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Големи сме били
спестовници

Служители на общинското предприятие „Флора” започнаха дейностите по разширяването
на детската площадка,
която се намира срещу
Драматичния театър в
Търговище. Тук ще бъдат монтирани още две
съоръжения за игра на
децата. Ще бъде оширено и пространството,
върху което ще бъде положена ударопоглъщаща настилка.
Тази детска площадка бе осъвременена и
открита през месец май
2011 година. Тогава за
изграждането й със средства помогнаха и от „Тракия Глас България” ЕАД.
Площадката е предназначена за игра на деца от
3 до 12-годишна възраст.

Творците – на традиционна
среща в библиотеката
Годишно представяне на литературни
творби и научни публикации за 2014 г.

Завчера регионалната
библиотека „Петър Стъпов” в Търговище организира поредното културно
събитие за града. Тук бе
проведена традиционната
вече среща с представяне
на годишната продукция
за 2014 г. на творците и
научните работници от
Търговищкия регион. От
библиографския справочник, който бяха изготвили
специалистите на библиотеката става ясно, че тво-

Ротарианците подпомагат

Нови проучвания
на „Мисионис”
Ротари клуб – Търговище ще подпомогне
финансово нови археологически проучване
в древния град „Мисионис”. Това е благотворителната кауза, за която
ротарианците и техните
гости дариха средства
на 14-я си традиционен великденски бал.
8 100 лв. бяха събрани
от
благотворителния
търг, кувертите и личните дарения. Сумата ще

бъде разпределена и за
други добри начинания,
съобщи
настоящият
президент на организацията Стефан Андреев.
Събитието се проведе в ресторант "Нова
Мизия" и събра членовете на Ротари, техни
приятели и гости, сред
които областният управител Светлин Бонев и
представители на Лайънс клуб – Търговище.
Над 80 ротариански
семейства и техните
приятели
уважиха
традиционния бал и
подкрепиха финансово каузата. Отличени бяха (на 2 стр.)

рците в Търговищка област /този път
бяха дошли представители и от Попово и Омуртаг/ не
са пропиляли изминалата година и
са съсредоточили
усилията си в научни публикации, литературни спорни,
стихосбирки, краеведски изследвания, исторически
проучвания и т.н.
И както повелява вече създадената традиция, тези
от тях, които бяха уважили
срещата имаха възможност да кажат по няколко
думи за своята работа,
за творческия процес, за
подбудите, които са ги
подтикнали през миналата
година да залегнат над белия лист, да се заровят на
историческите материали
и т.н. И стана мила и сърдечна среща на интелектуалци, която сама по себе
си е оценка за свършеното
и престиж за творците от
Търговищкия регион.
Разбира се, и друг път
съм го казвал - нашето уважение към организаторите
на срещата – домакините
от библиотека „Петър Стъпов”, които добросъвестно
и добронамерено вършат
своята работа. А по този
начин подпомагат и вдъхновяват за ново творчество пишещите братя. „ТН”

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Поне такива ни изкарва последната респектираща информация в медиите. Тя сочи, че за година българите сме забогатели с 4.2 млрд. лева.
Това, разбира се, е най-стряскащо за трайно безработните или временно наетите, а такива "забогатели" има предостатъчно в нашенско.
Да се чуди човек да вярва ли, да псува ли,
стъкмистите на подобна статистика?! Защото
средностатистическото не пълни хладилника на
бедняка, нито пък обслужва забогателия. От друга страна, от хората околовръст в града или на
село, които познавам, ни един не се е похвалил,
че е забогатял през изминалата година. А това
са поне двеста души. За още толкова знам какво им е дереджето. Напротив – пустосват, ругаят
държавата и управниците, жалват се от данъци и
такси за всеки лист хартия, за всяка административна услуга и т.н.
Но да се върнем на тези 4.2 млрд. лева. Много
пари, дори и за една средноголяма, но бедна държава като България. Погледнато по друг начин това
са пари, тъкмо колкото онези, които вече изчезваха на принципа „тука има – тука няма” от виртуалните дейности на банка КТБ. Остана от тях само
дъвка в устата на всеки българин,
(на 2 стр.)

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

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

За 16-ти път в Търговище

Откриват фестивала
„Вълшебната завеса”
В Търговище за шестнадесети път ще се проведе
международният
фестивал за спектакли за деца
„Вълшебната завеса”. В
дните между 4 и 9 май на
сцените на Драматичния и
Кукления театър в областния град ще бъдат играни
общо 16 представления,
които ще спорят за отличията в проявата.
Селекционер на спектаклите тази година бе
театралният критик Асен
Константинов. Той избра
12 български и четири
чуждестранни продукции
да станат част от фестивалната програма. А мотото, под което ще премине
международният форум, е
„Театър за деца като мисия”. „ХVI международен

фестивал на детския театър „Вълшебната завеса“
e пространството на онези
творци и произведения,
чиято естетика, фантазия,
художествено мислене и
вътрешни ценности черпят, общуват, обогатяват
и изграждат детския свят
– по-красив, по-свободен,
по-искрен, по-спонтанен,
по-интелигентен от нашия,
на „възрастните“, казва
тазгодишният селекционер Асен Константинов.
Официалното откриване на фестивала на 4 май
ще бъде с постановката
„Съкровище от смях” на
театър „Жар”. Специално
подготвената
зрелищна
площадна приказка, съчетаваща изкуството на
пантомимата и театъра
на маските с атрактивни
карнавални техники, ще
започне в 9.00 часа пред
Драматичния театър.
В дните на фестивала
ще се проведат и традиционните конкурс за детска рисунка и кастинг за
артистични таланти.

Пазим нашия идеал за социализма
Ще бъдем отворени към всички – от хората на наемния труд до малкия бизнес, твърди проф. ВЛАДИМИР ТОПЕНЧАРОВ в разговор с Божидар НИКОЛОВ

- Какъв е поводът за
вашата визита, проф.
Топенчаров?
- Всяка година организираме подобен род
регионални срещи, за
да можем да се огледаме в текущата обстановка по места и в
страната като цяло; да
набележим
задачите
на ветераните. Макар
че сме част от партията, ние имаме собствен
език, все пак не е едно
и също да говориш пред
млади хора или пред
възрастни, дали ще го-

вориш с хора, които
работят и изграждат кариерата си или с тези,
които са приключили
своята кариера и се
занимават с работата
на партията и на обществото на обществени
начала.
Този път нашата обиколка минава под светлината на скоро преминалия Конгрес на БСП.
Разбира се, сега акцентът бе поставен върху
предстоящите наесен
общински избори. Редом с това бяха разгле-

дани и някои въпроси
от Устава на партията, като целта е да се
укрепва тя вътрешно.
БСП е
(на 4 стр.)
На 17 април град Търговище бе домакин на
регионална среща на областните и общинските ръководства на Движението на ветераните на БСП в Североизточна България.
В ресторант „Нова Мизия” се бяха събрали
представители на областите Варна, Русе,
Добрич, Силистра, Разград, Шумен и Търговище. По този повод тук бе проф. Владимир
Топенчаров, член на Изпълнителното бюро
на НС на БСП и председател на Движението
на ветераните в БСП, заедно със зам.-председателя Симеон Игнатов.

Четвъртък, 23 април 2015 г.
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Търговище

В Попово

ОДБХ дари

Здравната Благоустрояват два квартала Скандалното
каса твърди
агнешко месо
Предвидено е влагането на близо 250 000 лв.

Няма причини пациентите с онкологични заболявания да се притесняват за
своето лечение, съобщават
от Районната здравно-осигурителна каса в Търговище. Във връзка с изразено
безпокойство от страна на
онкологично болни пациенти, че няма да бъде осигурена тяхната терапия, РЗОКТърговище
предостави
следната информация:
„Националната
здравноосигурителна каса е изплатила на лечебните заведения всички разходи,
свързани с отчетените от
тях медицински дейности,
включително и за първото
тримесечие на тази година,
с изключение на надлимитната дейност за месец февруари. Тези средства ще
бъдат заплатени до края на
април, заедно със заплащането на дейността им за
март. Това се отнася и за
лекарствата за лечение на
онкологични заболявания.
При необходимост, болниците могат да формират
листи на чакащите само за
пациенти, които нямат нужда от спешна лекарска намеса и не са онкоболни.”

