успоредка и седмо място на земя.
детски надбавки, както
Ръководството на клуба изказва своята благодарност за доброто представяне на младия състезател
и да кандидатства за
Калоян Русев и неговите треньори Румяна Чукарска
социални помощи, коии Дмитрий
то да допълват семейНиколов и
ния бюджет, добави тя.
им пожеВеселин Николов пък
лава още
се ангажира да доведе
по-добри
със собствени средства
На 20 март 2015 година се навършват
резултати
водата от чешмата в
и по-голеШЕСТ МЕСЕЦА
двора до вътрешността
ми успехи.
от смъртта на
на къщата, за да може
да
се
ползва
удобно
и
бота,
особено
за
човек
(от 1 стр.) вероятно е нещо за изхранването
Републиканско личнострахът, става ясно от на семейството - меси с инфаркт. Но не в това през зимата, а и да се
отборно първенство
обясненията на соци- хляб, чисти, пере, под- вижда проблема мъжът, включи пералня там.
Разбира
се,
по
къщаа
в
другото,
че
работата
режда,
колкото
може.
алния работник Петкова. Страх, защото има- Пораснала без време, е за по два-три дни и та и превръщането й
ла връзка с друг мъж, Мелин, сега в 7 клас, е после седмица-две без. в нормално място за
но Мемду разбрал. Но жената вкъщи, тя под- Ходи по селото, взема живеене има още досдомакинство- пари на заем, но после та работа – покривът
и до днес не се знае държа
къде е тази жена и то, споделя Мемду. ги връща, обяснява ни тече, от печката на
Първият кръг на Републиканското
защо не е потърсила Най-много му тежи, че кметът на Стража Ру- дърва стаята е опуше- лично-отборно
Мъката по теб ни е голяма
първенство по вдигане
никаква връзка със се- няма постоянна рабо- хан Хюсеинов. Наред с на, ел.инсталацията е на тежести се проведе през миналастара
и
т.н.
Но
засега
и все така ще ни боли,
даренията
сега,
Мемду
мейството си, с децата та, със спечеленото
та седмица в Сливен. Възпитаниците
от която да осигурява е получил и предложе- важното е, че децата на търговищкия клуб „Светкавица –
си.
дори ще става още по-голяма,
Къщата, в която жи- издръжката на децата ния за работа – в Раз- имат здрави и хубави 1971” извоюваха пет шампионски титзащото няма да се върнеш ти.
веят, е собственост си. И трите се учат до- град и в София. Не е дрехи и обувки, с които ли, четири при момичетата и една при
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!
на майката на Мемду. бре, умни деца, казва склонен да ги приеме спокойно да ходят на момчетата.
При момичетата до 13 години СиОсвен нея и Мемду с бащата, а социалният обаче, защо няма на училище, да излизат да мона
Събева /кат. до 40 кг./ и Севда
трите деца, в нея жи- работник потвърждава кого да повери децата играят със свои връст- Гюрселова /кат. до 44 кг./ се класираси, иска да е при тях. ници. А бащата обяс- ха на първите позиции. При момчетавеят и другите му два- думите му.
Децата пътуват с Каза ни, че е подал до- нява, че всичко, което та в същата възрастова група Атанас
ма братя, единият от
които има жена и дете, ученическия автобус кументи в стъкларския добри хора са им дали, Галинов стана републикански шампиа другият е сам. Всеки от селото до Трето ос- завод „Тракия Глас”, ще бъде описано и съх- он в кат. до 56 кг., като успя да изтласот братята има една новно училище в Тър- както и, че се е паза- ранявано подобаващо. ка 86 кг. Антонио Илиев в кат. до 45
кг. остана четвърти, но пък се нареди
ежедневно. рил за овчар към КОС в Това, което им е излиш- трети в изхвърлянето.
стая и живее в нея. говище
но, обаче, няма да бъде
До скоро двете легла Случвало се е обаче Търговище.
При кадетките до 15 година реТъй като Мелин в потулено, а ще бъде да- публикански шампион стана Ивана
в стаята на Мемду са да не отиде някое от
били спална постеля тях, защото не веднъж действителност не е рено на други, изпадна- Петрова, а съотборничката й Мариза двете момичета, са били подигравани дете на Мемду, сега ли в подобна на тяхната яна Младенова – зае второ място в
тяхното братче и баща от съученици, че са е настанена при него нужда. А такива хора своята категория. При кадетите вицев кат. до 50 кг. стана Алиим. След намесата на мръсни, бедни, че ня- като се изпълнява има немалко, дори само шампион
шен Алиев. Ерсин Салим /до 62 кг./ се
социалните работници мат джобни пари, дори мярка по закрилата й. като се поогледаме на- класира пети, Марио Пламенов /до 69
За другите две деца, около, потвърди соци- кг./ - също се класира пети./ На трето
се е наложила лека ро- за закуска.
От края на 2014 г. за които са записани на алният работник.
када и сега при децата
място в изхвърлянията и на пето мясДокато ни изпраща- то в двубоя в кат. до 77 кг. се нареди
спи бабата, а бащата прехраната на Мемду и името на майка си, е
процеду- ше, Мемду не спря да Севдин Салим.
– в нейната стая. Ос- децата помага бабата, започната
Шампионска титла от първенствовен обаче спалня, тази защото от тогава полу- ра по припознаване повтаря, че добри хора
то
извоюва и Емне Ахмедова при кастая е и кухня, и тра- чава пенсия. Помага им от страна на баща им. наистина има и да бла- детките до 17 г.
годари
на
тези,
които
След
това
предстои
запезария, и всекиднев- и братът Хюсеин, койТреньорите Илиян Събев и Петър
на, и баня. Всеки ден то живее сам, а работи веждане на дело за от- са се отзовали да им Йорданов са доволни от представянето на своите възпитаници и от послед учебните занятия почти постоянно. Мем- немане на родителски- помогнат.
Мелин се прибира у ду Мустафов работи в
Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ стигнатите високи
дома, запрята ръкави селото, товари и разто- ДАВАМ ПОД НАЕМ
в Търговище - 55 кв.м.; ул. „Шейново” 5; резултаи започва да приготвя варва дърва – тежка ра- АПАРТАМЕНТ в Търет. 3. Цена: 50 000 лв. Без посредник
ти.
Тел.: 0897 817 018
До членовете на говище – 4-стаен; 80
ЗК "Напредък" с. Светлен
ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН
кв.м. след основен ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „ВаПОКАНА
ет. 4 /последен/; ново строителство. 210 лв.
ремонт, обзаведен, роша”,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
Тел.: 0889 70 55 46 и
наем/месечно
съобщава,
че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДЗК "НАПРЕДЪК" С.СВЕТЛЕН
0893
20
27
61
–
Тодорова
газ, климатик и
Ви кани на годишно отчетно събрание,
НО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
което ще се проведе на 28.03.2015г. от 8.00 гараж; намира се на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, производство, както и офис помещение.
часа в малката зала на читалището.
Възползвайте се от ниските наемни
Разпределителен обслужващ
ул. „Христо Ботев”

