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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

След проливните валежи Няма да има
Има наводнени къщи в села на Търговищка община и в Априлово * Няма опасност
да прелеят язовирите в областта

Сравнително спокойно е положението в община Търговище след
обилните валежи от последните
денонощия.
Има наводнени къщи в
четири села на общината, информираха от администрацията. В Търговищка област падналото
количество дъжд през
последните денонощия
е до 40 л/кв., съобщиха
от
Метеорологичната
станция в града. Наймного дъжд е паднал в
община Антоново – 40
л./кв.м. , най-малко е измерено в село Вардун –
12 л./кв.м. , в Търговище
– валежът е 14 л./кв.м.,
информира Красимира
Стойчева, ръководител
на институцията. В района на Александрово,
Пресиян, Пайдушко за
времето от 15.30 ч. до
17.15 ч. на 19 юни 2014
г. са се излели 113, 6 л./
кв.м.
Предстои оглед и оценка на наводнените къщи
по селата в цялата Търговищка община и в областта. От склоновете и
нивите се е стекло голямо
количество вода, което е
довело до заливане на 6
къщи в Здравец, 5 къщи
в Лиляк, 4 дворни места в
Александрово и 3 в Подгорица. С около 2 м се е
вдигнало нивото на река
Сива, като повишаването
му се дължи на обилния
дъжд и отточни води, а не
от водата на язовир Пресиян. Деретата и шахтите

Преди дни дъждовете наводниха
улици в Търговище. Снимка targo.org
в района бяха предвари- опасна ситуация няма.
телно почистени, което След случилото се в
не създаде условия за село Априлово са взедопълнително
качване ти превантивни мерки и
на нивата и заливане на язовирите са източени
улици и тротоари. Водата до безопасна кота. Но в
в яз. „Пресиян” се оттича самото Априлово проблена преливник, като нами- мите остават. Придошлиращият се в съседство те води на Черни Лом и
яз. „Лиляк” е поел част този път наводниха къщи
от нея, благодарение на и земеделски земи. Явно
превантивно контролира- проблемът се нуждае от
ното му ниво от община трайно но срочно решаТърговище.
ване.
За наша радост, въТакава беше обстапреки валежите в цяла- новката в областта до пета област, извънредна и тък вечерта, 20 юни. "ТН"

избори за кмет

Борислав КУРДОВ
Няма да има предсрочни избори за кмет в
Търговище. Това стана
ясно след решението на
Общинската избирателна комисия. На провелото се на 17 юни 2014
г. заседание, от тринадесет присъствали членове (от общо 17) шестима са гласували „За”,
а седем „Против” предложението за предсрочното освобождаване на Красимир Мирев
от поста.
Ще припомним, че
на 20 май Върховният
административен съд
излезе с решение, че
кметът Красимир Мирев
е бил в конфликт на интереси. Става дума за
подписани 9 документа,
оправдаващи разходи,
направени за покупки от книжарницата на
сина на кмета Димитър
Мирев.
Плащанията
били общо за 1428 лева.
Пред представители
на медии в Търговище,
председателят на ОИК
Гергана Цонева е обяс-

В Търговище

Ще строим Сити център

Предстои изграждането на Сити център в
Търговище. Това съобщи
на нарочна пресконференция председателят
на Областния кооперативен съюз (ОКС) в
града Йордан Ботунски.
Центърът ще заеме мястото на базар „Сюрен” и
трябва да бъде завършен до края на 2015 г.
„Надявам се да успеем
в този срок, въпреки несигурната ситуация в държавата”, каза
Ботунски
Инвеститорът „Търговище инвест”
ЕООД вече
има изготвен
работен проект, според

който строителството
ще се извърши на две
нива върху съществуващата в момента сграда.
В подземната част и на
третото ниво ще бъдат
разположени различни
фирми, предимно български производители.
А докато трае строителството, първият етаж от
търговския център ще
бъде отдаден под наем.
От септември (на 2 стр.)

Йордан Ботунски

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

Гергана Цонева,
председател на ОИК
нила, че комисията е
колективен орган, който взема решенията си
след гласуване. За да
са валидни, те трябва
да са били взети (на 2 стр.)

Опака

Във Водица, Поповско

Поправят Реконструкция на
тетокласен водопроводната мрежа
път

Изпълнени са 80% от
строително-монтажните дейности по рехабилитацията и реконструкцията на над 14 км от
път III-202, граница Русе
– Опака, от км 38+365
до км 52+553. Отсечката е на територията на
община Опака, област
Търговище.
С основния ремонт
на участъка ще се увеличи
носимоспособността на настилката
и ще се улесни отводняването. По-добрата
пътна мрежа ще повиши безопасността на
движение и удобството
при пътуване между
областния център Търговище, гр. Опака и гр.
Две могили, както и от
Попово към Русе. Ще се
подобри и връзката със
селата Горско Абланово
и Крепча. Със завършването на обекта ще се
улесни достъпът на жителите от община Опака до административни,
здравни, образователни
и културни услуги.
Лот 54: (на 2 стр.)

Фондация
„Помощ
за благотворителността в България“ (ФПББ),
действаща от името
на КАФ Америка,фонд
„Хелън Л. РайкърАшли”,
обявява и поредната
процедура за избор на
изпълнител на дейности
в село Водица, Попово.
Поканата е за строителни дейности за частична реконструкция на
водопроводната мрежа
на селото.
Проектът е следствие
на поръчано от ФПББ
проучване на мрежата
от началото на 2014 г.,
според което загубите
на вода в селото са 79%
годишно, а почти 70% от
тръбите трябва да бъдат
подменени. Проучването

завърши с идеен проект
за цялостно реновиране на водопроводната
мрежа, предоставен на
община Попово и на ВиК
дружеството в Разград,
които се ангажират с изпълнение на следващите
фази.
Обект на поканата за
оферти е изработеният
работен проект за частична реконструкция,
която засяга определените при проучването
участъци с най-големи
загуби, при които подмяната би имала най-голям ефект – общо 1690
метра и 46 сградни отклонения.
Срокът за подаване
на офертите е 20 юни
2014.
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Няма да „Аз реших – ще гласувам”
има...
(от 1 стр.) от поне две
трети от присъстващите.
Според Цонева, по време
на заседанието членове на
комисията са изразили мнение, че нарушението на Мирев е маловажно. „Имаше и
колеги, които казаха, че гласуват против това решение,
защото считат, че сега не е
моментът за предсрочни избори“, заявила още Цонева.
Гергана Цонева е изразила и лична позиция, че този
казус е поредният правен
абсурд в България: „Защото
законът има задължителен
характер, а колективният,
какъвто е ОИК, има право
да гласува „Против”
Законът всъщност е категоричен: след като Върховният административен съд
взе решение за наличие на
конфликт на интереси, наказанието за това е отстраняване от длъжност. Кмет на
община е избираема позиция, затова местната избирателна комисия трябва да
вземе решение за отстраняването. Същевременно решението на ВАС е акт, който
е влязъл в сила и институциите нямат друг избор, освен
да се съобразят с него.
И накрая – нещо интересно, поне за мен като не специалист. Решението на ОИК
се позовава на чл. 85, ал. 4
от ИК (Изборен кодекс). Заглавието над този член гласи: „Промени в състава на
коалиция от партии”. А ето и
какво гласи самата алинея:
(4) Промените, настъпили в състава на коалиция
от партии, се отбелязват в
регистъра на Централната
избирателна комисия след
подаване на заявление от
лицето,
представляващо
партията, или от представляващите коалицията от
партии лица не по-късно от
32 дни преди изборния ден.
Надяваме се някой да
обясни каква е връзката.
Бел. ред.: Решението на
Общинската избирателна
комисия е обжалвано от
Красимир Русев.

По проект за изборите

Заключителна пресконференция по проект "Аз
реших - ще гласувам" на
Клуба на нестопанските организации в Търговище.
Основната цел на проекта
е била да повиши гражданската активност и мотивацията на младите хора за участие в изборните процеси и
в частност на гласуването
за членове на Европейския
парламент, през настоящата година. Координаторът
по проекта Цветелина Ганева запозна присъстващите
с дейностите и резултатите
през месеците, в които е работено с младежи от петте
общини в Търговищка област.
От направената анкета
и в срещите с младежи на
възраст между 18 и 29 години в хода на проекта са
направени и няколко основни извода, каза Златка
Иванова - ръководител на
проекта. Високата безработица и липсата на перспектива за тяхната реализация
демотивират младежите да
участват в обществения и
в политическия живот. Работата „на парче” и кампанийно от страна на институции и партии, не формира
у младите разбиране за
тяхната роля и важността
да участват в обществените
процеси, както и тежестта
на техния глас по време на
избори. А неразбирането на
тяхната пасивност и дистанциране от политическите
процеси, всъщност карат

политиците да им обръщат
по-малко внимание и да не
се интересуват от техните
проблеми, обобщи Златка
Иванова.
Точно затова в рамките на проекта е изготвен и
иновативен мотивационен
модел за участие на младите хора в политическите
процеси. Моделът представлява свързващото звено
между младите хора и всички заинтересовани страни,
занимаващи се с младежки
политики, посочи Невена
Маджарова,
ръководител
на Клуба на нестопанските
организации в Търговище.
Мотивационният модел
ще бъде предоставен на об-

ластната и общинските администрации, центровете за
работа с млади хора и всички заинтересовани, от които
да бъде почерпен опит при
разработването и изпълнението на младежки политики на регионално и местно
ниво.
Настоящият документ е
изработен по проект, финансиран от Национална програма за младежта 20112015. Сдружение „Клуб на
нестопанските
организации”, Търговище носи цялата
отговорност за съдържанието му, затова не може да
се приема като официална
позиция на финансиращата
организация.