За близо 250 000 лв. ще
бъдат благоустроени два
квартала в Попово. Става
дума за изпълнението на
проект „Благоустройствени
мероприятия в кв. 115 и кв.
116”, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.
В последния работен ден
на миналата седмица, в
сградата на общинската управа бе проведена работна
среща по проекта, като бе
подписан и договор между Общината и строителна
фирма „Антола” АД, която е
изпълнител на ремонтните
дейности и строително-монтажните работи.
Благоустройствените
мероприятия
включват
междублоковите
пространства между улиците
„Панайот Хитов”, „Генерал
Баранов”, „Македонска” и
„Мара Тасева”. Строежът
на предвидените ремонтни и строително-монтажни
дейности се състои от два
подобекта, финансиращи
се от различни източници.
Дейностите по подобект 1
се финансират от държавен фонд „Земеделие”, по
Програмата за развитие на

селските райони за периода 2007-2013г, мярка 4.1
„Прилагане на стратегии
за местно развитие”. Средствата, необходими за изпълнение на подобект 2 са
предоставени и осигурени
изцяло от община Попово,
уточняват от общинската
управа. Цената на предвидените дейности, предвид
сключения договор е на
стойност 248 989 лв. с ДДС,
като за подобект 1 сумата е
106 814 лв., а за подобект 2
- 142 174 лв. с ДДС, допъл-

ват още от администрацията. Ремонтните дейности
включват подмяна на бордюрите, тротоарите и пътните настилки в упоменатия
участък.
Строително-монтажните
дейности, започнаха в петък /17 април/ и трябва да
приключат в рамките на 90
календарни дни от деня на
подписването на договора.
Очаква се благоустройствените мероприятия по проекта да приключат до края на
месец юли.
„ТН”

Нови проучвания
на „Мисионис”

(от 1 стр.) трима от найкрупните благодетели на
бала. Първи сред тях се нареди агробизнесменът Божидар Митов, следван от
собственика на „Агротрон
– М” Метин Мехмед и бизнесдамата Зорница Зашева.
Те получиха
специално
изработени
стъклени
плакети, с
ротарианското лого и
символи.
По идея
и със средства на Ротари клуб
наскоро
беше обновен и Войнишкият
паметник в
Търговище.

С мотосъбор десетки
граждани почетоха паметта на внезапно починал
млад мъж от Търговище.
Става дума за 25-годишния
Йордан Костадинов, който
бе любител на моторите и
на мотоциклетния спорт
Събитието бе организирано от сдружение „Децата
на Търговище”, семейството и близките на Данчо. На
пистата в село Давидово се
събраха десетки граждани,
които почетоха паметта му
с едноминутно мълчание и
състезание с мотори. Идеята на организаторите е,
събора да стане традиционен, като всеки, който подкрепя инициативата, може
да се присъедини към
фейсбук-страницата „В памет на Данчо” и да помогне
за нейното реализиране.
На откриването на мотосъбора присъства и заместник-областният управител Стефан Иванов.

В навечерието на Великденските
празници
Областната дирекция по
безопасност на храните в
Търговище затвори кланицата в село Здравец. Както
„ТН” вече писа, тогава инспектори от ОДБХ и Икономическа полиция откриха
30 агнета без свидетелства
за произход и ушни марки в
кошарите на фирма „Месни
продукти” ЕООД. Животните бяха оставени на отговорно пазене и насочени за
санитарно клане.
Тогава директорът на
Агенцията по храните в Търговище д-р Анелия Цонева
съобщи, че клането ще се
извърши в друга кланица в
присъствието на специали-

сти от ОДБХ, а от всяко от
30-те агнета ще бъдат взети
проби за изследвания. Резултатите от изследваното в
акредитирана лаборатория
месо са показали, че месото е годно за консумация.
От Агенцията са решили
то да бъде дарено на два социални дома за възрастни
хора в селата Медовина и
Гърчиново, помощното училище „д-р Петър Берон” и
социалната трапезария към
храм „Свети Иван Рилски”,
уточниха от ОДБХ в областния град. Кланицата в Здравец е била повторно проверена след празниците, като
нарушения не е установени,
а дейността в обекта – възобновена.
„ТН”

Омуртаг

Кметски поздрав за
концерт във Врани кон

Ремонтират Мотосъбор Големи сме били
бившата полиция в памет на спестовници
младеж
Областната администрация в Търговище ремонтира
сградата на старата полиция в града, която е публично-държавна собственост.
Спешните
ремонтностроителни дейности бяха
предприети след като по
фасадата се появиха течове, разрушаващи мазилката. В рамките на три дни
бяха сменени водостоците
и бе направена циментовата замазка. Предстои да
бъде извършен ремонт и
на покривната конструкция
на сградата, съобщават от
пресцентъра на областния
управител Светлин Бонев.

То бе иззето от местна фирма

(от 1 стр.) която и управниците ни ще разтягат поне до
предстоящите избори. Сега и закон щели да приемат по
въпроса, за да било случилото се като обеца на ухото. То
от подобни обеци, за урок, ни се удължиха и скъсаха ушите за 25 години. Вятър работа, ще каже средностатистическият забогатял българин, дето брои стотинките, когато
влиза в магазина и все е в преразход. Погледнато сериозно, незнам кой има нужда от подобна статистика и как се
прави тя. Сигурно с намерение да се повдигне националното ни самочувствие или пък да се изпъчим в сравнение
с комшиите. Но там е друго – примерно в Румънско пълнят затворите с корумпирани министри /вече 16 на брой/.
А в Гръцко се искат репарации от германците от времето
на Хитлер. Те, задлъжнялите гърци, не си дават лесно ни
надутите заплати, ни солидните пенсии. И пак искат нови
милиарди заеми, без да казват кога и как ще ги плащат…
Виж ние сме друго – хрисим народ и… богатеем, средностатистически. Но пък имаме ноу хау – със заплата 400500 лева, пестим и тихомълком богатеем. Разгеле, дойде
времето на лабадата и копривата, та ще отделяме повече,
за да подсилим пословичната си спестовност.
Апропо, а какво става с богатите? Те в поредните празнични дни, пак ще заминат по чуждите дестинации за дватри дни, че и повече, за да видят свят и светът да ги види и
им завиди. Ще трябва да похарчат бая пари и ще накърнят
солидна цифра от личните ни колективни спестявания. Но,
нейсе, ще преживеем и това.
А като послеслов, как и къде разумният и предприемчив българин да вложи парите си, когато на всяка крачка
го спъват купища документи, такси, законови разпоредби
и какви ли не още финансово-икономически ограничители.
И така дълго още ще битува явлението „българска спестовност”, в духа на приказката „вода гази – жаден ходи”…

Надие
МУХАРЕМОВА
Кметът на община Омуртаг Неждет Шабан изпрати поздравителен адрес
до председателя и читалищното настоятелство на
народно читалище „Труд
- 1950” и жителите на село
Врани кон, по повод организирания пролетен концерт-спектакъл.
В поздравителното си
слово кметът приветства
организаторите за инициативата, с която внасят
пъстрота и разнообразие в
ежедневието на жителите
на селото, като им пожела
да бъдат последователни
в делата си и все така да
поддържат културния и духовен живот в населеното
си място.
На всички празнуващи
градоначалникът пожела
ведро настроение, положителни помисли и надежда
за по-светло бъдеще! „Бъ-

дете здрави, щастливи и
милосърдни един към друг!
Живейте в разбирателство
и взаимно уважение!”, се
казва още в поздравителното обръщение.
Проведеният в съботния
ден празник събра над 200
души в киносалона на село
Врани кон. Програмата
включваше хумористични
театрални сценки, както и
индивидуални и групови изпълнения на женската фолклорна група за народни
песни към читалището.
Сред официалните гости
бяха секретарят на община
Омуртаг Рембие Ереджебова, общинският съветник
от региона Мустафа Камберов, директорът на ОУ"Н. Й.
Вапцаров" Сейфидин Шекибов, Емел Расимова директор на ЦДГ ”Първи юни” с.
Врани кон, председателят
на ЗПКУ "Единство" Халил
Дургудов, кметове на кметства и други.

Изтича срокът за годишните декларации

Вилгения ИЛИЕВА
Над 5 300 декларации за
облагане доходите на физическите лица са подадени в
офиса на НАП в Търговище
от началото на данъчната кампания до момента, в
т.ч.:2661 на хартиен носител
в офиса, 1449 чрез ползване
услугите на пощенски оператори, 377 по интернет с
персонален код (ПИК)и 846
по интернет с електронен
подпис.
Срокът за подаване на

декларациите за облагане
на доходите на физическите лица изтича на 30 април,
като дотогава трябва да се
плати и дължимият данък
за довнасяне. Всеки клиент,
който е подал декларацията си по електронен път – с
ПИК или електронен подпис до 31 март 2015 год.,
ще ползва отстъпка от 5%
от данъка, ако към момента
на подаване на декларацията не е имал подлежащи на
принудително събиране пуб-

лични задължения и внесе
в срок до 30 април (когато
е и срокът за подаване на
декларацията) дължимия по
декларацията данък за довнасяне.
Най-лесно декларацията
може да се подаде онлайн с
ПИК. Нещо повече, подаването с ПИК е напълно безплатно, докато електронният
подпис се заплаща. ПИК се
издава в офиса по постоянен
адрес на физическите лица
безплатно и безсрочно.

Четвъртък, 23 април 2015 г.
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Пишете, споделете, разкажете

Национален
конкурс

Кой е виновен? Второ място
Кой ни е виновен? за Рая
Да искаш да чакаш,
да можеш да чакаш

Чакането е предизвикателство в живота на всеки един от нас. В забързаното ни ежедневие все по-рядко сме спокойни, търпеливи, готови да изчакаме. А
всичко, което трябва да получим, ще се
случи, ако го искаме силно, ако преследваме целта си, ако сме достатъчно можещи да чакаме, колкото трябва.
В конкретния случай ще кажа, че найсилно желаното от жена, подминала
вече 30-те, със стабилен обичащ я мъж
до себе си, е елементът, който ще запълни значението на думата семейство
– детето. Желано, мечтано, чакано. Рисувано от въображението, обичано още
преди да е заченато. Но не е така лесно,
колкото си мислим всички.
След поредица от несполучливи опити, се стига до лекарската намеса. Изследвания, броене, изчисляване... Но ако
не му е дошло времето, няма да се случи.
За да искаш да ти се случи и на теб, както исках аз, трябва да се бориш, а борбата продължава дълго.