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ

Íåäêî
Пет шампионски титли за Äèìèòðîâ
търговищките щангисти Íåäåâ

От с. Светлен, починала на 70 г.

от близки и приятели

ДНЕВЕН РЕД

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

31вх.А, ап. 2
Подходящ за живеене или офис
Тел.: 0887 53 61 56

център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че: На 24.03.2015 г., от 10:00 ч. до
13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр.Омуртаг – Асфалтова база и
с.Камбурово, общ.Омуртаг .
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

цени на Бизнес инкубатора !
За допълнителна информация
тел. 0601/62622, 0899942063.

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м.
за търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 27.03.2015 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 - бул.Трайко Китанчев от училището за
деца с увреден слух до болницата, ул.Трети Март, Петлешков, Никола Симов, част от улица Спиридон Грамадов, част
от улица Любен Каравелов, ул.Пирин – жилищни блокове с номера 12, 14, 16 и 18, кв.Запад I - жилищни блокове с номера 7, 8, 9, 10 и 11.
На 26.03.2015 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 - улиците Пирин, Беласица, ул. Раковска, Одрин, Яворов, Марица, бул. Трайко Китанчев – от ъгъла
на бившата казарма до пресечката на ул. Трети март, бул. Александър Стамболийски от пресечката на ул. Вит до пресечката на ул. Дамян Груев,
бул. Цар Освободител №15 жилищни блокове с номера 1, 2 и 3.
На 25.03.2015 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 - улиците Мургаш, Морава, Стара планина, Стефан Куцаров, Капитан Данаджиев, Богомил, Граф
Игнатиев, Цар Крум, Бистрица, Паисий от ъгъла с ул. Капитан Данаджиев до пресечката на улица Шейново, Първи май (от ул.Паисий до ул. Граф
Игнатиев), Царевец, Преслав, Трапезица (от Палаузов до Преслав ), Искър, Република №5, Антим Първи (от Славейков до Първи май), Цар О
вободител номера 31, 32, 34, и 39.
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

Понеделник, 23 март 2015 г.

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

страница 5
БИЗНЕС ОФЕРТИ



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ



ÑÒÎÊÈ

www.imoti-viktoria.com
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
35 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзаведен, с гараж (+15 000 лв.)
79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.) 102 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), завършен 99 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4,
обзаведен, с таванска
72 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000

и още много оферти...