Поправят... Търси причините за
наводнението в Априлово
Областният съвет за сигурност

(от 1 стр.) Рехабилитация и реконструкция на път
III-202 Граница Русе - Опака
от км 38+365 до км 52+553,
област Търговище е част от
Големите количества дъжд,
петия етап на ОП „Регио- непочистените
дерета и речно
нално развитие“ 2007-2013 г. корито са основните причини за
Тя се съфинансира от Евро- наводнението в поповското село
пейския фонд за регионално Априлово. Това стана ясно на заразвитие (ЕФРР) и нацио- седание на Областния съвет по
сигурност в Търговище. То беше
налния бюджет.
председателствано от ОбластСтойността на проекта ния управител г-жа Емел Расие 9 351 754,49 лв., а съфи- мова. В дебатите взеха участие
нансирането от ЕФРР е 7 представители на държавни
254 159,30 лв. Изпълнител служби и Общинските админина строително-монтажните страции от областта.
Областното управление
дейности е „Пътинженеринг- за От
пожарна безопасност и застрой-Т” ЕАД. Строител- щита на населението докланият надзор осъществява дваха, че при извършен оглед е
„Рутекс”ООД. Договорът за установено, че не са почистени
строителство е на стойност речното корито на Черни Лом
8 946 983,33 лв. с ДДС, а за и двете дерета, които идват от
и Долна Кабда. Те се състроителен надзор – 191 520 Росина
единяват непосредствено преди
лв. с ДДС.
Априлово, където дерето е мал-

Ще строим
Сити център
(от 1 стр.) там ще влезе голяма китайска фирма
за търговия на стоки „с добро качество и на поносими
цени”.
Първоначалната идея е
била центърът да се отдава под наем на земеделски
производители, но „подводни камъни” объркали
плановете на инвеститора.
Загубите му от близо двегодишното забавяне са в
размер на стотици хиляди

2011-2015

левове.
Припомняме, че ОКС
купи базара през лятото
на 2012 година, като част
от капитала на дружеството "Търговище инвест". Тогава общинският съветник
Йордан Ботунски, който е
и управител на дружеството, бе уличен в конфликт
на интереси. Това беше и
причината проектът да се
забави с близо две години,
уточни той.

ко и съвсем за кратко е преляло
над моста.
Зам.-областният управител
инж. Румен Такоров също изрази позиция, че има и човешко
нехайство, и несвършена работа
от институциите, които са допринесли за локалното бедствие.
Водосборът в района е голям, но
средства за нов язовир, какъвто
е предвиден там, едва ли биха
се намерили скоро. При нови
дъждове, от над 120 л/кв.м., ситуацията в Априлово вероятно
ще се повтори, ако не се вземат
спешни мерки, подчерта Такоров.
От „Напоителни системи” съобщиха, че от 3-4 год. не са им
отпускани пари за почистване.
От тази година има сключен
договор с Министерството на
земеделието за осигуряване на
средства. Предстои да се направи обход за почистване на
деретата и ремонт, където има
скъсани диги, увериха техни

представители.
Областният съвет по сигурност взе решение да изиска
информация от Общините какви
средства са отделени за превантивни мерки за недопускане
на наводнения и други бедствия.
Ще се искат данни и какво е
направено по речните корита,
които попадат в регулация. Очаква се Общините да излязат с
анализ и да се предвидят нужните средства, като се търсят и
източници за осигуряването им.
От община Попово изказаха
благодарност към колегите си
от Търговище за предприетите
бързи мерки за ограничаване
изливането на води в посока Априлово. Направено беше предложение язовирите в Росина и
Гагово да бъдат включени в списъка на потенциално опасните.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Ïîïîâî

Двеста търговци на "Русаля"

Îêîëî 200 òúðãîâöè ó÷àñòâàõà â òðàäèöèîííèÿ ïîïîâñêè ðóñàëñêè ïàíàèð, êîéòî òàçè ãîäèíà ñå ïðîâåäå îò 9
äî 15 þíè. Ïðèõîäèòå, êîèòî îáùèíàòà ðåàëèçèðà ñà 26
283ëâ.
Ïðåç ïàíàèðíàòà ñåäìèöà íå áÿõà ðåãèñòðèðàíè ïðåñòúïëåíèÿ, èíöèäåíòè è íàðóøåíèÿ íà îáùåñòâåíèÿ
ðåä. Ñïàçâàøå ñå óñòàíîâåíîòî ñúñ çàïîâåä íà êìåòà
ðàáîòíî âðåìå, ÷àñîâåòå çà çàðåæäàíå íà òúðãîâñêèòå
îáåêòè, âðåìåòðàåíåòî íà ìóçèêàòà. Çàñëóãàòà çà òîâà
áå íàéâå÷å íà èçãðàäåíèÿ ùàá çà îðãàíèçàöèÿ íà ïàíàèðà
îò ïðåäñòàâèòåëè íà äèðåêöèÿ „Åêîëîãèÿ, òðàíñïîðò è
ìåñòíî ðàçâèòèå“ ïðè Îáùèíàòà, Ðàéîííîòî ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå è ÊÀÒ.
Ïàíàèðúò â Ïîïîâî ñå ïðîâåäå ïî òðàäèöèÿ ïðåç
ò.íàð. Ðóñàëèéñêà íåäåëÿ, çàïî÷âàùà ñ öúðêîâíèÿ ïðàçíèê Ñâ. Äóõ. Íà÷àëîòî íà ïîïîâñêèÿ ðóñàëñêè ïàíàèð å
ïîñòàâåíî ïðåç 1908 ã., êîãàòî â Ãðàäñêàòà ãðàäèíà áèë
îñâåòåí èçâîð, ñìÿòàí çà ëå÷åáåí. Ïî-êúñíî äî èçâîðà å
ïîñòðîåí ïàðàêëèñ, äåéñòâàù è äî äíåñ. Çà îñâåùàâàíåòî íà èçâîðà ñå ñòåêëè õîðà îò öÿëàòà îêîëèÿ è îò
ñúñåäíèòå ñåëèùà, òúðãîâöèòå íå ïðîïóñíàëè âúçìîæíîñòòà äà ïðåäëîæàò.

Нов договор за община Попово

Äîãîâîð çà áåçâúçìåçäíà ôèíàíñîâà ïîìîù ïî îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè” áå
ïîäïèñàí ìåæäó îáùèíà Ïîïîâî è Óïðàâëÿâàùèÿ îðãàí
íà Ïðîãðàìàòà. Îáùàòà ñóìà, ïðåäâèäåíà çà îðãàíèçèðàíåòî è ïðîâåæäàíåòî íà êàìïàíèÿòà „Äà íå èçîñòàâÿìå íèòî åäíî äåòå”, å â ðàçìåð íà 233 803,31 ëâ.
Äîãîâàðÿùèÿò îðãàí ïðåäîñòàâÿ äèðåêòíî áåçâúçìåçäíà ôèíàíñîâà ïîìîù çà èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòà
„ÖÍÑÒ (Öåíòúð çà íàñòàíÿâàíå îò ñåìååí òèï) ãðàä
Ïîïîâî – çà íàøèòå äåöà”. Îáùàòà öåë íà ïðîåêòà å
îñèãóðÿâàíå êà÷åñòâî íà æèâîò, ãàðàíòèðàùî ïúëíîöåííî ôèçè÷åñêî, åìîöèîíàëíî, ïîçíàâàòåëíî ðàçâèòèå
è ñîöèàëíà àäàïòàöèÿ â ñðåäà, áëèçêà äî ñåìåéíàòà, ÷ðåç
îñèãóðÿâàíå íà ïåðñîíàëíà ãðèæà è ïîäêðåïà, ïðèëàãàéêè èíäèâèäóàëåí ïîäõîä çà âñÿêî äåòå.
Îñíîâíèòå äåéíîñòè, êîèòî ùå áúäàò ðåàëèçèðàíè â ðàìêèòå íà ïðîåêòà ñà: ïîäáîð è íàçíà÷àâàíå íà
ïåðñîíàë â Öåíòúðà çà íàñòàíÿâàíå îò ñåìååí òèï,
ïîäãîòîâêà çà ïðåìåñòâàíå íà äåöàòà è ìëàäåæèòå îò
öåëåâàòà ãðóïà è íàñòàíÿâàíåòî èì â ÖÍÑÒ è ïðåäîñòàâÿíå íà ñîöèàëíàòà óñëóãà ÖÍÑÒ, êàêòî è äåéíîñòè
ïî èíôîðìàöèÿ è ïóáëè÷íîñò. Ñðîêúò çà ðåàëèçèðàíå íà
ïðîåêòà å 19 ìåñåöà.