Започнах с хормонално лечение, вероятно най-простото нещо. Загубих добрата фигура, не се събирах в кожата
си. Но всичко – в името на бъдещото ни
дете. И ако си мислите, че посещенията
в специализирани клиники са нещо нормално и рутинно, то не сте прави. Да,
специалистите там са някак отзивчиви
/или ги приемаме като такива, за да ни е
малко по-леко/. Обстановката е приятна, а не просто болнична. Но сърцето ни
е свито, както при зъболекар. След поредица от процедури се чувстваш като
парцал, но нали е в името на детето.
А то, то милото се появява точно,
когато най-малко очакваш. Просто идва
ден, в който напук на болката, сълзите и
отчаянието – виждаш двете чертички
върху теста за бременност. И следват
още сълзи… но този път от щастие.
Времето е дошло. Узряла съм да стана майка. А в деня, в който поех в ръце
своето собствено дете, разбрах, че чакането си е заслужавало. Да можеш да
чакаш е най-важното в
борбата за бебе. Не винаги
става от първия път, не
винаги става в млада възраст, но това е без значение. Търпението ни се възнаграждава, а аз ще бъда
най-щастливата зряла и
отговорна майка. Ива Я.

Карнавал в библиотекатата

По повод Деня на книгата

Миенето на зъбите полезно за… сърцето
За добро здраве на сърцето специалистите найчесто препоръчват правилно хранене и умерена
физическа активност. Към
тези препоръки може да се
прибави още една - редовното миене на зъбите.
Американско проучване
установи, че добрата орална хигиена е ключова за
предпазване от сърдечносъдови заболявания, пише
в. "Дейли експрес".
Милиони хора третират
често срещаните орални
инфекции като периодонтит
или гингивит, и хронични
възпалителни заболявания,
с противовъзпалителни лекарства като ибупрофен.
Честата употреба на продавани без рецепта медикаменти обаче е свързана с
неблагоприятни за сърцето
странични ефекти и вреди
на имунната система.
Авторите на настоящото проучване от института
"Форсайт" в Масачузетс,

Рая Христова, с музикален
педагог Кремена Кряколова,
спечели второ място от ХI-ия
национален конкурс „Звездици за Лора” – Свищов. В
музикалния форум участваха
100 млади изпълнители от цялата страна.
„Рая се представи в четвърта възрастова група, където участниците бяха 23-ма.
Конкуренцията беше много
голяма и второто място за нас
е заслужена победа” - сподели Кремена Кряколова - „Рая
изпълни песен на български
и песен на английски, както е
по регламент, справи се отлично и получи като награда
диплом и статуетка. Председател на журито бе Маргарита Хранова, а членове
Мими Иванова, Мая Райкова, Дариана Генова, Андрей
Дренников и младата изпълнителка Мелинда Христова.
Доволни сме от участието си
в този форум и се подготвяме
за друг престижен конкурс в
Горна Оряховица.”
Конкурсът „Звездици за
Лора” е създаден в памет на
Лора Николова, която загина
във водите на река Лим заедно други деца на четвърти
април 2004 година.
Ежегодно той събира млади таланти от цялата страна.
Организира се от бащата на
Лора – Илиан Николов, Фондация "Ангели от Лим" и Читалище „Еленка и Кирил Д.
Аврамови”-Свищов.

Карнавал по повод Международния ден на книгата
и авторското право – 23 април, организират от регионална библиотека „Петър
Стъпов” в Търговище.
По традиция в инициативата се включват малчугани от детските градини и
възпитаници на местните
училища. „Облечете се в
костюм на любим герой,
сложете маска или домино

Попово Национално състезание

САЩ, смятат, че пастата и
четката за зъби са отлична
алтернатива на лекарствата
за добро здраве на сърцето.
Експертите напомнят, че
съществуват редица доказателства за връзката между оралните инфекции и инсулта, особено сред мъже и
млади хора.
Същевременно
много
проучвания подкрепят схващането, че добрата орална
хигиена намалява риска от
проблеми със сърцето.
"Повечето състояния и
болести, свързани със стареенето, в това число затлъстяване и диабет тип 2, включват съществен възпалителен
елемент, който може да се
влоши при наличието например на периодонтит.
Периондонтитът не е
само болест на зъбите и не
трябва да се пренебрегва
като рисков фактор, който
за щастие е обратим", казва
д-р Томас ван Дайк от изследователския екип.

и се включете в карнавала
на 23 април, който ще започне в 14,30 часа“, приканват организаторите.
И припомнят, че като
част от шествието за Деня
на книгата в центъра на
Търговище са се разхождали любими литературни герои, сред които Пипи
дългото чорапче, Мечо
Пух, Пепеляшка и редица
други.

За ползите от авокадото

Авокадото се смята за
една от най-здравословните храни. Съдържа основни хранителни вещества
и витамини като А, В, С, Е
и К, мед, желязо, фосфор,
магнезий и калий. Изключително богат е на фибри,
фитохимикали като бета-ситостерол, глутатион, лутеин,
белтъчини и омега 6 мастни
киселини.
Ползите ще са многобройни, ако го включите
в дневното си меню.
Ще подобри здравето,
тялото
и кожата
ви.
1. За
з д р аво сърце
- специалистите
твърдят, че
заради
съдържанието на витамин
В6 и фолиева киселина се
регулират нивата на хомоцистеина. Високото ниво на
хомоцистеина е свързано с
повишен риск от сърдечносъдови заболявания. Витамин Е и калий допълнително
ще подпомагат сърцето ви
да се запази здраво.
2. Контролира кръвното
налягане - авокадото е отличен източник на калий,
който контролира и поддържа нормално кръвно налягане.
3. Против висок холестерол - съдържанието на бетаситостерол ще понижи нивото на лошия холестерол в
кръвта ви. Според проучване проведено от учени е доказано, че пациенти с леко
завишени нива на лошия
холестерол се подобряват
след редовна консумация
на авокадо.
4. Подобрява зрението авокадото е отличен източник на каротеноида лутеин,
който ще ви помогне да
предпазите очите си от дегенерация и катаракта.
5. Предотвратява вродени дефекти на невралната
тръба и спина бифида - фолиевата киселина съдържаща се в авокадото осигурява
препоръчителната дневна

доза за бъдещите майки.
6. Превенция срещу ракови заболявания - съдържащите се антиоксиданти в
него и олеиновата киселина са ефективна превенция
срещу рак на простатата и
гърдата.
7. Против свободните радикали в организма - авокадото
съдържа глутатион, който ще
ви помогне в
борбата срещу
свободните
радикали
в
организма.
8. За подобряване
на
кожата
- маслото от
авокадо се използва срещу
състаряваща и
раздразнена кожа,
така че спокойно можете да го използвате за регенерация и повече блясък.
9. Подмладяващ ефект съдържащите се в него антиоксиданти ще ви помогнат
да водите успешна битка
срещу симптомите на стареене.
10. Намалява риска от инсулт - фолиевата киселина
намалява и риска от получаване на инсулт.
11. Подобрява дъха и дишането - натурален начин
да изчистите лошия дъх в
устата. Действа, като естествена четка за езика ви.
12. Намалява телесното
тегло - авокадото съдържа
около 200 калории за 100
грама. Полезните мазнини,
които ще си набавите от изяждането на един плод ще
ви помогнат да се чувствате
сити, което ще ви предпазва
от ненужни снаксове. В същото време ще ви помогне да
намалите лошите мазнини в
организма си и да намалите
обиколката на талията си.
13. Контролира нивото на
кръвната захар - добрите
мазнини в авокадото противодействат върху покачването на инсулина в организма. Съдържащите се в него
фибри допълнително ще
поддържат
здравословни
нива на кръвната ви захар.

"Шарено герданче"

Покориха нов фолклорен връх
„Млад
фермер”

С дефиле и техническа
конференция ще бъде открит заключителният етап
на националното състезание „Млад фермер” в Попово на 27 април.
И тази година професионалната гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров” – Попово ще бъде
домакин на състезанието.
Състезатели от десет професионални гимназии в
България ще се борят да
покажат кой е най-добрият
„млад фермер”. Отборите
тук са се доказали в регионалните етапи и на 28 април
ще излъчат най-достойния
за победител.
Националното състезание ще бъде закрито във
вторник, с награждаване
на участниците по време на
тържествена вечеря в ПГСС
„Никола Пушкаров”.

Диляна СТОЙЧЕВА
Детският фолклорен ансамбъл "Шарено герданче"
към Младежкия дом в Търговище се представи отлично на VIII традиционен конкурс за „Голямата танцова
награда на София” и спечели заслужени отличия.
Форумът се организира от
Сдружение на танцовите
дейци.