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

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

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

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна
гарсониера с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3,
гарсониера, с подобрения
40 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7, гарсониера
39 900
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.),
двустаен тухла, с таванска
45 000
50 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), двустаен
ново строителство
53 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3, двустаен тухла 43 500
54 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
48 000
70 кв.м. Център, ет. 4, двустаен тухла 55 000
89 кв.м. Широк център, ет.4, трист. тухла 60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), тристаен
ново стр-во, завършен вид
95 000
Широк център, ет. 1 (жил.),
лукс, четиристаен
52 000 EUR
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
112 кв.м. Център, ет. 3, теракот, PVC
90 000
Широк център, ет. 2 от къща, 117 кв.м. ЗП
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
27 500
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
46 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, ново стр-во
43 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. Ид. център, ет. 3 (жил.), лукс
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

ïëàùàíå
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

гр. Търговище



ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Фирма „Прометей” ООД търси
Продавам 500 кв.м. ШЛОСЕР с техническо образование за работа
Продавам
дворно място със
с металообработващи машини
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
Молба и автобиография изпращайте на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
имейл-адрес: kamini_prometei@abv.bg
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
За контакти: 0888 439 667
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400
Давам
Лукерия ООД Търговище
Тел.: 089 87 43 166
стая
търси да назначи
Продавам
под
наем
МАЙСТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Продавам две СЕКЦИИ
КОКОШКИ
–
НОСАЧКИ
на
улица
с двукрилен ГАРДЕНА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
– 3 лв. за брой „Царевец” 14 в с опит в производството на
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
с ракла, трикрилен
птицеферма с. Тел.:Търговище
0601 580 29 рахат локум минимум 10 г.
гардероб и УЧЕНИЧЕВасил Левски
семейство и владеене на турски език
СКО БЮРО
Тел.: 0601/6-46 64
Василеви
Тел.: 0878 350 117
Тел.: 0886 06 48 87

23 март 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - От люлка до гроб
23.00 ч. - екшън

23 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Шоуто на Канала
14:30 Зелената линейка
15:15 Бурен свят - сериал
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: Досието Овен
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Торн: Поспаланко сериал
23:50 Бързо, лесно, вкусно

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 България търси талант
- кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Под наблюдение сериал

09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Лонгмайър - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция- сериал
13:00 Богове и генерали - драма
15:30 Мисия Моят Дом
16:00 Лонгмайър - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Чистилището - екшън
00:00 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Престъпления от класа сериал
10:00 Незабравимата - драма
12:10 Тайният кръг - сериал
14:15 Престъпления от класа сериал
15:30 Къщата на моя живот драма
18:00 Никита - сериал
20:00 Вътрешна сигурност сериал
21:00 Железен план - драма
23:00 От люлка до гроб - екшън

bTV Comedy

08:00 Шоуто на шантавите
рисунки- анимационен
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Полицейска академия
4 - екшън
12:00 Всички обичат Реймънд сериал
13:00 Домашен арест - ситком
14:00 Майк и Моли - сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Домашен арест - ситком
19:00 Майк и Моли - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Рок завинаги - мюзикъл
22:30 Новите съседи - сериал
00:00 Офисът - сериал

ВТОРНИК
БНТ 1

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Надежда за обич - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Като две капки вода - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

10:00 Имението Даунтън сериал
11:00 Клюкарката - сериал
12:00 Ястребът и гълъбицата сериал
13:00 Смело напред - сериал
13:30 Моят фалшив годеник комедия
15:20 Летателен план - трилър
17:30 Имението Даунтън -сериал
19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Играта - трилър
23:45 От местопрестъплението:
Маями - сериал

Diema TV

09:00 Арабски нощи - приключенски

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен филм
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

TV 7

12:30 Новини
13:00 Уютно
14:00 Забранена любов:
Майорка - сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
15:30 Новини
16:00 Светлините на стадиона
- сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Новини
19:30 Акцент
20:00 Спорт 7
21:00 Срещу своите - сериал
22:00 Новини

bTV Cinema - Отново на 17
21.00 ч. - комедия

24 март
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: Досието Овен
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 Торн: Поспаланко сериал

11:00 Имало едно време на
запад - уестърн
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 14:30 Закони на войната сериал
11:00 Незабравима - сериал
15:30 Среднощен ездач 12:00 Къде е Маги - сериал
сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини - 16:30 Ченге от миналото сериал
сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
17:00 Папараци
- сериал
18:00 MasterChef - шоу
19:00 Снайперисти - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Закони на войната 20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
21:00 Малки сладки лъжкини 21:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
22:00 Червената Соня - прик22:00 Къде е Маги? - сериал
люченски.
23:00 Огледален свят - сериал
23:50 Хавай 5-0 - сериал
00:00 Незабравима - сериал

bTV Lady

09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Лонгмайър - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Чистилището - eкшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Лонгмайър - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Точка на топене - eкшън
00:00 Култ - сериал