Òúðãîâèùå

НАП се среща с едри длъжници

Ïðåç ìàé è þíè äèðåêòîðúò íà îôèñà íà ÍÀÏ â Òúðãîâèùå Àíòîíèÿ Ñòîé÷åâà, Êàìåí Êèðÿêîâ, íà÷àëíèê
ñåêòîð „Îáåçïå÷àâàíå è ñúáèðàíå íà ïóáëè÷íè âçåìàíèÿ“ â ñúùàòà ñòðóêòóðà íà Àãåíöèÿòà è ïóáëè÷íè
èçïúëíèòåëè ñå ñðåùàò ëè÷íî ñ ôèðìè, êîèòî èìàò
çàäúëæåíèÿ êúì áþäæåòà íàä 50 õèë. ëâ. Íà ñðåùèòå ñå
îáñúæäàò âúçìîæíîñòèòå çà îáåçïå÷àâàíå íà äúëãîâåòå, âêëþ÷èòåëíî ïëàùàíå íà ÷àñòè ïî èíäèâèäóàëíè
ïîãàñèòåëíè ïëàíîâå.
Â îôèñà íà ÍÀÏ - Òúðãîâèùå äî ìîìåíòà ñà ïðîâåäåíè 31 ñðåùè, â ñëåäñòâèå íà êîåòî ñà ïîãàñåíè çàäúëæåíèÿ â ðàçìåð íà îêîëî 410 õèë. ëâ.
Ïðåäñòîÿò îùå 10 ñðåùè ñúñ ôèðìè, ÷èèòî çàäúëæåíèÿ íàäõâúðëÿò ñóìàòà îò 50 õèë.ëâ.
ÍÀÏ î÷àêâà îò ôèðìèòå äà ïëàòÿò â äâóñåäìè÷åí
ñðîê èëè äà ïðåäîñòàâÿò èìóùåñòâî, ñ êîåòî äà ãàðàíòèðàò çàäúëæåíèÿòà ñè è äà ñêëþ÷àò ñïîðàçóìåíèå çà
ïëàùàíå íà ÷àñòè.

Споделен опит

Търговищко участие във форум
за сътрудничество с Норвегия
Управителят на "БКС Търговище" ЕООД Галин
Дачев се включи в групата,
която ще се запознае на
място с опита и модела на
норвежките местни власти
за осъществяване на стопанска дейност. То е част
от проекта, който НСОРБ
изпълнява за "Повишаване капацитета на НСОРБ и
българските общини чрез
сътрудничество с норвежки-

те местни власти". В рамките
на това обучително пътуване
участниците ще се запознаят
с действащото законодателство и прилаганите форми
на междуобщинско сътрудничество в Норвегия, с особеностите на притежаваните
от общините предприятия и с
отдела на Норвежката асоциация за тези фирми. Ще бъде
изведен положителен опит
от норвежката практика в

местното управление.
Визитата започна на 16
юни и продължи до 20 юни
2014 г. Включените в обучението по проекта са показали ангажираност към
проблемите на общините и
предоставянето на обществени услуги на проведения
преди време Национален
форум на общинските предприятия и търговски дружества.
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Интересни
прояви
в
Пушенето убива детството Историческия музей
Първо ОУ -Търговище в национален конкурс

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
Живеем в общество, разкъсвано от противоречия и
кризи. Днес младите хора
– продукт на това „нездраво” време, са подложени
на агресия от много вредни
влияния. Едно от тях е свързано с все по-ограничената
възможност за здравословен начин на живот. Той
настойчиво се превръща в
блян, по който само можем
да жадуваме, но не и да станем свидетели на неговото
сбъдване.
Огромно изпитание за
здравето на младото поколение е тютюнопушенето –
една от сериозните заплахи
за пълноценното развитие
на детския организъм. Експертите в областта на здравеопазването отдавна са категорични в мнението си за
вредата от цигарения дим.
Статистическите данни в последните години неумолимо
сочат нарастващия процент
млади хора, които във все
по-ранна възраст се поддават на вредния навик. България е на едно от първите
места в Европа по брой на
пушачите. 38% от момичетата и 35% от момчетата на 16
години посягат редовно към
цигарите. 83% от съвременните родители са пушачи.
О п а с н ат а
тенденция
тревожи личности, работещи в образователната
сфера и изкушени от идеята за здравословен начин
на живот. Такъв
поглед
към проблема с тютюнопушенето
има Емилия
Николова
–
преподавател
по биология и
здравно образование в I ОУ
„Христо Ботев” – Търговище.
От години тя и нейните ученици се включват в дейности,
свързани с тази тематика.
През тази гадина V „а”
клас участва в шестото издание на Националния ученически конкурс „Проектът
на нашия клас – за живот
без тютюн 6”. Той се организира от МЗ в партньорство с
МОН, Министерство на културата и Министерство на
младежта и спорта, в партньорство с представителството на Европейската комисия в България. Конкурсът
е една от инициативите на
МЗ за намаляване високия
процент на пушачите сред
българските ученици. Целта
е да се внуши убеждението,
че човешкият живот е поздравословен, когато се живее в среда, свободна от тютюнев дим. От стартирането
на конкурса през 2008 г. до
момента в него са се включили над 15 500 ученици от I
до XII клас, в цялата страна.
Петокласниците и техния
ръководител
озаглавяват
своя проект метафорично:
„Ние не пушим – пушенето
убива детството!”. Според
Ем. Николова, тази възраст
е най-любознателната. Про-

явява се любопитство към
всичко, както и склонност
детската психика да се превъплъщава в различни роли
– на по-големи ученици, на
герои от филми, които пушат.
Чрез своя проект децата от
V „а” клас искат да разкрият
вредата от тютюнопушенето, да осъществят превенция спрямо свои връстници.
Превенцията е ориентирана
и към пасивните пушачи – в
семейството, на купон с приятели, в закрити помещения.
Посланията на малките ученици са отправени и към родители пушачи, които трябва да разберат, че пушенето
не решава проблемите, а
само ги задълбочава. Чрез
него обедняването на живота продължава, здравето
се погубва, а голяма част
от непушачите имат повече

средства, по-добро здраве,
по-добро качество на съществуване и… със сигурност ухаят по-добре!
За упоритата работа,
свързана с участието в
конкурса, учениците от V
„а” клас и госпожа Емилия
Николова получават заслужено признание. Техният
проект „Ние не пушим – пушенето убива детството!” е
номиниран сред най-успешните 13 проекта от цялата
страна в категория 5-8 клас.
Децата от „Христо Ботев”
призовават: „Да спортуваме,
да рисуваме, да танцуваме,
да играем сред природата,
да учим заедно, да бъдем
приятели и да сбъдваме
мечтите си! А най-важната
от тях сега е да не пушим,
защото пушенето убива детството!”

Лятото е вече в разгара
си, но служителите на Регионалния исторически музей
в Търговище продължават
да работят с пълна пара и
предлагат различни инициативи, с които да привличат
посещения. През последните дни стана ясно, че уредниците са ни подготвили
нови три прояви.
Първата от тях е подреденият кът в музея, който
ни напомня за лудото лято
на 1994 година. Мнозина
помним вълнението и опиянението от успехите на
българския тим на Световното първенство по футбол,
което се проведе преди
20 години в САЩ. По
същото време в самата Америка са били
нашите
съграждани
Валентина и Димитър
Кънчеви. Те са предоставили на музея
американски вестници и списания, които
отразяват успехите на
българския национален отбор по футбол.
Именно те са подредени в малка изложба, която бе открита в
петък, 20 юни. Самите
дарители пък разказаха своите спомени от
незабравимото
бъл-

гарско лято в Америка.
Изложбеният кът за
„Американското лято на
България" ще остане експониран до края на Световното първенство по футбол
и ще е част от изложбата,
посветена на местния футболен тим „Светкавица".
Втората нова инициатива на Регионалния исторически музея в Търговище е
изложба на открито. Тя ще
бъде експонирана от днес,
23 юни, до 6 юли и ще
може да бъде разгледана
всеки делничен ден от 9.30
до 12.30 часа до пешеходния мост на река Врана, в
посока на старата църква

Балетна формация „Търговище” към Младежкия
дом, с ръководители Мариам Макарнаян и Севдалина Стойчева, спечели
10 отличия в три различни
категории от Национален
конкурс за класически, характерни и модерни танци
за Купа „Българска Роза” –
Казанлък. Осем от отличията са първи и специални
награди.
Бусе Йълдъз се завърна
с четири медала и грамоти,
информираха от Младежки дом, като допълниха, че
двете формации на балета
са спечелили две първи,
едно второ и едно трето
място и купа за всяко от
тях. Специално е отличена
и ръководителката на балета Севдалина Стойчева
за най-добра хореография.