ДФА „Шарено герданче”, с ръководители Анжела Георгиева и Светла
Стаменова, участва в трета
възрастова група /14-18г./
на елитното танцово съревнование и бе отличен с
Голямата танцова награда
на София и с Наградата за
музика.
„Представихме
се
с
15-минутна
блок-програма, включваща „Шопски
танц”, „Лазарки” и „Танц от
гатанки и песни” – разказа
хореографът Анжела Георгиева – „Журито бе председателствано от проф. Даниела Дженева – директор
на държавния фолклорен
ансамбъл „Тракия”, а членове бяха изтъкнатите хореографи акад. доц. Красимир Петров - председател
на Управителния съвет на
Сдружението на танцовите
дейци, Геньо Генев и Любчо
Василев. Конкуренцията бе
на много високо ниво. Това
е много отговорен конкурс,

в който участват големи ансамбли, работещи здраво,
сред тях ансамбъл „Чинарче”, ансамблите от Мездра
и Благоевград, големи софийски ансамбли и др. Получихме висока оценка и
много добри думи от жури и
публика и сме особено удовлетворени от успеха. Нашите деца показаха нещо
различно и това беше оценено. Втората награда е за
музиката към произведенията, която отговаряше изцяло на заложените в регламента критерии.”
„Аз и Светла Стаменова сме много щастливи от
представянето на децата
в този музикален форум и
много ги обичаме. Цяла нощ
не бяха спали, трябваше да
се преобличат много бързо,
но се отнесоха сериозно и
отговорно и се справиха с
всичко чудесно. Наградата им е голяма и е напълно
заслужена!” – допълни още
Анжела Георгиева.
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Пазим нашия идеал за социализма
(от 1 стр.) количествено
намаляла, но разликата
между двете последни
сесии е незначителна.
Намаление има във възрастовата структура и в
някои не добри за нас
показатели.
От друга страна бе
разгледан въпросът за
приемане на документите, отнасящи се за
предстоящите избори
за местна власт. Местната власт за левицата винаги е била много
важна. Тя винаги е подобра за левицата, отколкото за другите съставки на обществото и
ние смятаме, че тук ще
имаме възстановяване
на положението, спрямо неуспешните за нас
избори за европейски
депутати, както и неуспешния избор за Народното събрание. Тези
избори бяха проведени
при грубата промяна в
позицията на ДПС. Тогава ръководството на
ДПС реши да напусне
коалицията, да остави
множество незавършени задачи на правителството и да предизвика
предсрочни избори в
лоша обстановка.
- Как преценявате
вътрешнопартийната
обстановка след падането на правителството на Орешарски?
- Ние нямаме основание да се срамуваме
от правителството, което си отиде, както и от
обстановката вътре в
партията. Дори напротив. Вътре в партията
се укрепихме, ръководството на новия ни
председател
Михаил
Миков се утвърди много бързо, противно на
разсъжденията на някои хора, че това е нов
период, че сега ще бъде
нещо много различно.
Не е вярно – това е продължение на същата
политика, продължение
с други средства на партията и партийната дейност. При това аз съм
тук с уверението, че ще
подам пълната информация за проведената
сесия на Конгреса пред
нашите ветерани, които
са винаги заинтересо-

вани и любопитни какво
става в центъра; да ги
успокоя, че няма никакви отклонения вляво
или вдясно, нямаме намерение да се връщаме
в някаква сектантска
позиция, нито пък да
изменяме по някакъв
начин на нашата ясна
лява позиция, даже
ще я засилим при на
местните избори. Това
е картината, за която
ще информирам ветераните. За нас е важно
те да се мобилизират
преди изборите. Те са
важна съставка, защото
са хора с опит, с голяма чувствителност към
това, което е ставало и
става в страната.
- Явор Куюмджиев
/областен председател на БСП – Търговище/ – За нас е чест,
че точно в Търговище
се провежда тази първа регионална среща.
Това показва, че сме
жива партия, с близо
130-годишна история,
която има всичко. Има
хора, от които може
да черпим опит, които
също са активни и правят политики, имаме
активни хора, имаме
и млади хора. Наскоро
присъствах на събрание в Опака и бях силно
впечатлен, че 1/3 от
тамошната организация е на възраст под 35
години, както и 1/3 е на
възраст над 60 години.
Това е показател, че
партията я има и ще
продължи да я има винаги.
- В една бедна държава, каквато сме,
не може да няма истинска, здрава, силна
лява партия, дори е
престъпно ако няма
такава. Орисията ви
като лява партия е да
защитавате бедните
и онеправданите, а
не толкова да сте на
власт. Аз мисля, че в
тази посока вие трябва да работите много сериозно, защото
онеправданите, социално-слабите, трайно
бедните няма да изчезнат в близките години. Какво е вашето
мнение по въпроса?

Гимназия „Симеон
Велчев” в Омуртаг
Гимназия
„Симеон
Велчев” в Омуртаг и
тази година класира
отбори сред десетте
най-добри по волейбол
за учащи в страната.
За първи път, обаче, на
републиканското пър-

- В нашите документи, които се приеха за
посланието за предстоящите избори, е по-ярко
изразен този ляв характер на партията, а именно интересите на трудовите хора. Ние гледаме
да бъдем изразители на
всички, които са хора
на наемния труд, преди всичко. Наемникът
в широкия му смисъл –
тук включваме и учителя, и инженера, защото
и те са наети и работят
за заплата. А какво са
хората от дребния бизнес – хората работят
понякога дори повече
от тези, които са около
тях. А и наемниците им
нямат напрежението,
което имат те като работодатели.
Да бъдем отворени
към всички, но да имаме
грижата преди всичко
към онези, които едва
свързват двата края,
които имат нужда от
помощта на местната
власт, пенсионери, които трябва да се обслужват малко повече, за да
уреждат
съществуването си. Същевременно
да имаме грижата към
дребния бизнес, който
трябва да се подпомага, като това не зависи
толкова от законодателството, а от практическата работа на местните власти и други,
разбира се.
- Слушат ли ви младите хора? Защото ако
няма приемственост в
позициите, е страшно,
не се знае накъде ще
залитнете?
- Да, има приемственост в идейните
позиции. Но аз имам
специална позиция в
Изпълнителното бюро
– понякога се изказвам
от свое име, а друг път
говоря от името на ветераните. Та тази двойнствена форма ми дава
малко
по-специален
статут. Така ние поискахме оставката на Сергей Станишев, макар
че той е председател
на ПЕС, висока позиция
в европейската левица. Но тук, в България,
неговата роля се беше
изчерпала и той не мо-

жеше да ръководи партията ни в момент, когато отивахме на избори.
Единството на ръководството сега е много силно подчертано,
Михаил Миков въведе
някои качества – много
важни, според мен. Той
въведе точността при
нас, премахна се нещо,
което тормозеше партията ни години наред,
закъсненията в порядък
дори 30-45 минути. Сега
Миков разбира важността на точността и
започнахме да заседаваме навреме.
- Наложи ли се ветераните да променят
речника си в контекста на европейската
интеграция на България?
- Трудно е да се каже,
че сме сменили нашата
терминология. Разбира
се, че всяка възраст има
свой език, свой начин
на изразяване. Идеите
са дълбочинни, едни и
същи са, но са представени през опита на цяло
едно поколение. За нас
се оказа важен успех
това, че още със създаването на Движението
на ветераните сме разбрали възможността да
общуваме с различни
възрастови групи, с различни етноси. Не сме
сменили жаргона, правим корекции, но всеки
би ни разпознал. Ние се
стремим да подчертаем
нашия идеал за социализма във времето.
- Навярно вече се
обсъжда
сътрудничеството ви с АБВ.
- По този въпрос имаме ясна позиция. АБВ е
друга партия, която се
отцепи от нас, предаде
ни, както всъщност направиха и ДПС. Но те
пък са ни идейно чужди, водят се либерали.
АБВ са уж лява партия,
както социалдемократите обичат да казват, че
всички сме излезли от
корема на Маркс, чието
учение се учи и до днес.
- Явор Куюмджиев – Според мен, те
отдавна не са лява
партия. Те са партия,
която обслужва интересите на тясното

ръководство. Фактът,
че влязоха в управление заедно с най-големия ни опонент ГЕРБ,
фактът, че подкрепиха дълга за 16 млрд. лв.,
ни дават основание
да мислим, че те не са
лява партия.
- Всъщност, техните действия показват,
че те не са лява партия, макар че много от
членовете им бяха социалисти. Засега няма
окончателно решение
за или против сътрудничество с АБВ за изборите, няма и да има. Но
ние имаме ясна визия
каква е нашата позиция. Който иска да работи с нас – добре. Ние
ще търсим сътрудничество с всички, в името
на интересите на всяко
място. Ще подкрепяме
за кмет всеки, който
ще работи най-вече за
интересите на хората,
ще работим против този
бизнес който иска да
прави само пари, а не се
грижи за хората. Който се изявява твърдо
като десен, който иска
да руши собствеността на общините. Който
не желае да се грижи
за хората, не може да
бъде с нас. И обратно,
ако някой идва дори от
ГЕРБ, но протяга ръка
и иска да се помогне за
стабилизиране на дейности в тази община.
Ние заставаме зад него.
Ние искаме много повече за трудовия човек,
за нископлатените, за
тези, които страдат от
прехода, поради което
ще имаме единство в
някои дейности, в други
обаче няма да имаме.
Труден период ни очаква. Ако слушате ГЕРБ,
те са една излишно прагматична партия, анархистична дори. Те са
дясна партия, заявяват
го открито, но са и от
популистки тип партия.
А какво е популизма –
това е някакъв опит на
властта да се пригоди
към интересите на победните слоеве на обществото, за да получи
гласове, а с това ние
никога няма да се съгласим.