11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги?- сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
16:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Търси се - токшоу
18:00 MasterChef - шоу
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
bTV Cinema
09:30 На кафе - НТВ
08:00 Никита - сериал
11:30 Бон Апети
09:30 Престъпления от класа - 12:00 Новините на Нова
сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
10:30 От люлка до гроб - eкшън 13:30 Моята карма - сериен
12:45 Тайният кръг - сериал
14:30 Надежда за обич - сериен
14:45 Престъпления от класа - 16:00 Новините на Нова
сериал
16:30 Малката булка - сериен
16:00 Железен план - драма
18:00 Сделка или не – тв. игра
18:00 Никита - сериал
19:00 Новините на Нова
20:00 Вътрешна сигурност 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
21:00 Женени от пръв поглед 21:00 Отново на 17 - комедия
реалити
23:15 Езикът на любовта - драма 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
bTV Comedy
08:00 Шоуто на шантавите
Kino Nova
bTV
рисунки- анимационен
09:30 Имението Даунтън 06:30 Тази сутрин
09:00 Комиците - шоу
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Рок завинаги - мюзикъл 11:00 Клюкарката - сериал
12:00 bTV Новините
12:00 Всички обичат Реймънд - 12:00 Ястребът и гълъбицата 12:30 Шоуто на Слави
сериал
сериал
13:30 Тайните на времето 13:00 Домашен арест - ситком 13:00 Шахматистка - драма
сериал
14:00 Майк и Моли - сериал
15:15 Играта - трилър
15:30 Светлината на моя
14:30 Модерно семейство 18:00 Имението Даунтън -сериал
живот - сериал
сериал
19:00 Клюкарката - сериал
17:00 bTV Новините
15:30 Новите съседи - сериал
20:00 От местопрестъплението:
17:30 Лице в лице
17:00 Аламинут - шоу
Маями - сериал
18:00 Бинго милиони - ло18:00 Домашен арест - ситком 21:00 Непобедимите 2 - екшън
тария
23:10 От местопрестъплението:
18:05 Опасни улици - сериал 19:00 Майк и Моли - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
19:00 bTV Новините
Маями - сериал
- сериал
20:00 Завръщане - сериал
Diema TV
21:30 MasterChef - шоу
20:30 Добро момче - екшън
09:00 Ченге от миналото 22:30 Шоуто на Слави
22:30 Новите съседи - сериал
сериал
23:30 bTV Новините
00:00 Офисът - сериал
10:00 Червената Соня - приклюbTV Action
bTV Lady
ченски
08:00 Под наблюдение 08:30 Ангели пазители - сериал 12:00 Теория за големия взрив
сериал
10:00 Огледален свят - сериал
- сериал

12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Снайперисти- сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Атомен влак - екшън
01:30 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - 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

TV 7

12:30 Новини
13:00 Уютно
14:00 Забранена любов:
Майорка - сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
15:30 Новини
16:00 Светлините на стадиона
- сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Новини
19:30 Акцент
20:00 Федерални свидетели сериал
21:00 Срещу своите - сериал
22:00 Новини

СРЯДА

Kino Nova - Ядрото
21.00 ч. - екшън

25 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 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
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 Предисторията: Богове
и поклонници - документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Торн: Поспаланко сериал

bTV

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

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Лонгмайър - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Точка на топене - eкшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Лонгмайър - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Човек без сянка - трилър
00:15 Култ - сериал

bTV Cinema

13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия
взрив - сериал
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
23:50 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

09:30 Сезони на любовта сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - 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

TV 7

12:30 Новини
13:00 Уютно
14:00 Забранена любов:
Майорка - сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
15:30 Новини
16:00 Светлините на стадиона
- сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Новини
19:30 Акцент
20:00 Федерални свидетели
- сериал
21:00 Срещу своите - сериал
22:00 Новини