Над 1200 бяха участниците в конкурса, организиран от Община Казанлък и
Общински детски комплекс
”Св. Иван Рилски” Казанлък – състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Председател на
журито бе Светлин Ивелинов - главен балетмайсторхореограф на Национален
музикален театър “Стефан Македонски”, а сред
членовете бе и Антоанета
Алексиева - примабалерина на Национален музикален театър – София.
До края на месеца Балетна формация „Търговище” ще участва и в Международния детски фестивал
на изкуствата „Трикси” в
Албена. Двама от солистите на формацията - Фернандо Леон Васев и Марчела-Василена Димитрова
ще представят града в Световното първенство Dance
World Cup 2014 в Португа-

„Успение
Богородично”.
Експонатите са посветени
на 100-годишнината от голямото наводнение в Търговище – на 6 юли 1914 г.
Утре, 24 юни, е Еньовден.
По този повод от 17.30 часа
пред сградата на Славейковото училище детският фолклорен ансамбъл „Шарено
герданче” при Младежкия
дом в областния град ще
представи обичаи свързани
с този ден. Празникът ще
завърши с хора и минаване
под еньовденския венец за
здраве. От Историческия
музей отправят покана към
всички желаещи да вземат
участие в празника.

Десет отличия за балетна
формация „Търговище”

Езиковата гимназия със

Сертификат от Колумбийския университет
Преподавателят по английски език в ПГИЧЕ
“Митрополит Андрей” в
Търговище Ренета Стоименова получи сертификат от
фондация “Америка за България” и Института за международно образование за
триседмично
интензивно
методическо обучение в Колумбийския университет в
Ню Йорк. Това се случи на
13 юни по време на официална церемония по награждаването в Гранд хотел “София”.
Стоименова беше сред 14те кандидати, спечелили финансиране след оспорвана
борба за обучение за обещаващи лидери в образованието през октомври миналата
година. Тогава Фондация
“Америка за България” обяви конкурс за педагогически
специалисти с над десетгодишен стаж, с което стана пър-

вият учител от област Търговище, отличен с престижния
сертификат.
Колумбийският университет е най-старото висше
учебно заведение в щата
Ню Йорк, алма матер не
само на емблематични личности като Барак Обама, но
и на Алън Гинзбърг и Джек
Керуак – литературни икони
на бийт поколението. Тийчърз Колидж на Колумбийския университет, където
се провежда обучението, е
най-скъпо платеният педагогически институт в САЩ.

лия от 29 юни до 5 юли.
ВТОРА НАГРАДА ЗА ВЕСЕЛИНА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
Веселина Иванова от
Балетна формация „Търговище” към Младежки дом
спечели награда от II – рия
Международен конкурс фестивал "ТВОРЧЕСКИЙ
ВОЯЖ"-Варна. Конкурсът
се състоя в К.К. Златни Пясъци - Ривиера Бийч Хотел.
Веселина
представи
"Нежност" – солово изпълнение, раздел „Класически танци” и бе отличена в
своята възрастова група с
втора награда за хореография. Това е първото й самостоятелно изпълнение
на международен конкурс.
Ръководителите на Веселина, Севдалина Стойчева и
Мариам Макарнаян, са доволни от представянето й в
международния форум със
солидно участие на руски
състави и изпълнители.
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Републикански турнир за "Купа България"

Пълен комплект купи и Купа за Теодор Трифонов
20 медала за "Торнадо" от СК „Светкавица”

Христо СТОЙНЕВ
Във Варна се проведе Републиканския
турнир по спортна гимнастика за купите на
Република България за
детско-юношеска възраст. Участваха
клубове от цялата страна.
Голям успех постигнаха гимнастиците от СК
”Торнадо” и Обединения
детски комплекс в Търговище, които завоюваха във всички възрасти
отборни победи - при
юноши-младша - първо
място, при момчетатастарша - второ и при
момчета-младша – трето и шесто място.
При момчетата-младша клубът участва с два
отбора. Първият отбор
/Станислав
Кирилов,
Галин Валентинов, Пламен Каралийски, Алекс
Петров, Красимир Димитров и Миркаан Даян
Стефанов/ се класира
трети след домакините „Черноморски юнак”
и ЦСКА, а вторият отбор /Димитър Иванов,
Зейхат Седатов, Мелих
Мустафов, Алекс Тодоров, Джан Мустафов и
Йоан Пламенов/ заеха
призовото шесто място
от 17 отбора.
В
индивидуалното
класиране Станислав
Кирилов е трети в многобоя, на кон с гривни,

Варна, както всяка година, беше домакин на
Републиканския турнир
за купите на Р България.
За наше удоволствие, за
втора поредна година
носителят на купата в
многобоя е Теодор Трифонов - СК "Светкавица" – момчета-старша
възраст. Теди показа отлична игра в многобоя
и резултатът не закъсня
– шампион и участие в
шампионата на шестте
уреда, където също се
представи отлично. Висилка, успоредка и кон с
гривни – три златни отличия с титла републикански шампион за 2014г.
На прескок и халки бронзови отличия, а на земна
гимнастика - грешка в

на успоредка и висилка
и в осмицата на останалите уреди. Галин Върбанов и Алекс Петров
са в призовата осмица
на земя, прескок и кон с
гривни от 96 участващи
гимнастици.
Отборът на момчетата-старша
възраст
/Христо Цачев, Петър
Косев, Илиян Манев,
Жислав Жечев и Стоян
Стоянов/ са втори след
домакините. В шампионата на уреди Христо
Цачев и Петър Косев са
в призовата осмица на
кон с гривни, халки и ус-

поредка.
Купата на България
в отборното класиране
спечелиха
юношитемладша в състав: Пламен Шейтанов, Исмет
Исметов, Васил Иванов, Християн Христов,
Алекс Иванов и Светозар Георгиев, следвани
от „Черноморски юнак”
/Варна/ и ЦСКА /София/.
В
индивидуалното
класиране в многобоя
Пламен Шейтанов е
трети, Исмет Исметов шести, Васил Василев
- десети. В шампионата
на уреди първи на успо-

От държавните първенстава за момчета и кадети
победа с 10:0 срещу Д.
Рандев (Сливен).
Още двама състезатели на “Олимпиец”
достигнаха до малкия
финал. В категрия 47
кг Севгин Мустафов и
в категория 73 кг Октай Хасан не успяха да
спечелят
последните
си срещи и трябваше
да се задоволят с петото място. Девети се
класира предварително
соченият за фаворит в
категория 73 килограма
Йордан Георгиев.
В крайното отборно
класиране търговищкият тим зае трето място с
41 точки. Първи са борците на Димитровград с
66т., а втори - състезтелите на Стара Загора с
48 точки.
Град
Асеновград
бе домакин на ДЛОШ
за кадети. Треньорът
Стойчо Ненов включи
в стартовия лист общо
8 борци, като в него не
фигурираше името на
тазгодишния
шампион в категория 58 кг и
бронзов медалист от
Европейското първенство Светослав Петров.
Той се нуждаеше от почивка, необходима му
непосредствено преди
началото на международния турнир “Русенски легенди”.
Другият търговищки

Мустафа Мустафов на
най-високото място в почетната стълбичка. Вляво
е треньорът Стойчо Ненов

участник в ЕП –Мустафа Мустафов (кат. 50
кг) прибави в актива си
поредната
шампионска титла, като победи
борците на В.Търново,
Гълъбово и Пловдив.
Много добро представяне направи Сертан
Хюсеинов (кат.63 кг).
Той се наложи над Х.
Ганиев (Глоджево), Д.
Кьоров (Ст. Загора), Д.
Митрев (Левски) и П.
Иванов (Димитровград).
Единствената
загуба,

нов, Атила Назимов, Петър Стефанов, Виктор
Николаев и Александър
Христов се класираха
на 9-то място от 17 отбора в тази възраст. Александър Христов, който
няма още навършени 6
години, получи награда
за най-малък участник в
състезанието.
Съдия за клуба беше
Кирил Богомилов. Треньорите Румяна Чукарска и Димитрий Николов
са доволни от резултатите, тъй като предвижданията бяха подобни,
а и заплануваното беше
изпълнено. Спортният
клуб благодари на родителите, които помогнаха в организацията
на състезанието.

редка е Пламен Шейтанов, следван само на 5
стотни от Исмет Исметов. На висилка Пламен
Шейтанов е вицешампион, а на останалите
уреди с Исмет Исметов
и Християн Христов са в
призовата осмица.
Треньорите Снежана Стоянова, Данаил
Шейтанов и Борислав
Илиев са доволни от
представянето на възпитаниците си и се надяват на предстоящото
Държавно първенство
през месец юли на още
по-добри резултати!