икономическа информатика „Джон Атанасов” в Търговище и гимназия „Христо Ботев”
- Попово. След това в
зоновата фаза на състезанието младежите от
Омуртаг надделяха над
отборите на езиковите
гимназии на Разград и
Силистра, както и немското училище в Русе.
Малко училища класират
едновременно
два отбора в различните полове, ние успяхме
и се гордеем с това,
каза за „Търговищки
НОВИНИ”
главният
учител по физическо
възпитание и спорт в
гимназия „Симеон Вел-

чев” Юлиан Младенов,
който тренира младите
волейболни
дарования. Та, на 14 май момичетата ще играят в
Албена, а момчетата в
Рудозем на републиканските финали между
най-добрите отбори в
страната. Не за първи
път класираме отбори
на републиканското, но
за първи път успяхме да
излъчим едновременно
девойки и юноши.
Град Омуртаг има
традиция във волейбола, в гимназията вече
работи и нов учител
по физкултура, който е
неин възпитаник и състезател по волейбол.

Гордост на гимназията
и града, разбира се, е
Виктор Йосифов, който
е национален състезател, играл за италиански, германски и сега за
руски отбори. Той беше
обявен за най-добър
блокировач на Европейското първенство в
Турция през 2009 г.

С два отбора на републиканско

венство гимназията ще
се представи с отбори
при юношите и при девойките до 10-ти клас.
На областно ниво омуртажката гимназия победи отборите на професионална гимназия по

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

Четвъртък, 23 април 2015 г.

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
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.
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

Фирма
„Пътинженерингстрой – Т” ЕАД
гр. Търговище

търси да назначи
специалисти ПТО
– образование /средно специално,
бакалавър, магистър/
За повече информация в офиса на
фирмата, намиращ се в Търговище,
на ул. „Трети март” 40
Тел.: 0601 640 80

навършха се

ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на

д-р Елена
Александрова
Николова
починала на 65 години

Ñúäáà æåñòîêà òå îòíå
çàâèíàãè îò íàøèòå ðúöå.
Ïî÷èâàé â ìèð òè â
õëàäåí ãðîá, äàíî òàì çàêðèëíèê òè å Áîã!
Ñúëçèòå ùå òåêàò îò
íàøèòå î÷è, äîêàòî ñâåòÿò ñëúí÷åâè ëú÷è.
Çà òåáå âå÷íî ùå ñêúðáèì, ùå çàïàçèì ñïîìåí
ìèë.
Îò ñåìåéñòâîòî
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www.imoti-viktoria.com
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзав. 79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

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

и още много оферти...

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА
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

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

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



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

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Край Гагово намериха труп на убита възрастна жена

Трупът на възрастна жена е бил
намерен край село
Гагово, община Попово, съобщиха от
ОД на МВР – Търговище. Специалистите установили нейната самоличност
– това е обявената
за местно издирване
74-годишна

жена от Попово.
Сигнал за нейното
издирване подали
нейни близки на 19
април.
При извършения
оглед на място по
тялото били намерени видими следи от
насилие, уточниха
от Полицията.
След направена

Ôèðìà â Òúðãîâèùå òúðñè äà íàçíà÷è ãîòâà÷êà ñ Продавам КЪЩА в с. Баячево
îïèò.
Тел.: 0898 57 26 91
Òåë.: 0894 776 111
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
„ИВЕТ” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с
компютърна грамотност.
Тел.: 0899 81 69 67
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в местността
„Кованлъка” – отремонтирана, годна за живеене, с
ток и вода, с 1 дка дворно
място, овощни дръвчета и
лозе, на достъпно място с
нотариален акт
Тел.: 0897 441 769

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

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

аутопсия е било установено, че смъртта е настъпила
заради множество
травми, нанесени в
областта на гръдния кош. Съдебният
лекар д-р Владимир
Горанов заяви, че
има данни за извършен полов акт, което дава следи въз-

растната жена да е
била изнасилена.
Досъдебното производство по случая
се води в Районното полицейско управление в Попово.
Материалите
по
него ще бъдат докладвани на Окръжна
прокуратура -Търговище.

Продавам АПАРТАМЕНТ в Търговище
до Солигена – 4 непреходни стаи,
баня и тоалетна отделно, маза и
килер; ет. 7 непоследен; две тераси;
полуобзаведе; тухлен. Цена 80 000 лв.
Тел.: 0899 82 32 44

Продавам КЪЩА в Лиляк – 3 стаи с коридор; тухлена; външна баня и тоалетна; дворно място 1.170 дка; кладенец и
стопански постройки; овошки и асми
Тел.: 0886 41 7 300

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, Моравица, Шишковица,
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).
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

23 април 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Ултиматомът на Борн
22.00 ч. - екшън

23 април
БНТ 1

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:50 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

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 Comedy

07:00 Напълно непознати сериал
08:00 Шоуто на Дафи Дък - анимационен
bTV
09:00 Шоуто на Слави
06:30 Тази сутрин
10:00 Долен клас - комедия
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Всички обичат Реймънд 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Домашен арест - ситком
13:30 Тайните на времето 14:00 Различно еднакви сериал
сериал
15:30 Светлината на моя
14:30 Ало, ало - сериал
живот - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
17:30 Лице в лице
18:00 Домашен арест - ситком
18:00 Бинго милиони - ло19:00 Различно еднакви тария
сериал
18:05 Опасни улици - сериал 19:30 Всички обичат Реймънд
19:00 bTV Новините
- сериал
20:00 Завръщане - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
21:30 MasterChef - шоу
22:00 Ало, ало - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
23:30 bTV Новините

ПЕТЪК

Kino Nova - Котън клъб
21.00 ч. - криминален

24 април
БНТ 1

21:00 Внедрени в час - екшън
08:30 Ангели пазители - сериал 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
10:00Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
Diema TV
12:00 Къде е Маги? - сериал
07:45 Зина - принцесата воин
13:00 Необходима грубост - сериал
сериал
09:00 Ченге от миналото 14:00 Малки сладки лъжкини сериал
сериал
10:00 Обирът - екшън
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 Питайте Джим - сериал
16:00 Индия: Национален парк 12:30 Досиетата Грим - сериал
Канха - документален
13:30 Тайнствени афери- се17:30 Мармалад - шоу
риал
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Закони на войната 20:00 Необходима грубост сериал
сериал
15:30 Зина - принцесата воин
21:00 Малки сладки лъжкини - сериал
сериал
16:30 Ченге от миналото 22:00 Къде е Маги - сериал
сериал
23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Досиетата Грим - сериал
00:00 Незабравима - сериал
18:30 Господари на ефира шоу
Nova TV
19:00 Тайнствени афери 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Закони на войната 11:30 Бон Апети
сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Ултиматумът на Борн 13:30 Моята карма - сериен
екшън
14:30 Прости ми - сериен
00:20 Хавай 5-0 - сериал
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
Diema Family
18:00 Сделка или не – тв. игра 07:00 Доктор Куин Лечителка19:00 Новините на Нова
та - сериен
20:00 Съдби на кръстопът 09:30 Пътеки към щастието реалити
сериен
21:00 Кошмари в кухнята - НТВ 11:30 Сезони на любовта 22:00 Мис Пепеляшка - тв
сериен
реалити
12:30 До последен дъх 23:00 Господари на ефира - шоу
сериен
23:30 Новините на Нова
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
Kino Nova
16:00 Ритъмът на мечтите 07:45 Убийства в Мидсъмър сериен
сериен
09:50 Текила и Бонети - сериал 17:00 Дила - сериен
18:00 Сезони на любовта 10:50 Чък - сериал
сериен
11:50 Видение за убийство 19:00 Моята карма - сериен
криминален
20:00 Малката булка - сериен
13:40 Каспър – комедия
21:30 Ритъмът на мечтите 15:50 Синоптикът - драма
сериен
18:00 Текила и Бонети - сериал
22:30 Дила - сериен
19:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението: 23:30 До последен дъх сериен
Маями - сериал