Kino Nova - Високосна година
21.00 ч. - комедия

26 март
БНТ 1

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
08:00 Никита - сериал
09:10 Престъпления от класа - 11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
сериал
10:15 Отново на 17 - комедия 12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
12:45 Тайният кръг - сериал
14:45 Престъпления от класа - 14:30 Надежда за обич - сериен
16:00 Новините на Нова
сериал
16:00 Езикът на любовта - драма 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
18:00 Никита - сериал
19:00 Новините на Нова
20:00 Никита: Отмъщението 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
21:00 Женени от пръв поглед 21:00 Явлението - драма
реалити
23:00 Ирландски романс - драма
23:00 Господари на ефира - шоу
bTV Comedy
23:30 Новините на Нова
08:00 Шоуто на шантавите
Kino Nova
рисунки- анимационен
10:00 Имението Даунтън 09:00 Аламинут - шоу
сериал
10:00 Добро момче - екшън
12:00 Всички обичат Реймънд 11:00 Клюкарката - сериал
12:00 Ястребът и гълъбицата - сериал
сериал
13:00 Домашен арест - ситком
14:00 Да откраднеш по Коледа
14:00 Майк и Моли - сериал
- комедия
14:30 Модерно семейство 15:50 Непобедимите 2 - екшън
сериал
18:00 Имението Даунтън -сериал
15:30 Новите съседи - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
17:00 Шоуто на Слави - шоу
18:00 Домашен арест - ситком 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
19:00 Майк и Моли - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд 21:00 Ядрото - приключенски
23:50 От местопрестъплението:
- сериал
Маями - сериал
20:30 Разходка с лодка - коDiema TV
медия
08:50 Атомен влак - екшън
22:30 Новите съседи - сериал
00:00 Невидими улики - сериал 12:30 Хамелеонът - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
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 Малки истории
14:20 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Спортни двойки/волна
програма/ пряко /
16:10 По света и у нас
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
20:55 Животът е роман - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Торн: Страхливец сериал
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - 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 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги? - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Лонгмайър - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Човек без сянка - трилър
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Лонгмайър - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Нинджа убиец - екшън
00:00 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:15 Престъпленя от класа сериал
10:15 Явлението - драма
12:30 Тайният кръг - сериал
14:30 Престъпления от класа сериал
15:45 Ирландски романс - драма
18:00 Никита - сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Убежище - криминален
23:00 Саманта Дарко - драма

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Сицилия - земя на огън и
вода - документален
17:30 Мармалад - шоу
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
00:00 Незабравима - сериал

Nova TV

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
12:00 Теория за големия
взрив - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия
взрив - сериал
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Правилата на играта трилър

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
00:40 Хавай 5-0 - сериал
bTV Comedy
19:00 Новините на Нова
07:00 Модерно семейство 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
Diema Famly
сериал
21:00 Кошмари в кухнята - шоу 07:00 Доктор Куин ЛечителкаbTV
08:00 Шоуто на шантавите
22:00 Мистични истории - НТВ
та - сериен
06:30 Тази сутрин
рисунки
23:00 Господари на ефира - шоу 09:30 Сезони на любовта 09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Шоуто на Слави
23:30 Новините на Нов
сериен
12:00 bTV Новините
10:00 Разходка с лодка - ко11:30 Клонинг - сериен
12:30 Шоуто на Слави
Kino Nova
медия
12:30 До последен дъх 13:30 Тайните на времето 10:00 Имението Даунтън 12:00 Всички обичат Реймънд сериен
сериал
сериал
сериал
13:30 Бон апети
15:30 Светлината на моя
11:00 Клюкарката - сериал
13:00 Домашен арест - ситком 12:00 Ястребът и гълъбицата - 14:00 Триумф на любовта живот - сериал
14:00 Майк и Моли - сериал
сериен
17:00 bTV Новините
сериал
14:30 Модерно семейство 16:00 Ритъмът на мечтите 17:30 Лице в лице
13:00 Рио Гранде - уестърн
сериал
сериен
18:00 Бинго милиони -лотария
15:10 Ядрото - екшън
17:00 Дила - сериен
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
18:00 Осмо чувство - сериал
19:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Клюкарката - сериал
20:00 Завръщане - сериал
18:00 Домашен арест - ситком 20:00 От местопрестъплението: 19:00 Моята карма - сериен
21:30 MasterChef - шоу
19:00 Майк и Моли - сериал
20:00 Малката булка - сериен
Маями - сериал
22:30 Шоуто на Слави
19:30 Всички обичат Реймънд 21:00 Високосна година 21:30 Ритъмът на мечтите 23:30 bTV Новините
- сериал
сериен
комедия
20:30 Рокаджията - комедия
bTV Action
23:00 От местопрестъплението: 22:30 Дила - сериен
22:30 Новите съседи - сериал
23:30 До последен дъх 08:00 Под наблюдение Маями - сериал
00:00 Невидими улики - сериал 00:00 Рио Гранде - уестърн
сериен
сериал
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Имате ли
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. Можете ли да спечелите за вашата кауза, непознат човек само с телефонен разговор?
а) Да
б) Не
2. Постигнали сте неочакван успех при човек,
който не ви е симпатичен.
Ще промените ли мнението си за него?
а) Да
б) Не
3. Подписвате ли се отдолу нагоре?
а) Да
б) Не
4. Имате ли обичай да
не спорите и да запазите
своето мнение за себе си?
а) Да
б) Не