СК “Олимпиец”- с два комлекта медали

СК “Олимпиец” спечели два комлекта медали от последните две
първенства за годината.
В Стара Загора преплетоха мишци борците във възраст момчета, водени от треньора
Стефан Стойков. Малко
неочаквано, но напълно заслужено в най-леката категория до 32 кг
шампион стана търговищкият представител
Денис
Зекериев.Той
победи последователно Д.Иванов (Елена),
Н.Николов (Сливен) и
С.Атанасов (В.Търново).
Много убедителен до
финала бе и неговият
съотборник в категория
66 кг Никола Лозанов.
Той сломи съпротивата на съперниците
си от Глоджево (10:0),
“Левски”Сф
(10:10),
Русе (с туш) и ЦСКА
(с туш). В последната си
изключително оспорвана схватка той отстъпи
с 6:8 т. на Ж.Желязков
(Ст. Загора).
С бронзов медал окичи гърдите си Петър
Бойчев-кат. 38 кг, който постигна победи над
Г.Мустафов от Разград
с туш, Ю.Мехмедов
(Острово) с туш, на полуфинала отстъпи на Д.
Ангелов (Бургас), а в
спора за третото място
постигна
убедителна

първата серия му отреди
шесто място. Отличното
представяне на Теодор,
който е капитан на отбора момчета-старша възраст допринесе за класиране на трето място в
отборната надпревара.
Освен Теодор Трифонов,
за СК "Светкавица" играха Ивайло Радев, Александър Колев, Николай
Лилов, Никола Пенков и
Стефан Димитров.
В малката възраст момчета-младша, липсата на Младен Младенов и Валентин Витанов
се отрази и отборът в
състав Сезер Топчу,
който игра отлично и се
класира на седмо място
на успоредка и получи
медал, Свилен Андо-

която той допусна бе на
финала от представителя на домакините Д.Али,
който бе обявен за найтехничния състезател на
първенството. Бронзов
медал в категория 50
кг спечели Тугай Алиев. Той постигна победи
над Х. Хюсеин( Бургас),
С. Салиев (Търговище и
К. Салимов (Разград) и
отстъпи единствено на Н.
Левенов (“Тракиец”-ПД).
Място сред първите
десет в своите катего-

Турнир „Русенски звездички”

Победи при
най-малките

По покана на СК
"Акро" - Русе , СК „Светкавица” участва в дунавския град в състезание за най-малките
гимнастици и гимнастички - по един от всеки клуб от възраст 2008
г.-2004 г. СК "Светкавица" участва с трима състезатели
Александър
Христов – 2008 г., който
стана шампион във възрастта си; Атила Назимов - 2006г., който също
спечели първо място в
тази възраст и Сезер
Топчу, който се класира
на 7-мо място във въз-

рии намериха Нурла
Невзатов (кат.42 кг) - 7
място, Сали Салиев
(кат. 50 кг) - 7 място, Алтан Исмаилов (кат.85 кг)
- 10 място.
В отсъствието на Светослав Петров, тимът
на спортен клуб “Олимпиец” - Търговище се
нареди на пето място в
отборното класиране,
след представителите
на Димитровград, Сливен, Стара Загора и
Разград.

растта 2004 година.
Състезанието премина при добра организация и донесе много
радост на малките гимнастици и надежди на
треньори и специалисти, че ще има достойна
смяна. Освен треньорите на СК "Светкавица"
Румяна Чукарска и Димитрий Николов, в Русе
присъства и председателят на клуба Румяна
Станчева, която е баба
на най-малкия ни шампион Александър Христов, който не е навършил още 6 години.

Понеделник, 23 юни 2014 г.
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ÍÎÂ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

(2-4)

БМП „Близнаци” ООД търси
ОБЩИ РАБОТНИЦИ  0888/ 941 735
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

Продавам
* АПАРТАМЕНТ – 100 кв.м.
или заменям за по-малък
* ГАРАЖ * ВИЛА – асфалт,
ток, кладенец и др.
Тел.: 0899 13 68 64
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи работници

(3-4)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

(2-4)

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 7-годишно
дете в Несебър. Осигурени са препитаване и храна. Заплата: 800 лв.
 0895/ 544 006 от 18 до 20 ч.

Продавам
Давам под наем
Бус „ФОРД ТРАНЗИТ” ОФИС в Идеален
1990 г. – двойна гума,
център в
с малка винетка.
Търговище
Цена 1800 лева.
 0899 85 79 90 тел: 0887/ 36 95 92

Склад за търговия на
едро в град Китен
Набира общи работници, шофьори,
офис персонал
Осигурена квартира.
Заплата 700-1000 лева
 0878 67 17 67

ЕКО-БУЛ ООД
с Гъбене, област Габрово
модернизирани ферми
търсим да назначим:
ДОЯЧИ, ГЛЕДАЧИ
И ТРАКТОРИСТИ.
Осигурена квартира.
Много добро заплащане.
 0899 702 795 и 0885 399 898

Тракия Глас България ЕАД

ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ - 3 БР.
Изисквания: - Минимум 2 години опит на длъжността Техник, производствени структури.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: garif@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи 03.07.2014 г.

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА вила в
местността „Кованлъка”. Отремонтирана,
обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен изглед. С ток и вода
ДВОРНО МЯСТО от 1 дка с лозе и овощни
дръвчета. Леснодостъпно място с нотариален акт. На изгодна цена. Тел.: 0897 44 17 69
(0)

(0)

(0)

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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :

(0)

двор близо до
Изчислителния
център
 0899 20 80 12

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
лв. като крайна цена за купувача
тел: 0887/ 93 99 30

ДАВАМ ДВУСТАЙНА КВАРТИРА под наем в раПродавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 42 кв.
йона на „Солигена”, разширена, частично обзам. на ул. „Стефан Куцаров” 2 /срещу Ставедена. Наем: 150 лв.  0896/ 30 30 69
рия бряст/, ет. 2. Южен, ново строителство,
ДАВАМ ПОД НАЕМ МА- Давам под наем
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНА завършен до ключ. И МАГАЗИН находящ се
в партера на блока. тел: 0896/ 652 116
СТОКИ – 70 кв.м.; с щанд
КЪЩА с голям
за закуски и място за
паркиране.
Намира се между Пътното и Огледалото
Тел.: 0899 20 80 12

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Изисквания: - 1. Средно техническо или химическо
образование; 2. Отговорно отношение и прецизност
към работата ; 3. Лоялност; 4. Умения за работа в екип
Кандидатите могат да представят автобиография на адрес: Тракия Глас България ЕАД – Завод за плоско стъкло, Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона,
Отдел Човешки ресурси или на e-mail smehmedova@sisecam.com. Фирмата осигурява безплатен транспорт до градовете Търговище, Шумен, Разград, Попово и Омуртаг.

(1-4)

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-4)

ТЪРСЯ РАБОТНИЦИ ЗА
АВТОМИВКИ В АНГЛИЯ
Добро заплащане.
Осигурена квартира.
Тел. 0876 645 880 и
0044 782 11 09 114

ТЕЛ: 0899/ 871 991
Тракия Глас България ЕАД

(1-4)

Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

ПАПУРОВ

(0)

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ТЪРСЯ ПРОДАВАЧКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
ЗА СЕЗОННА РАБОТА
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
В ПРИМОРСКО - ДО
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
40 ГОДИШНИ. ДОБРО
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
ЗАПЛАЩАНЕ
Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА
над бившата „Валентина”, 44 кв.м.
Тел. 0897 084 305 и 0897 966 954

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

(0)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Продавам КЪЩА В СЕЛО
БАЯЧЕВО, общ. Търговище,
с дворно място 1,5 дка и
стопански постройки.
Цена по споразумение.
Тел. 0887 501 572

(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ПРОДАВАМ

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

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
компас" е безплатна
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
(0)

ÊÓÏÓÂÀ

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

(1-4)

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

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

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216
(0)

и още много оферти...
Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

дограмаджии и монтажници
Осигурява транспорт,
добро заплащане
Тел. 0888 83 84 76
0888 86 41 79

(1-2)

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

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

(0)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.), боксониера 27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1,
панелна гарсонирера
29 000
48 кв.м. МЦ “Солигена”, ет.5, гарсониера 37 000
52 кв.м. Борово око, ет.1, двуст. тухла 43 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
37 кв.м. Борово око, ет. 2 (жил.), нова 26 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 42 000
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозна, панел 33 000
40 кв.м. В района на Дом “Майка и дете”,
ет. 5, преустроена, обзав.
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
43 кв.м. Борово око, ет. 5, след ремонт 43 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
50 кв.м. Ул. Дунав, ет. 1, отремонтиран 46 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Широк център, ет.3, нов
48 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 1
46 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
49 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Фирма „Зарко 90”
гр. Лозница
търси работници:

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



"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

23 юни 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Гордост и слава
22.00 ч. - драма

23 юни
БНТ 1

20:30 С отличие - комедия
20:00 От местопрестъплението
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
bTV Action
- сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНК
08:00 Дивата муха - предаване
23:30 Без пукната пара - сериал 23:30 От местопрестъплението
за екстремни спортове
- сериал
09:00 Нокаут - сериал
bTV Lady
10:00 Джон Доу - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Diema TV
11:00 Експериментът - сериал 09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 09:00 Екип Алфа - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
токшоу
10:00 Гаднярът - комедия
мисли 10:00 Екзотични кътчета 12:00 На гости на третата
13:00 Екскалибур - екшън
лайфстайл
планета - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
10:30 Топ модели - реалити
12:30 Досиетата Грим - сериал
17:00 Нокаут - сериал
11:30 Модерно - токшоу
13:30 Безследно изчезнали 18:00 Снайперисти - сериал
12:30 Женско царство- сериал
сериал
19:00 Менталист: Крадецът на 14:00 От обич- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
мисли - сериал
15:00 Модна къща- сериал
15:30 Херкулес - сериал
20:00 Експериментът - сериал 16:00 Опасни тайни- сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
21:00 Зона спорт
17:00 Топ модели- реалити
17:30 Досиетата Грим - сериал
22:00 Гордост и слава - драма
18:00 Самозванка- сериал
18:30 На гости на третата
00:30 Рицари - приклюенски
19:00 От обич- сериал
планета - сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Безследно изчезнали bTV Cinema
сериал
сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Цветовете на любовта 20:00 Комисар Рекс - сериал
10:00 Апалуза - комедия
сериал
21:00 Среднощен ездач 12:45 Престъпления от класа 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
сериал
22:00 Реката на смъртта 14:00 Досиетата Х - сериал
00:00 Самозванка - сериал
приключенски
16:00 Тук на Земята - драма
00:00 Среднощен ездач 18:00 Дневниците на вампира
Nova TV
сериал
- сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Дневниците на вампира 09:30 На кафе - НТВ
TV 7
- сериал
11:30 До последен дъх - сериен 06:30 Добро утро, България
20:00 Революция Z - сериал
13:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена 21:00 Моят най-добър (гей)
13:30 Моята карма - сериен
токшоу
приятел - комедия
14:30 Перла - сериен
11:30 Тогава и сега: Икони,
23:00 Революция Z - сериал
16:00 Новините на Нова
документална поредица
00:00 Сърца в Атлантида 16:30 Малката булка - сериен 12:00 Уютно
bTV
драма
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели 09:30 Преди обед - токшоу
bTV Comedy
сериал
11:30 Бон Апети
08:00 Приказки за Том и Джери- 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
14:00 Отчаяни съпруги 12:00 bTV Новините
анимационен
22:00 Новините на Нова
сериал
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици- сериал 10:00 Да защитиш живота си - 22:30 Господари на ефира - шоу 15:00 Агнешко - сериал
23:00 Отмъщението - сериен
15:30 Новини
15:00 Цветовете на любовта
комедия
16:00 Момичето с червения
- сериал
12:00 Домашен арест - ситком
Kino Nova
шал - сериал
16:30 Кухнята на Звездев
13:00 Новите съседи - сериал 07:30 Гаджето на майка ми 17:00 Дневен ред - шоу
17:00 bTV Новините
14:30 Две момчета и едно момикомедия
17:30 Лице в лице
че - сериал
10:00 Разобличаване - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 Черната роза - сериал
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Без пукната пара 11:00 Балто II: По следите на
20:30 Следващият, моля - тв
19:00 bTV Новините
сериал
вълка - анимационен
игра
20:00 Една любовна история 16:00 Двама мъже и половина 12:40 Монте Карло - комедия
- сериал
- сериал
15:00 Трансформърс: Отмъщени- 21:30 Валя и Моро - риалити
22:30 Новини
21:30 Земя на бунтовници - 17:00 Комиците - шоу
ето - приключенски
сериал
18:00 Новите съседи - сериал 18:00 Разобличаване - сериал 23:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
22:30 Шоуто на Слави
19:30 Домашен арест - ситком 19:00 Клюкарката - сериал
06:50 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала
13:30 Църква за вълци - тв
филм
14:25 Саладин - анимационен
15:10 Ангели приятели 52-сериен - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Лили - тв филм
17:20 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:10 Още от деня
18:30 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
19:00 Холандия - Чили ,
среща от Световното първенство по
футбол - пряко
21:00 По света и у нас
21:45 Спортни новини
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Хърватия - Мексико,
среща от Световното първенство по
футбол - пряко

23:30 bTV Новините

ВТОРНИК

bTV Action - Звездни каубои
22.00 ч. - екшън

24 юни
БНТ 1
06:50 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала
13:30 Камерун - Бразилия,
среща от Световното първенство по
футбол - /запис/
16:00 По света и у нас
16:25 Лили - тв филм
17:20 Мис Национален отбор
2014 - реалити
17:50 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
19:00 Италия - Уругвай,
среща от Световното първенство по
футбол - пряко
21:00 По света и у нас
21:45 Спортни новини
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Гърция - Кот д‘Ивоар,
среща от Световното първенство по
футбол - пряко
01:00 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици- сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал

21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Нокаут - сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Рицари - приклюенски
15:00 Кости - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Звездни каубои - екшън
00:30 Под наблюдение- сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Сърца в Атлантида драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Агата Кристи: Живот в
картини - драма
18:00 Дневниците на вампира сериал
19:00 Дневниците на вампирасериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Титаник - драма
00:45 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Приказки безкрай- анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 С отличие - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Аламинут - шоу

18:00 Новите съседи - сериал
- сериал
19:30 Домашен арест - ситком 21:00 Преводачката - трилър
20:30 Бандата - комедия
23:45 От местопрестъплението
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
- сериал
Diema TV
23:30 Без пукната пара - сериал 09:00 Екип Алфа - сериал
bTV Lady
10:00 Разпоредителите 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
комедия
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 12:00 На гости на третата
токшоу
планета - сериал
10:00 Екзотични кътчета12:30 Досиетата Грим - сериал
лайфстайл
13:30 Безследно изчезнали 10:30 Топ модели - реалити
сериал
11:30 Модерно - токшоу
14:30 Комисар Рекс - сериал
12:30 Женско царство - сериал 15:30 Херкулес - сериал
14:00 От обич - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
15:00 Модна къща - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
18:30 На гости на третата
17:00 Топ модели - реалити
планета - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Безследно изчезнали 19:00 От обич - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Среднощен ездач 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
22:00 Нашествие в САЩ 00:00 Самозванка - сериал
екшън-трилър
00:15 Среднощен ездач Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
TV 7
11:30 До последен дъх - сериен 06:30 Добро утро
13:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена - шоу
13:30 Моята карма - сериен
11:30 Тогава и сега - докумен14:30 Перла - сериен
тална поредица
16:00 Новините на Нова
12:00 Уютно
16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Федерални свидетели 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Отчаяни съпруги 21:00 Хавай 5-0 - сериен
сериал
22:00 Новините на Нова
15:00 Агнешко - сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
23:00 Отмъщението - сериен
16:00 Момичето с червения
00:00 Д-р Хаус - сериен
шал - сериал
17:00 Дневен ред - ток шоу
Kino Nova
07:20 От руса по-руса - комедия 18:30 НОВИНИ
09:55 Разобличаване - сериал 19:30 Черната роза - сериал
20:30 Следващият, моля - тв
10:55 Клюкарката - сериал
игра
11:55 Снежен ден - комедия
21:30 Валя и Моро превземат
13:45 Хоризонт в прерията света - риалити
уестърн
18:00 Разобличаване - сериал 22:30 Новини
23:00 От местопрестъпление19:00 Клюкарката - сериал
то: Ню Йорк - сериал
20:00 От местопрестъплението

СРЯДА

bTV Action - Последният оцелял
22.00 ч. - екшън

25 юни
БНТ 1
06:50 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала
13:30 Коста Рика - Англия,
среща от Световното
първенство по футбол - /запис/
16:00 По света и у нас
16:25 Лили - тв филм
17:20 Мис Национален отбор
2014 - реалити
17:50 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
19:00 Нигерия - Аржентина,
среща от Световното
първенство по футбол - пряко
21:00 По света и у нас
21:45 Спортни новини
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Еквадор - Франция,
среща от Световното
първенство по футбол - пряко
01:00 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал

21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Нокаут - сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал5
13:00 Американски хроники документален
15:00 Кости - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Последният оцелял екшън
00:00 Под наблюдение- сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Измамниците - комедия
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Записки по един скандал
- трилър
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Кървав диамант - трилър
00:00 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Приказки безкрай- анимационен
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Бандата - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина сериал
17:00 Шоуто на Слави

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Истинска измама
22.00 ч. - екшън