bTV Lady

20:30 Новите съседи - сериал 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 22:00 Ало, ало - сериал
09:00 Експериментът - сериал 23:00 Всички обичат Реймънд 21:00 Котън клъб - криминален
- сериал
23:45 От местопрестъпление10:00 Извън играта - сериал
00:00 Винаги на пост - комедия
то: Маями - сериал
11:00 Стрелата - сериал
bTV Lady
Diema TV
12:00 Революция - сериал
13:00 УЕФА Шампионска Лига 08:30 Ангели пазители - сериал 07:45 Зина - принцесата воин
10:00 Огледален свят - сериал
- сериал
- Жребий
11:00 Незабравима - сериал
09:00 Ченге от миналото 13:30 Супермен и Батман 12:00 Къде е Маги - сериал
сериал
анимация
13:00 Необходима грубост 10:00 Ултиматумът на Борн 15:00 Ренегат - сериал
сериал
екшън
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Експериментът - сериал 14:00 Малки сладки лъжкини - 12:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
13:30 Тайнствени афери 18:00 Под наблюдение - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Последователите - сериал 16:00 България търси талант - 14:30 Закони на войната кастинги
сериал
21:00 bTV Новините
19:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
22:00 Час Пик 3 - екшън
20:00 Необходима грубост - сериал
23:45 Хищникът 2 - екшън
сериал
16:30 Ченге от миналото bTV Cinema
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
09:00 90210 - сериал
сериал
17:30 Досиетата Грим – сериал
10:00 Заслужена победа 22:00 Къде е Маги - сериал
18:30 Господари на ефира комедия
23:00 Огледален свят - сериал
шоу
12:15 Трета смяна - сериал
19:00 Тайнствени афери Nova TV
15:30 Откуп - трилър
сериал
06:20 Здравей, България
18:00 90210 - сериал
20:00 Закони на войната 09:30 На кафе - НТВ
20:00 Никита: Отмъщението сериал
11:30 Бон Апети
сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Властелинът на пръстени- 12:00 Новините на Нова
22:00 Живот назаем - екшън
те: Задругата на пръстена 12:30 Огнено сърце - сериен
00:20 Фрактура - рок музика
13:30 Моята карма - сериен
– приключенски
Diema Family
00:30 Последният пенсионерски 14:30 Прости ми - сериен
bTV
16:00 Новините на Нова
09:30 Щастливи заедно запой - комедия
06:30 Тази сутрин
16:30 Малката булка - сериен
сериен
bTV Comedy
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Сезони на любовта 08:00
Шоуто
на
Дафи
Дък
12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
сериен
анимационен
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Съдби на кръстопът 12:30 До последен дъх 09:00
Комиците
шоу
13:30 Тайните на времето реалити
сериен
10:00 Какавида 2 - приклюсериал
21:00 Арбитраж - трилър
13:30 Бон апети
ченски
15:30 Светлината на моя
12:00 Всички обичат Реймънд - 23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Бурята - сериен
живот - сериал
23:30 Новините на Нова
16:00 Ритъмът на мечтите сериал
17:00 bTV Новините
сериен
Kino Nova
13:00 Домашен арест - ситком
17:30 Лице в лице
17:00 Дила - сериен
07:50 Убийства в Мидсъмър 14:00 Различно еднакви 18:00 Бинго милиони - ло18:00 Сезони на любовта сериен
сериал
тария
сериен
10:00 Текила и Бонети - сериал
14:30 Ало, ало - сериал
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
19:00 Съдби на кръстопът 11:00 Чък - сериал
19:00 bTV Новините
реалити
12:00 Любителката на мистерии:
17:00 Столичани в повече 20:00 Завръщане - сериал
Изкупление - криминален 20:00 Малката булка - сериен
сериал
21:30 Столичани в повече - 18:00 Домашен арест - ситком 13:45 Мегаум - анимационен
21:30 Ритъмът на мечтите сериал
сериен
19:00 Различно еднакви 15:45 Внедрени в час - екшън22:30 Шоуто на Слави
22:30 Дила - сериен
сериал
комедия
23:30 bTV Новините
19:30 Всички обичат Реймънд 18:00 Текила и Бонети - сериал 23:30 До последен дъх 00:00 Кости - сериал
сериен
- сериал
19:00 Чък - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен контрол пряко предаване
от НС
14:15 Обзор Лига Европа
14:45 Очарователни погледи
към Китай
15:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Австрийски музикални
седмици: Откриване
17:30 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:20 55 лица от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Амадеус – драма
01:00 Викингите - сериал

bTV Action

СЪБОТА

bTV Cinema - 21.00 ч. - екшън
Властелинът на пръстените

25 април
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
08:50 Мястото БГ
09:00 Саладин - анимационен
09:50 Принцеса Лилифее приключенски
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Третата власт отвътре
12:45 Бразди
13:15 Иде нашенската музика
14:15 Малки истории
15:15 Вяра и общество
16:25 Животът е вкусен
17:25 Волейбол: Финал за
Купата на България /
мъже/ пряко
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Квартет - игрален филм
23:25 По света и у нас
23:40 Джаз фестивал Банско
2014

bTV

21:00 Пета предавка - шоу
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Най-търсеният - екшън

bTV Cinema

07:15 Звездата на Лаура анимация
08:45 Проби и грешки - комедия
11:00 Нощна пратка - комедия
13:00 Последният пенсионерски
запой - комедия
15:30 Властелинът на пръстените : Задругата на пръстена - приключенски
19:00 Майкъл - драма
21:00 Властелинът на пръстените: Двете кули- приключенски
00:30 Другата в мен - трилър

bTV Comedy

08:00 Спасена - сериал
09:00 Кое е това момиче 07:30 Мястото BG
сериал
08:00 Тази събота
10:00 Хортън - анимация
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Спасена - сериал
13:00 Мечтател - драма
14:00 Старчета разбойници с
15:00 Мармалад - шоу
Бети Уайт - сериал
16:30 Предай нататък - социа14:30 Новите съседи - сериал
лен проект
17:00 До смърт - сериал
18:30 Бинго милиони – тв.
19:30 Всички обичат Реймънд
лотария
- сериал
19:00 bTV Новините
20:30 Баща мечта - комедия
19:30 bTV Репортерите
22:30 Кое е това момиче 20:00 Гости от миналото сериал
комедия
23:30 Старчета разбойници с
22:00 Комиците - шоу
Бети Уайт - сериал
23:00 Информаторът - драма
00:00 До смърт - сериал
bTV Action
bTV Lady
08:30 Ренегат - сериал
08:00 Светлина в тунела 11:30 Наказателят - екшън
сериал
13:15 Час Пик 3 - екшън
15:15 Изгубеният батальон - 09:00 Изпитание на любовта сериал
екшън
17:00 Италианска Серия А - 12:00 Изборът на Лара - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз- токшоу
обзорно предаване
16:00 MasterChef - шоу
17:30 Мисия Моят Дом
19:00 Топ модели - модно
18:00 Пета предавка - шоу
предаване
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Последен изход -сериал 20:00 Папараци - шоу

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

17:00 Футбол: Марек - Левски, мач от А ПФГ,
директно
19:00 Студио А ПФГ, директно
Nova TV
19:30 8 Прости правила 07:30 Събуди се... - НТВ
сериал
10:00 На светло с Люба Кулезич
20:00 Блус Брадърс - драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
22:50 Константин - екшън
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
Diema Family
12:50 Всички искат да бъдат
08:30 Голямата лъжа - сериен
италианци- комедия
12:20 В долината на дивите
15:00 Комбина - НТВ
рози III: До края на
18:00 Ничия земя - реалити
света - романтичен
19:00 Новините на Нова
14:10 Предвестник на доброто
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
- романтичен
20:00 Отвлечен - екшън
16:00 Индия: Любовна исто22:10 Социалната мрежа рия - сериен
драма
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Целувки край Босфора романтичен
21:50 Предвестник на доброто
- романтичен
00:40 Челюсти 3 - трилър
23:45 Целувки край Босфора романтичен
Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок
Nova Sport
10:00 Каспър - семеен
19:30 Футбол: Манчестър
12:15 Няма скрито-покрито Сити - Астън Вила,
комедия
мач от английската
14:00 Бъди с мен - комедия
Висша Лига, ди16:00 Монте Карло - комедия
ректно
18:10 Треньор по свалки TV 7
комедия
07:35 В като Виктория 20:00 От местопрестъплението:
сериал
Маями - сериал
09:00 Не дразнете Стивънс 21:00 Маями Вайс - криминален
сериал
23:45 От местопрестъплението: 09:50 Лудо влюбени - комедия
Маями - сериал
11:30 Гарванът - сериал
Diema TV
12:30 Новини
07:45 Среднощен ездач 13:00 Лекар в планината сериал
сериал
10:00 Смъртоносна битка 14:50 Бездната: Срутването
сериал
на един град - трилър
11:00 Флеч 2 - комедия
16:30 41 велики случки от Топ
13:00 Без багаж - предаване за
Гиър - шоу
туризъм
17:30 Пряка демокрация
13:30 Робинзон Крузо - сериал 18:30 Новини
14:30 Тайните на бойните
19:30 Двойна игра - трилър
изкуства - документална 21:30 Новини
поредица
21:45 Кьосем Султан - исто15:30 Камиони по леда рически
реалити
23:45 Любовна история 16:30 Студио А ПФГ, директно
комедия

Nova TV - Колумбиана
20.00 ч. - екшън

26 април
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - тв филм
13:55 Тумбаито /концерт/
15:15 Ще срещнеш висок
тъмнокос непознат игрален филм
16:55 Непозната земя
17:25 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Светът на бъдещето документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Викингите - сериал
21:35 Козият рог - филм от Топ
10 на Лачените обувки
на българското кино
23:30 По света и у нас
23:45 Нощни птици - ток шоу