5. Изслушвате ли в дискусия мнение, с което не
сте съгласен и възможно
ли е да ви убедят?
а) Да
б) Не
6. Бяхте ли любимец
на възрастните още като
дете? Всички ли ви се възхищаваха и ви глезеха?
а) Да
б) Не
7. Често ли ви ласкаят
хората, при това без да
имат някакъв интерес от
това?
а) Да
б) Не
8. Доволни ли сте, когато се погледнете в огледалото?
а) Да

б) Не

:

Египтянка се представяла за мъж
чар? 43 години, за да може да работи

ОТГОВОРИ:
4 и повече отговори б)

Вие не само нямате
чар, но нямате и самочувствие - дори не се
обичате. Когато се огледате в огледалото, не
виждате нищо приятно.
Опитайте се първо да
въздействате на себе си,
а след това и на другите.
4 и повече отговори а):
Безспорно имате чар,
при това сте приятен
човек със самочувствие,
без прекалена суетност.
Няма да промените характера си само за да
накарате хората да ви
обичат.

Жителката на Луксор Сиса
Абу Даух, която в продължение на 43 г. се представяла
за мъж заради работата си,
е получила награда от египетските власти за „идеално майчинство”, съобщи Al
Arabiya News. Сега египтянката е на 64 г.
Жената овдовяла няколко
месеца преди раждането на
дъщеря си Худа и останала
без средства за преживяване. Затова тя всеки ден се
обличала в мъжки дрехи, за
да спечели пари за изхранване на детето си. Налагало
й се да прави това, защото в
Египет дълго време не било
прието да се наемат жени на
работа.
Сиса товарела тухли и
цимент, работила при строителство на сгради. „За да се

предпазя от криви погледи и
да не съм мишена на традициите, аз реших да се облека
в мъжки дрехи и да работя в
съседни градове, където никой не ме познава” – разказала жената.
За да изглежда като мъж,
Сиса Абу Даух навличала
традиционната за египтяните
галабия с широки ръкави, на
главата си слагала тюрбан,
на краката си – мъжки обувки.
Последните няколко години
жената чистила обувки в Луксор. Дъщеря й Худа разказала, че майка й и досега осигурява семейството. „Всеки ден
тя се събужда в 6 часа и отива
на гарата, където почиства
обувки. Заради възрастта й аз
й нося инструментите за работа” – обяснява Худа.