26 юни
БНТ 1
06:50 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала
13:30 Хондурас - Швейцария, среща от Световното първенство по
футбол - /запис/
16:00 По света и у нас
16:25 Лили - тв филм
17:20 Мис Национален отбор
2014 - реалити шоу
17:50 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
19:00 САЩ - Германия, среща
от Световното първенство по футбол - пряко
21:00 По света и у нас
21:45 Спортни новини
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Алжир - Русия, среща
от Световното първенство по футбол - пряко
01:00 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал

18:00 Новите съседи - сериал
- сериал
19:30 Домашен арест - ситком 21:00 Уличен бой - екшън
20:30 Четири Коледи - комедия 23:15 От местопрестъпление22:30 Двама мъже и половина
то - сериал
- сериал
Diema TV
23:30 Без пукната пара - сериал 07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Обирът - екшън
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 12:00 На гости на третата
планета - сериал
токшоу
12:30 Досиетата Грим - сериал
10:00 Екзотични кътчета 13:30 Безследно изчезнали
лайфстайл
- сериал
10:30 Топ модели - реалити
14:30 Комисар Рекс - сериал
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал 15:30 Херкулес - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
14:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща- сериал
18:30 На гости на третата
16:00 Опасни тайни - сериал
планета - сериал
17:00 Топ модели - реалити
19:00 Безследно изчезнали
18:00 Самозванка - сериал
- сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Среднощен ездач сериал
сериал
22:00 Любов извън закона 22:00 Окървавени пари сериал
екшън-трилър
00:00 Самозванка - сериал
00:15 Среднощен ездач Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
TV 7
11:30 До последен дъх - сериен 06:30 Добро утро, България
13:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена 13:30 Моята карма - сериен
токшоу
14:30 Перла - сериен
11:30 Тогава и сега - докумен16:00 Новините на Нова
тална поредица
16:30 Малката булка - сериен
12:00 Уютно
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
- сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериен
14:00 Отчаяни съпруги 22:00 Новините на Нова
сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:00 Агнешко - сериал
23:00 Отмъщението - сериен
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
Kino Nova
шал - сериал
07:15 Тайна - драма
09:55 Разобличаване - сериал 17:00 Дневен ред - ток шоу
18:30 НОВИНИ
10:55 Клюкарката - сериал
19:30 Черната роза - сериал
11:55 Хоризонт в прерията 20:30 Следващият, моля - тв
уестърн
игра
13:40 Сбогом, Гари - драма
21:30 Валя и Моро - риалити
15:15 Преводачката - трилър
18:00 Разобличаване - сериал 22:30 Новини
23:00 От местопрестъпление19:00 Клюкарката - сериал
то: Ню Йорк - сериал
20:00 От местопрестъплението

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Нокаут - сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Последният оцелял екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Снежен ад - приключенски
00:00 Под наблюдение - сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Семейство Савидж драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Кървав диамант - трилър
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
19:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Мрежа от лъжи - екшън
23:30 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Приказки безкрай - анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Четири Коледи - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком

20:00 От местопрестъпление20:30 Семейство Симпсън то - сериал
комедия
22:30 Двама мъже и половина 21:00 Вечеря за идиоти комедия
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 23:20 От местопрестъплението - сериал
bTV Lady
Diema TV
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 09:00 Екип Алфа - сериал
токшоу
10:00 Да изгубиш себе си 10:00 Екзотични кътчетатрилър
лайфстайл
12:00 На гости на третата
10:30 Топ модели - реалити
планета - сериал
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Досиетата Грим - сериал
12:30 Женско царство - сериал 13:30 Безследно изчезнали 14:00 От обич - сериал
сериал
15:00 Модна къща - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
15:30 Херкулес - сериал
17:00 Топ модели - реалити
16:30 Екип Алфа - сериал
18:00 Самозванка - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
19:00 От обич - сериал
18:30 На гости на третата
20:00 Цветовете на любовта планета - сериал
сериал
19:00 Безследно изчезнали 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
00:00 Самозванка - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
Nova TV
22:00 Истинска измама 06:20 Здравей, България
екшън
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
TV 7
13:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
14:30 Перла - сериен
11:30 Елегантни на скорост 16:00 Новините на Нова
риалити
16:30 Малката булка - сериен
12:00 Уютно
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
- сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериен
14:00 Отчаяни съпруги 22:00 Новините на Нова
сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:00 Агнешко - сериал
23:00 Отмъщението - сериен
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
Kino Nova
шал - сериал
07:35 В светлината на прожекто17:00 Дневен ред - шоу
рите - трилър
10:00 Разобличаване - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 Черната роза - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
20:30 Следващият, моля - тв
12:00 С крака и юмруци - коигра
медия
21:30 Скрити доказателства
13:45 Заедно е прекалено - сериал
комедия
22:30 Новини
15:45 Уличен бой - екшън
18:00 Разобличаване - сериал 23:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
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ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. Обожавам да ме
снимат.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
2. Винаги казвам истинската си възраст.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
3. Опитвам се (бих се
опитал/а) да скрия побелелите си коси.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
4. Обичам да съм център на внимание.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
5. Не се притеснявам
да говоря пред публика.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
6. Старая се да изглеждам добре, дори
когато съм сам/а.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
7. Следя теглото си.
А/ Напълно вярно
ражнения.
9. Не бих се смутил/а
Б/ Абсолютно невярно
А/ Напълно вярно
да се съблека гол/а на
8. Редовно правя упБ/ Абсолютно невярно нудистки плаж.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
10. Не ме притеснява
да се събличам в обществена съблекалня.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
Най-сексапилните жени ките и канадките.
11. Няма части от тяНай-сексапилните мъже лото ми, от които да се
в света са бразилките, но
са
австралийците, срамувам.
в челната десятка попадат пък
и българките, пише амери- следвани от италианците,
А/ Напълно вярно
канското издание "Латин британците, шотландците,
Б/ Абсолютно невярно
испанците, американците,
таймс".
12. Няма нищо във
Ново допитване, направе- ирландците, бразилците, кавъншния
ми вид, което
но по поръчка на сайта Мис надците и холандците.

Българките са в топ 10 на
най-сексапилните жени в света
Травел, показва, че бразилките са най-сексапилните жени в света. Следват
рускините,
колумбийките,
британките, филипинките,
испанките,
австрийките,
българките, южноафрикан-

Хит на Мондиала

Презервативи с
вкус на коктейл

Жълти и зелени презервативи с вкус на традиционния бразилски коктейл
кайпириня са хит по време
на Световното първенство
по футбол.
Кондомите бяха пуснати
от най-големия производител на контрацептиви в света - компанията Karex, пише
БГНЕС.
"Харчат се като топъл
хляб. Хората са полудели.
Всички мислят само за футбол, пиене и секс. Даже си
мисля, че няма да стигнат и
ще трябва да внесат допълнително бройки", споделя
търговец от Рио.
От февруари досега некомерсиалната организация
DKT International е поръчала
700 000 бройки. От началото на Мондиала в страната
кафето са внесени допълнително 864 000 броя на цена
1,39 долара за брой.