21:00 Хоуп Спрингс - сериал
22:00 Черни планини - сериал
23:00 Папараци - шоу

19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Последен изход - сериал
21:00 Пета предавка - шоу
21:30 Френска Лига 1 - студио
22:00 Френска Лига 1
23:45 Френска Лига 1 - студио
00:00 Отмъщение по принуда
- екшън

bTV Cinema

08:15 Копнеж по Джоузеф Лийс
- драма
10:15 Без предел - биографичен
12:45 Другата в мен - трилър
15:30 Властелинът на пръстените: Двете кули - приключенски
19:00 Заслужена победа комедия
21:00 Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля - приключенски
00:45 Зловеща страст - трилър

bTV Comedy

08:00 Спасена - сериал
09:00 Кое е това момиче bTV
сериал
08:00 Тази неделя
10:00 Баща мечта - комедия
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Аламинут: Ново поколе- 13:00 Спасена - сериал
ние - шоу
14:30 Новите съседи - сериал
13:00 Ваканция във Вегас 17:00 До смърт - сериал
комедия
19:30 Всички обичат Реймънд
15:00 Непознатите: Жените
- сериал
на Хулио Иглесиас 20:30 Коледата на Денис Белята
документален
- комедия
16:00 Истински истории 22:30 Кое е това момиче реалити
сериал
17:00 120 минути
23:30 Старчета разбойници с
19:00 bTV Новините
Бети Уайт - сериал
19:30 bTV Репортерите
bTV Lady
20:00 България търси талант - 07:00 Светлина в тунела полуфинали
сериал
22:00 Папараци
09:00 Изпитание на любовта 23:00 Контакт - трилър
сериал
bTV Action
12:00 Изборът на Лара - сериал
08:30 Ренегат - сериал
15:00 България търси талант 11:30 Най-търсеният кастинги
13:30 Италианска Серия А
18:00 Топ модели - модно
15:30 Италианска Серия А предаване
обзорно предаване
20:00 Cool…T- лайфстайл
16:00 Италианска Серия А
21:00 Хоуп Спрингс - сериал
18:00 Пета предавка - шоу
22:00 Черни планини - сериал

00:00 Цветовете на любовта сериал

20:30 Героят на Арената екшън.
22:40 Челюсти: Отмъщението
Nova TV
- трилър
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 00:30 Фрактура - рок музика
11:00 Съдебен спор - НТВ
Diema Family
12:00 Новините на Нова
08:30 Голямата лъжа - сериен
12:30 Алвин и чипоносковците - 12:20 В долината на дивите
приключенски
рози IV: Развълнувано
14:15 Дъщерята на шефа сърце - романтичен
комедия
14:10 Мечтата на Хариет 16:00 Дикoff - НТВ
романтичен
19:00 Новините на Нова
16:00 Индия: Любовна исто19:30 Темата на Нова
рия - сериен
20:00 Колумбиана - екшън
18:00 Пътеки към щастието сериен
Kino Nova
08:10 Детски анимационен блок 20:00 Любовта е въпрос на
преговори - роман10:00 Мегаум - анимационен
тичен
11:50 Бъди с мен - комедия
21:50 Мечтата на Хариет 13:40 Треньор по свалки романтичен
комедия
15:30 Маями Вайс - криминален 23:45 Любовта е въпрос на
преговори - роман18:10 Няколко дни почивка тичен
комедия
20:00 От местопрестъплението: 22:15 Позабременяла комедия
Маями - сериал
21:00 Жега - екшън

00:30 От местопрестъплението:
Маями - сериал

Diema TV

00:50 НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ

TV 7

07:35 В като Виктория сериал
07:45 Среднощен ездач 09:00 Оригиналът
сериал
11:30 Гарванът - сериал
10:00 Блус Брадърс - екшън12:30 Новини
комедия
13:00 Готини татковци - сериал 13:00 Лекар в планината сериал
13:30 Национална лотария
14:00 Измамниците - комедия
14:00 Тайните на бойните
изкуства - документална 15:45 Живот на скорост - шоу
16:15 Топлинна вълна - екшън
поредица
15:00 Студио Carlsberg Premium 18:00 Жега
18:30 Новини
Football, директно
15:30 Футбол: Евертън - Ман- 19:30 Срещи в парка - сериал
21:45 Новини
честър Юнайтед, мач
от английската Висша 22:00 Обичам те твърде
много, за да ти го кажа
Лига, директно
- комедия
18:00 Футбол: Арсенал - Челси
23:45 Цветът на кожата , мач от английската
криминален
Висша Лига, директно
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Заседяването е по- Белината разáолява децата
опасно от пушенето
Работата в седнало положение съкращава значително
продължителността на живота. Седенето пред компютъра
по 8 часа на ден повишава риска от преждевременна смърт
с 15%, а след 11 часа процентът стига до 40.
Резултатите от последните
изследвания са впечатляващи.
По данни на СЗО всяка година заседналият начин на живот убива 5 млн. души в света.
Това е повече от тютюнопушенето – от него умират 4,9 млн.
Оказва се, че седенето е поопасно от цигарите.
Болки в кръста, отслабване на мускулната система,
сърдечни болести, рак на дебелото черво – това са някои
от възможните последствия
от работата в седнало положение. Според кардиолога
Франсоа Каре заседяването води и до замърсяване на

организма, тъй като активира окислителните процеси
в клетките. А това подготвя
почвата за много болести,
включително рак.
За щастие има прости начини за избягване на заседяването и неговите разрушителни
последствия дори и ако работите в офис пред компютъра.
Ето някои от тях:
• Вместо да изпратите на
колегата си съобщение по
електронната
поща, отидете
до него и поговорете лично.
• Поставете на бюрото си чаша с
вода, така че
да я виждате постоянно.
Тогава,
без
да искате, ще
отпивате
от

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg;
www.targovishte.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 38 във връзка с чл. 37, ал. 1 от ППЗСП,
Кмета на Община Търговище със заповед
№ З-О1333/17.04.2015 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в „Комплекс за социални услуги на
деца и семейства” (КСУДС), състоящ се от Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания (ЦНСТ) и Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца (ЦСРИ) в гр. Търговище,
квартал „Запад” 2.
1. Условия за участие.
1.1. В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително
юридически лица с нестопанска цел.
1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга
държава – членка на Европейски съюз, или на друга държава от
Европейското икономическо пространство;
Кандидатите по т. 1.1 и т. 1.2. трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да притежават
лиценз от Държавна агенция за закрила на детето.
1.3. В конкурса не се допуска кандидат, който:
1.4. е обявен в несъстоятелност, е в производство по обявяване в несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
1.4.1. е в производство по ликвидация или се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
1.4.2. е лишен от право да упражнява определена професия или дейност, необходими за изпълнение на дейностите,
предмет на настоящия конкурс, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението;
1.4.3. има парични задължения към държавата или
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата,
в която кандидатът е установен;
1.4.4. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не
е реабилитиран;
1.4.5. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
1.4.6. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
1.5. Всеки кандидат е длъжен да уведоми възложителя за
всички настъпили промени в посочените по-горе обстоятелства
по т.1.3. в деня, следващ деня на настъпването им.
2. Изисквания към кандидатите.
2.1. Опит в сферата на предоставянето на социални услуги
или сходни дейности, включително работен капацитет, квалификация на кадрите, възможности за развитие;
2.2. Опит на кандидата в управлението на услуги за хора от
целевата група;
2.3. Адекватност на предложената програма за развитие
на социалните услуги, в съответствие със заданието за конкурса.
3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги в КСУДС, включващ ЦОП, ЦНСТ, ЦСРИ на територията на община Търговище.
3.1. Социалните услуги се характеризират в Задание за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги
за деца и семейства.
3.2.
Определеният за изпълнител кандидат трябва да ор-

нея. Водата подобрява обменните процеси в организма, намалява апетита, а също така
помага да ставате по-често от
бюрото си и да посещавате тоалетната.
• Дори и да сте затрупани
с работа, не се хранете пред
компютъра – излезте да обядвате с колеги, макар и за 15
минути. След това походете
5-10 минути по улиците.
• От време на време ставай-

те от стола и работете прави с
опрени ръце на масата. Смяната на позициите раздвижва
стегнатите мускули и подобрява кръвообращението на цялото тяло.
• Нагласете мобилния си телефон да звъни всеки час, за
да ви напомня, че е време да
се раздвижите. Например да
се разходите по коридора и да
направите няколко упражнения с ръцете и главата.

ганизира предоставянето на социална услуга КСУДС, включващ
ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ съгласно изискванията на Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и останалите приложими нормативни актове,
регламентиращи предоставянето на социалната услуга, в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне
на социални услуги.
4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
4.1. Финансовото участие от страна на Община Търговище
се изразява в предоставяне на парични средства от общинския
бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според
установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.
4.2. Финансирането на издръжката е съобразно стандарт за
издръжка на едно лице, ползващо социални услуги в делегирани
от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети
за съответната година. Размерът на бюджета за всяка следваща
година ще бъде в съответствие с държавните стандарти за съответната година.
4.3. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социални услуги в КСУДС се сключва най-късно до
един календарен месец след произнасянето на комисията за избор на доставчик на социалната услуга. Срокът на договора е за
3 (три) години.
4.4. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за
съответната финансова година за издръжка на КСУДС, като делегирана от държавата дейност освобождава Община Търговище от финансова отговорност и отлага стартирането на изпълнението на договора до датата, от която са осигурени средства за
социалните услуги.
5. Документи за участие в конкурса:
5.1. Списък на документите, съдържащи се в предложението
на кандидата.
5.2. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социална услуга в КСУДС, включващ ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ
(по образец).
5.3. Регистрационни документи на кандидата:
5.3.1. Заверено копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговски регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България;
5.3.2. Заверено копие от документ за регистрация на
чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, който се представя в легализиран превод (ако е приложимо);
5.3.3. Заверено копие от удостоверение за актуално
състояние, със шест месечен срок за валидност;
5.3.4. Заверено копие от документ за самоличност за
кандидат – физическо лице;
5.4. Декларация за липса на обстоятелства по т.1.3. (по образец).
5.5. Заверени копия от документи за данъчна регистрация,
регистрация в НОИ (ако е приложимо), БУЛСТАТ (ако е приложимо) и регистрация по ЗДДС (ако кандидатът е регистриран).
5.6. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения към държавата.
5.7. Удостоверение за наличие или липса на задължения към
общината по седалище на юридическото лице при кандидат юридическо лице, респективно по постоянен адрес на физическото
лице при кандидат физическо лице.
5.8. Удостоверение за липса на вписани обстоятелства – ликвидация и несъстоятелност, издадено от Агенцията по вписванията, респективно съда по регистрация на кандидат юридическо
лице.
5.9. Заверено копие от документ за регистрация в Агенцията
за социално подпомагане за предоставяне на услугите, предмет
на настоящия конкурс и вписване в регистъра по чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
5.10. Заверени копия от годишен баланс и отчет за приходите
и разходите за
2014 г.
5.11. Кратка информация за досегашната дейност на кандидата, съобразена с предмета на настоящия конкурс.
5.12. Заверени копия от договори, удостоверяващи опита на
кандидата по предоставяне на социални услуги.
5.13. Проект на договор. (по образец)
5.14. Подробна Програма за развитие на социалната услуга
КСУДС, включващ ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ. (по образец)