Сиса Абу
Даух

Астрални знаци
ОВЕН В началото на седмицата покажете организаторските си умения в пълнота. В екипа на доста Овни има спорове и много приказки
в бъдеще неопределено време. Можете да подтикнете колегите да
поемат конкретни задължения, да стиковат по-добре програмата си.
Други от знака получават поръка от шефа, бързо ще убедят околните, че си
знаят работата и идеите им носят висок доход.
ТЕЛЕЦ Очертават се доста и срочни задачи, трябва да се опрете и
на помощ от хора, които не влизат в най-близкото ви обкръжение.
Телците бързат да свършат колкото се може повече работа, дано
бъдат по-предпазливи, има сериозен риск да объркат нещо от недоглеждане, нерядко – и да засегнат околните. Контролирайте ентусиазма си,
а поводи за радост няма да липсват.
БЛИЗНАЦИ Трябва да действате по-внимателно по деловите си
ангажименти. Много са, а и ви отварят съвсем други шансове за
професионалното развитие, усилията ви за изява и печалби напоследък дават по-добри резултати. Едни Близнаци гледат към нов
пост, дейност и екип, втори заздравяват партньорски връзки след строга
проверка. Дайте си отдих преди да започнете начинания.
РАК Разчиствате делови и лични неща, които напоследък доста са
ви притеснявали. Раците, които имаха неразбирателства с близки,
приключват спора и връщат отношенията в обичайното русло на
грижа и нежност. Днес в работата укрепвате ценни за вас партньорства и приятелства, очертават се куп печеливши проекти, при някои и
бърз напредък в йерархията, но е заслужен...
ЛЪВ Вие и Везни ще получавате добри резултати от отдавнашни
начинания, в които хвърляте толкова старание. Лъвовете да потърсят по-дискретна информация за деловата ситуация, имат опоненти,
които им готвят клопка и спорове с такива следва да бъдат отложени. Наистина е редно да избягвате и разпри на колеги, отвличат ви от
същинските ви цели и победата.
ДЕВА От края на миналата делова седмица получавате интересни
покани за нова дейност. Девите като Стрелците искат бързо да стабилизират доходите си, това едва ли ще стане. Преценявайте внимателно възможностите, а и съпътстващи рискове, някои от знака
сякаш виждат само обещанията за пари и издигане. Имате нужда от
съвет, поискайте го от приятели, ала не на чашка по купони...
ВЕЗНИ Старателно уреждате административни и юридически въпроси, но като Лъвовете ще жънете добри резултати и от неотдавнашни усилия. Само че Везните да бъдат много бдителни, отлагат
някои стъпки за по-нататък, а пък те може да се окажат доста важни за кариерата и дохода им. Други разчистват интриги, справят се с технически неизправности. Действайте най-внимателно.
СКОРПИОН Струва ви се, че поемате твърде много от тежестите в
деловия екип. Сега Скорпионите имат доста задачи, а и въпроси за
изясняване с околните, да избягват спорове. Ако имате нови неща
за усвояване, насочете там вниманието, ще ви е от полза. По останалите теми с търпение и такт ще постигнете компромис, но това е
тежка задача, изисква и пресичане на клюки.
СТРЕЛЕЦ Сега като Деви искате по-бързо да уредите някои финансови въпроси, но това ще стане чак с реализацията на новите ви
делови идеи. А днес Стрелците не говорят за тях, ситуацията налага да действат в екипи, не по самостоятелни проекти. Е, и в тази
работа откривате възможности за изява, укрепвате приятелства, вечерта на
купон ще отчетете нематериалните печалби.
КОЗИРОГ През тази седмица ви се ще да имате повече свобода на
действие, имате свои идеи за изява и печалби. Е, Козирозите виждат, че условията не са плодотворни, а и рутинните им задължения
не са малко... Ще се хванете сериозно за работата, редица детайли
подсказват: не сте били подобаващо упорити. Някои обвързани следва да
помагат на половинката си, тези планове са по-важни за семейството.
ВОДОЛЕЙ Ведра седмица, макар че напоследък в работата имахте
доста трудности. Група Водолеите са взели решението за по-сериозни промени в деловата си изява, трябва да организират поновому
дейността си, бизнес връзките. Ще се трудите енергично, идеите ви
са далновидни и резултатът е ОК. Някои са влюбени и щастливи, но да не
дават храна за интриги, не им е от полза сега.
РИБИ Имате куп задачи, дано сте си направили точен план за седмицата. Някои Риби са склонни да прехвърлят отговорности на
подчинени, партньори, но дали тези хора са и подготвени? Други
бързат да претупат редица въпроси, но скоро ще се види, че е трябвало да бъдат разумни, да изпипват детайлите. Влюбените не са склонни да
слушат съвети, а търпение не пречи на щастието.

Понеделник, 23 март 2015 г.
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Поетична среща Британците
са луди по
своите тъщи
(от 1 стр.) от известни наши и световни
поети. Някои прочетоха и свои първи литературни опити.
Както се очакваше г-жа Теодосиева
поговори с учениците
за творческия процес, за вълненията
на поета пред белия
лист. И прочете свои
стихотворения, специално подбрани за
случая. Свои стихове
прочетоха и членове
на литературния клуб:
Р.Василева, С. Стоянова, Ст. Михайлов,
Р. Георгиева.
Литературното матине премина на фона
на музиката на пиано,
изпълнявана от Йоанна Ирма Мурадян
и Фернандо Леон
Васев от музикална
школа „Доминанта” с
ръководител Ив. Иванова.
ТОП ВИЦ

Какво означават имената на нотите?
Разпространява се
в Европа през ранното Средновековие и е свързана с
необходимостта от
мелодично изпълнение на даден богослужебен текст).
Гуидо д’Арецо е
роден в Италия и
получава образованието си в бенедиктинския манастир в
Помпоза, близо до
Ферара. Докато е в
манастира Гуидо забелязва трудността,
която певците изпитват при запомнянето
на Грегорианските
песнопения.
Заради
завист
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Гуидо
д’Арецо
(роден през 991/992
г., умира около
1050 г.) е един от
най-големите
музикални теоретици
на Средновековието. Той се смята
за основоположник
на
съвременната
музикална западна нотация (петолинието), с която
заменя невмената
нотация ("невма",
мн. ч. "невми" (на
латински neuma от
старогръцки - "въздух") са особени
музикални
знаци
и свързаната с тях
"невмена нотация".