да искам да променя.
А/ Напълно вярно
Б/ Абсолютно невярно
РЕЗУЛТАТИ
6 и повече отговори /А
Напълно сте уверени
в качествата на физиката си и в повечето
случаи изпитвате задоволство от своя външен вид.
6 и повече отговори /Б
Не изглеждате особено доволни от тялото
си и вероятно бихте искали да направите някои
корекции.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Очертава се доста работа, но шансовете за изява и печалби
са добри и няма да ги пропускате. Овните да се пазят от преумора, ако
не ламтят за самостоятелни постижения, успехите им също няма да
са малки. Можете да участвате в чужди проекти, екипът ще е сплотен,
началниците ще ви оценят и скоро ще ви предложат и по-високи отговорности
или ще подкрепят идеите ви.
ТЕЛЕЦ Делата ви тръгват добре, а вие оставате подвластни на настроения от уикенда, затваряте се в свои грижи. Защо? Сега Телците
ще получат щедра подкрепа от влиятелни познати и близки, шефовете
харесват идеите им и ще им дават зелена светлина за реализация.
Сега обаче е важно и вие да помагате на хора с малък опит и късмет, така и
екипът напредва, и вие печелите верни приятели...
БЛИЗНАЦИ И вие сте във властта на влияния от предишните дни,
но усилията ви са били толкова упорити, че късметът ще ви подкрепя
за успех. Друг въпрос, че Близнаците са планирали точно работата
си и няма да прибързват, да се товарят с излишни за момента ангажименти и общуване. Това е начинът да осъществите и идеи, които другите не
подозират и сега биха критикували.
РАК Настройвате се критично към околните, но не забравяйте,
доста ваши дела зависят от тяхната благосклонност, а и шефовете
не обичат разправиите в екипа си. Раците да бъдат бдителни при
уреждане на финансови въпроси, а другите несъгласия ще се изгладят с такт и търпение. Придирчивите да внимават – ще си създадат скрита
опозиция, ще ги наранят клюки, интрига.
ЛЪВ Упорствате много по някои задачи, но дали това няма да ви създаде проблеми с колеги и близки? Подскажете и на Козирози да бъдат
внимателни, вие също зачитайте опоненти Деви, Стрелци. Лъвовете
имат чудесни идеи, чувстват се в силна позиция, ала ако опонентите
им се обединят против плана им едва ли ще постигнат желаното. Успехът зависи и от спечеленото обществено одобрение.
ДЕВА Като Лъвове и Стрелци държите много на идеите си в работата, но сега споровете и трайното противопоставяне не са уместни.
Част от Девите са пред важно изпитание – проверка на знания, представяне на проекти, решения за дом и увеличаване на семейството.
Концентрирайте усилията точно в това, заредете се с позитивни мисли и скоро
ще се радвате на високите постижения.
ВЕЗНИ Трудно начало на седмицата, но вие сте подготвили старателно плановете си за изява и изпълнението ще ви донесе и печалби,
и похвали. Везните обичат и двете, сега е важно, че оставят у другите
впечатление за веселяци, които не се плашат от никакви пречки. Ще
поощрявате старанието на колеги, партньори и близки, от техните сполуки зависи вашите да се умножават, пък и ви радват...
СКОРПИОН Напрегната седмица, особено за господата от знака.
Скорпионите обаче са трудолюбиви и старанието им може да предизвика даже покана за постъпване в други екипи. Не взимайте решение
набързо или под напора на недоволството от околните, колегите ви са
хора като навсякъде и си имат малките слабости. Някои се натъкват на
клюки, не е хубаво, но се трае, нека си гледат работата.
СТРЕЛЕЦ Упорствате по деловите си планове, но позицията ви не
е много силна. Така че действайте предпазливо. За сметка на това
Стрелците са подготвили доста сериозно начинанията си и чакат
сгоден момент да започнат реализацията. Не пропускате шанс и се
вижда, преценили сте точно способностите си. Умората ви е радостна, бързо
се възстановявате.
КОЗИРОГ Амбицирани сте да покажете колко много можете. Не е зле
Козирозите като Лъвове да бъдат по-отстъпчиви и сговорчиви, иначе
току виж усложнят отношенията с околните и особено с Рибите. Идеите
ви са хубави, напористи сте, ала и другите се борят за своите, нека
двубоят да е рицарски, ще ви оценят по-високо и ще спечелите приятели, не
само мечтани постове...
ВОДОЛЕЙ Новата седмица носи доста делови задължения, а на вас
ви се иска да има повече празници. Водолеите ще седнат на маса с
близки, но да не коментират служебни теми, дори да са брали яд пред
деня. Едно, че натоварвате излишно другите, второ – няма да решите
тутакси проблема, трето – може да тръгне и клюка. Ако се чувствате по-отпаднали, съветвайте се с лекар, направете диета.
РИБИ Показвате големи амбиции в работата, а дали ви остава време да се видите и чуете с близки, да помогнете за решаване на техни
проблеми. При първия знак за укор от тази страна Рибите ще премислят своето поведение, ще изяснят недоразумение. Ценят ви, а и
можете да съдействате на другите да се справят с пречките. На вас как ви е
драго, като ви подкрепят?

Понеделник, 23 юни 2014 г.
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ЛЮБОПИТНО

СРЯДА

- Ало! Чувате ли ме?
Прочетох че сте загубили куче и давате голяма награда
на този, който го
намери!
- Да. Намерихте ли
го?
- Не, обаче почвам да
го търся! Може ли да
получа аванс?
***
Интервю за работа:
- Имам четири деца.
- А нещо друго умеете ли да правите?
***
По тъмна улица върви жена, а след нея
мъж. Тя спира рязко,
обръща се и го пита
ядосано:
- Защо вървите след
мен?
- Ами сега, като ви
видях, и аз това се
питам...
***
- Женен ли си?
- Не, само така изглеждам.
***
Борец
си
купил
"Трабант" и приятелите му се подигравали:
- Еее, че това кола
ли е...
- Че нали все с нещо
трябва да се ходи из
къщи?

Добро представяне на републиканското по акробатика
та играха много добре,
но съдията по трудност
отсъди на Александър
не задържане на стойка, което не му позволи
да влезе във финал. На
финала играха Ивайло
Радев, който се класира трети – бронзов медал, но той беше трети
и в първия ден и Свилен Андонов, който остана на осмо място във
финалите. Отборът при
9-11 години момчета се
класира на второ място
след състезателите на
СКАБ Бургас.
СК "Светкавица" участва и с едно момиче
във възрастова група
9-11 години - Нил На-

уведомява своите клиенти, че

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



ТЪРГОВЕ

ЧЕТВЪРТЪК

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ

сираха двама от клуб с
най-високи оценки. Това
бяха Петър, който след
изиграването остана на
пето място и Атила на
четвърто място. Момчетата играха отлично и
завоюваха първо място
в отборната надпревара
пред отборите на СКАБ
Бургас и Локомотив Горна Оряховица. Състезанието беше много тежко, защото участваха
около 200 деца възраст
от 06 до 11 години.
Във възрастта момчета 9-11 години участвахме също с отбор: Ивайло Радев, Александър
Колев, Свилен Андонов
и Сезер Топчу. Момчета-

ОБЯВИ
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Държавното
републиканско
първенство
по спортна акробатика
за деца на 6-8 години и
9-11години се проведе
в Горна Оряховица. СК
"Светкавица" взе участие с отбор момчета
на 6-9 години в състав:
Петър Стефанов, Атила
Назимов, Валентин Витанов и Алекс Христов,
който няма навършени 6
г., игра чудесно и получи
награда за най-малък
състезател.
В първия ден в многобоя Петър Стефанов
беше на първо място,
Атила на пето, а Алекс
шести и Вальо на десето
място. За финал се кла-



зимова, която си изигра
програмата много добре,
но беше доста притеснена, а и арбитърът и съдиите й отсъдиха някои
наказания, които я отведоха на 30-то място.
Треньорката на състезателите на Търговищкият клуб Румяна Чукарска
беше съдия в състезанието, но е много доволна
от представянето на децата и благодари на Румяна Станчева - председател на СК Светкавица
и Ивелина Димитрова
за отличното извеждане на децата към подиума за игра и помощта
им в организацията на
състезанието.

Ивайло Радев завоюва бронзов медал

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ
Общо 54 обучения за професионално развитие преминаха служителите от Областната администрация в Търговище в Института по публична администрация – София. Обученията се
проведоха по Проект № ЦА 12-22-14/08.07.2013
„Повишаване квалификацията на служителите
в Областна администрация – област Търговище” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
Последното обучение, което беше проведено, е на тема: „Основни презентационни умения
с MS PowerPoint”.
В дейността по „Чуждоезиково обучение”
бяха включени 7 служители на Областна администрация. Обучението бе организирано от
фондация „Английски клуб” – Търговище, като
служителите получиха сертификати за успешно
преминат курс.
По дейността „Обучения в ключови компетентности” 26 служители преминаха обучения
на теми; „Екипна ефективност” и „Лична ефективност”, организирани от „Адженда Тренинг
Солюшънс” ООД.
Целта на проекта бе повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация и подобряване качеството на тяхната
дейност, посредством провежданите обучения,
които ще допринесат за по-ефективното изпълнение на техните служебни ангажименти.
Проектът е на стойност 71 422,10 лева. Неговата продължителност е от 08.07.2013 г. до
08.07.2014 г. Предстои изготвянето на окончателен технически доклад по проекта, който ще
бъде представен пред Управляващия орган на
ОПАК.
Договор №ЦА12-22-14/08.07.2013г. за проект „Повишаване на
квалификацията на служителите в Областна администрация – област Търговище”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Химици обясниха лошия
дъх след ядене на чесън

Учени от Американското химическо дружество (American
Chemical Society) публикуваха резултатите от изследване на причините за лошия дъх в устата след
ядене на чесън. Експертите го
обясняват с химични съединения
в хранителния продукт и стигат до
извода, че на науката засега не са
известни методи за борба с проблема, съобщи Foodbeast.
Химиците са установили, че в
чесъна се съдържа алил метил дисулфид. Това химично съединение
се оказва особено устойчиво и
трудно за премахване. Попадайки
в кръвта, то дълго време циркули-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



ра в организма, придава на дъха,
а също на течностите и субстанциите, отделяни от тялото, специфичен неприятен мирис.
Според учените миенето на зъбите и използването на освежители на дъха са само временна мярка, но не премахват причината за
чесновия мирис. В
изследването не
се уточнява след
колко време алил
метил дисулфидът
напълно се извежда от организма.
Според изследване на учени от

0893 693 202 от понеделник до събота!

университета на Охайо от 2010
година миризмата на чесън отчасти се
неутрализира,
когато се
пие чаша
мляко.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