Децата, които живеят в суперчисти
домове, с 20% почесто се разболяват
от грип, тонзилит и
пневмонии. Според
белгийските учени,
стигнали до този
извод, причината е
в белината, използвана от родителите. Действително тя
убива патогенните
микроорганизми, но
пък прави децата поуязвими към някои
заболявания.
Белгийските специалисти
открили
пряка връзка между
ежедневното използване на препарати за
почистване, съдържащи хлор, и честотата на инфекциите,
поразяващи
дихателната система при
децата.
Експертите про-

следили
данните
за
потенциалното
въздействие на белината при повече
от 9000 ученици на
възраст от 6 до 12 г.,
живеещи в Холандия, Финландия и
Барселона. 72% от
испанските семейства използват белина, а във Финландия те са само 7%.
Всички
испански училища се почистват с белина, а
финландските – не.
Според
учените
това е причината за
разликата в заболеваемостта от грип,
тонзилит и белодробни възпаления
между испанските и
финландските деца,
които
значително
по-рядко се сблъскват с тези здравословни проблеми.

5.15. Задание за предоставяне на социални услуги в КСУДС.
5.16. Финансово предложение, което съдържа попълнен
формуляр за разбивка на разходите за една финансова година
за всяка една от услугите. (по образец)
6. Конкурсна документация:
6.1. Кандидатите трябва да представят по един оригинален
екземпляр и по две заверени копия на конкурсната документация, запечатани в плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен
адрес на кандидата.
6.2. Конкурсната документация се предоставя безплатно в
Центъра за административно обслужване на граждани на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище, пл. Свобода на гише
№ 5 от 8:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден.
7. Краен срок и място за подаване на документите
7.1. Кандидатите подават документи по настоящия конкурс
в четиридесет и пет дневен срок от датата на публикуване
на обявата в един национален и един местен ежедневник, до
12,00 ч. на последния ден.
7.2. Документите се подават лично или чрез упълномощено
лице в Центъра за административно обслужване на Община
Търговище, с адрес: гр. Търговище, пл. Свобода на гише № 5
от 8:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден до крайния срок
за получаване на предложения за участие или по пощата, чрез
препоръчано писмо с обратна разписка.
7.3. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ номер, дата и час на внесеното предложение,
след което на вносителя на предложението се издава документ.
7.4. Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията за оценка и подбор, сформирана със заповед на кмета на Община Търговище.
8. Дата и начин на провеждане на конкурса.
8.1. За подбор на кандидатите се сформира Комисия, определена със заповед на Kмета на Община Търговище. В състава
на комисията се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане.
8.2. В 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на
документи Комисията отваря предложенията по реда на тяхното постъпване, проверява допустимостта на кандидатите и
извършва оценка и класиране на предложенията им. За своята
работа комисията съставя протокол.
9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.
9.1. Комисията съставя протокол за своята работа и класира
кандидатите в конкурса. Въз основа на протокола на комисията
в 3-дневен срок кметът на общината издава заповед, с която
определя спечелилия конкурса кандидат. При наличието на
един единствен кандидат, същият може да бъде поканен писмено за договаряне.
9.2. В 7-дневен срок от издаването й резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
Въз основа на заповедта кметът на общината и кандидатът, класиран на първо място, сключват договор.
10. Критерии за оценяване.
Допуснатите предложения се оценяват съгласно утвърдена
от възложителя методика за оценка на предложенията. Максималната обща оценка е 100 точки. Ако първите в класирането
кандидати са с равен брой точки, на първо място се класира
кандидатът, който е представил най-добра програма за развитие на социалните услуги.
Критерии за оценка:
• Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 9 т.
• Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и
търговска репутация – 30 т.
• Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 12 т.
• Финансова стабилност на кандидата – 5 т.
• Представена от кандидата програма за развитие на социалната услуга „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” – 29 т.
• Технически капацитет на кандидата – 15 т.
Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ
Кмет на Община Търговище

Четвъртък, 23 април 2015 г.
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ТОП ВИЦ

База за спортен риболов и почивка
откриха край язовир "Пресиян"
което се погрижи за уюта
на риболовците, в язовира
се развъждат още риби от
видовете кротушки, червеноперки, уклей, костур, каракуда, сулка и други.
Както "ТН" вече писа,
водното съоръжение е собственост на община Търговище и е стопанисвано от
общинското мероприятие
„Социална и охранителна
дейност”. Според приетите

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

ТЪРГОВЕ

СЛАБ ДЪЖД
НЕДЕЛЯ

Риболовни страсти и надежди...

уведомява своите клиенти, че
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Край язовир "Пресиян",
близо до едноименното
село в община Търговище,
заработи
новосъздадена
база за спортен риболов
и отдих. Тук са изградени
места за пикник, пасарелки,
пейки и барбекюта. Язовирът е зарибен, като във водата са пуснати над 10 000
риби от видовете бял амур,
шаран и толстолоб. Според
общинското ръководство,

ОБЯВИ

В риболовната надпревара се включи и кметът
Кр. Мирев

правила за риболов и почивка,
рибарите могат
да пускат въдици
само в светлата
част на денонощието. За една
въдица се заплаща такса от
два лева, като на
един риболовец
му е разрешено
до две въдици.
Повечето видове уловени риби,
които са с тегло
под 800 грама,
задължително
трябва да се връщат във водата.
Друго условие е,
че до водоема не
се допускат деца
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Огромен мъж влиза в
бара и пита бармана:
- Трябват ли ви пазачи?
Барманът:
- Господине, аз не знам
какво можете!
- Сега ще видите!
С тези думи мъжагата
се приближава до седящия на съседното столче, хваща го с една ръка
за врата, без никакво
усилие го вдига и го изхвърля през прозореца.
След това се обръща към
бармана и пита:
- Е, как беше?
- А, добре беше! Ей сега
собственикът ще се върне обратно и ще поговорите...
***
- Мили, ти какво повече
харесваш в мен - красивото тяло или красивото
лице?
- Твоето чувство за хумор.
***
Двама си говорят:
- Прибирам се снощи,
отварям гардероба и
там... гол мъж!
- Ееее, нищо де! Случва
се...
- Какво се случва?! Та аз
не съм женен!!!
***
Последната дума на хлебарка към настъпващ я
мъж:
- Просто завиждаш, защото аз карам приятелката ти да крещи повече
от теб!
***
- Не на всички им върви
да срещнат истинската
любов. Когато аз я срещнах, на мен ми провървя
двойно!
- Как така?
- Жената я нямаше вкъщи!

Обезводнените
шофьори са
толкова опасни,
колкото и пияните

Когато водачите на
МПС страдат от жажда и
обезводняване, те допускат толкова грешки зад
волана, колкото и пияните,
установи британско проучване, цитирано от в. "Дейли телеграф".
Авторът на изследването проф. Рон Моъм от
университета в Лъфбъро
установил, че дехидратираните шофьори допускат
два пъти повече грешки от
хидратираните, които са
консумирали 200 милилитра алкохол на всеки час.
Ученият предупреждава,
че подобни състояния, когато водачите на МПС не
са консумирали достатъчно количество течности,
са "скритата заплаха" за
пътищата.
Хората, които пият само
25 милилитра на час потрудно се справят с концентрацията и с шофьорските умения. На практика
тяхното поведение е като
на тези, консумирали алкохол над допустимия лимит. По този повод проф.
Моъм напомня, че всички
негодуваме срещу шофирането в нетрезво състояние, но почти никой не
обръща внимание на обезводнените водачи на МПС.
А те не представляват помалка опасност на пътя.
Специалистите провели
двудневни тестове с шофьори от мъжки пол, като
използвали автомобилен
симулатор. Доброволците
го управлявали в хидратирано и обезводнено състояние. При хидратиране
те поемали по 200 милилитра течности на всеки час,
при дехидратиране - по 25
милилитра. Тестът включвал два часа еднообразно шофиране по път с две
платна и бавно движещи
се автомобили за избягване. При нормална хидратация допусканите грешки били средно по 47, при
обезводняване - по 101.
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