ОБЯВИ

на другите монаси
около 1025 г. той се
премества в Арецо,
за да обучава певците от катедралата в града. Там измисля първообраза
на петолинието –
четири успоредни
линии, всяка от които съответства на
определен тон, отбелязан в началото
ѝ с буква.
Върху линиите и
между тях поставя
невмите, които вече
много по-точно посочват височината
на тоновете. С течение на времето невмите се трансфор-

мират в квадратни
ноти, които впоследствие
придобиват
днешната си овална
форма.
В теоретичната
си дейност Гуидо винаги се ръководел
от
практическите
нужди на музикантите. За най-лесно
запомняне на мелодията той въвежда
последователността от шест степени
(хексакорд) и обозначава всяка една
от тях със сричка.
Сричките ut, re,
mi, fa, sol, la са взети
от началните срички от първите шест
стиха на химна
за св. Йоан Кръстител:
UT queant
laxisREsonare
fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes
По-късно към
тях се добавя и
обозначението
на тона "си", койуведомява своите клиенти, че то се получава
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу от първата сричка в седмия стих
мираната питейна вода по електронен път Sancte Ioannes,
(Е pay), както и да получават електронни а ut се заменя с
по-благозвучнофактури (e Faktura)
то "до".
Преведени на
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
български език

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

имената на нотите означават:
До – Dominus – Господ
Ре – Rerum – Материя
Ми – Miraculum – Чудо
Фа – Familias Planetarium – Седемте планети, т.е. Слънчевата
система
Сол – Solis – Слънце
Ла – Lactea Via – Млечен път
Си – Siderae – Небеса
Трактатът Micrologus (датиран 1025, или 1026 г.), написан
в катедралата в Арецо и посветен на епископа Тедалд, съдържа новия метод на преподаване
на Гуидо.
Привлякъл вниманието на Папа
Йоан XIX, д'Арецо получава покана да замине за Рим и да покаже
новата си нотация и педагогическия си метод. Най-вероятно това
се случва през 1028 г. Климатът
в Рим обаче не му понася и след
известно колебание той се установява в един манастир близо да
Арецо, където се смята, че остава
до края на дните си.

ДЕСЕТТЕ ЗАКОНА НА
ПОЧИВКАТА:
1. Човек се ражда уморен
и живее, за да си отпочине!
2. Обичай леглото си
като самия себе си!
3. През деня почивай добре, за да можеш нощем да
спиш добре!
4. Не работи – работата
уморява!
5. Ако видиш някой да си
почива – станете приятели!
6. Работи по-малко, отколкото можеш, а онова,
което можеш, остави на
друг!
7. Да не правиш нищо е
пак нещо!
8. Работата носи стрес
– недей да се изнервяш излишно!
9. Когато случайно ти
се прииска да поработиш,
седни и почакай да ти
мине!
10. Когато видиш хора –
приближи се, ако видиш, че
работят – тръгни си да не
пречиш.
***
Заекът влиза в кръчмата и се провиква свирепо:
- Кой ще се бие с мен?!
Вълкът става и казва:
- Аз!
Заекът се присламчва до
него, прегръща го приятелски и се провиква пак:
- А кой ще се бие с нас
двамата?!

Женените британци са
луди по своите тъщи, като
половината от тях ги намират за атрактивни, а 17
процента - за по-красиви
от собствените им съпруги,
установи национално изследване, публикувано от в.
"Дейли мейл".
Проучването обхванало
1500 задомени поданици
на Нейно Величество. Една
трета от запитаните доверили, че биха били щастливи ако техните половинки
остареят благородно като
майките им. Една трета от
анкетираните си мислели,
че тъщите им си падат по
тях.
Тези данни малко противоречат на общото мнение,
че тъщите са жените, които женените мъже обичат
да мразят. Често за тях се
говори като за "резервната
гума в брака". Но нещата не
стоят така при британците,
които ги намират не само за
атрактивни, а и за по-хубави от дъщерите им.
Десет на сто от анкетираните признали, че поддържат страхотни отношения
с тъщите си. Една четвърт
от британците пък открито
флиртували с тях. Осемнайсет процента дори намеквали, че мамчетата на
булките им са им пускали
тънки аванси. Петнадесет
процента от англичаните
били на мнение, че майките
на съпругите им се обличат
по-стилно от щерките си.

Блондинките най-много мислят за секс

Русокосите жени мислят
за секс най-много и го практикуват най-често, показва
ново изследване.
27% от блондинките правят секс няколко пъти седмично в сравнение с 24 на
сто от брюнетките и 22 на
сто от червенокосите. Жените със светъл цвят на косата са склонни и към повече авантюри под завивките,
като цифрите показват, че
60 на сто от представителките на блондинките са правили секс за една нощ.
Съвсем близо до тях са


червенокосите, от които
58% са се отдавали на секс
само за веднъж, докато
брюнетките правят еднократен секс по-рядко - 43%.
Резултатите от изследването показват още, че блон-

динките имат и най-голям
брой сексуални партньори в
живота си - средно 10, червенокосите имат 9 сексуални връзки, докато брюнетките отново са на последно
място с 8 мъже в живота си.
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