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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

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

По повод Международния
ден на Земята

Събор в
Свилен НИКОЛОВ
С празник на земята отбелязаха Деня на
Земята в поповското
село Светлен. Идеята
бе на местната кооперация
„Напредък”,
кметството,читалището
и пенсионерския клуб в
селото, със съдействието на община Попово,
Общинското сдружение
на зърно производителите - регион Попово и
Местна инициативна група от Попово.
Тържествата започнаха в късния
след
обяд,
във вторник,
22 април, с
водосвет на
открито,
в
местността „
Тетерлика”,
за здраве и
берекет
на
светленчани.
Отец Валентин освети и
земеделската техника, с
която кооперацията обработва над 10 000 дка в
землището на Светлен.
Председателят на кооперацията Стефанка
Тодорова благодари на
всички гости и партньори за доверието, което са изградили през
годините и им пожела
плодородна година. В
празника се включиха
и големите земеделски
фирми и производите-

В Омуртаг

Болницата – обновена,
Светлен с нова апаратура

ли, които обработват
земи в този плодороден
край. По-късно фирма
„Рапид” – Русе, представи и най-новият трактор
„КЛАС - 830”. Техниката
на „КЛАС” е добре позната и в Светлен защото кооперацията разполага с трактори и два
зърнокомбайна от тази
марка. Сред техниката
бе подредена и последната придобивка фадрома – товарач, закупе-

на чрез европейските
фондове. ЗК „Напредък”
успя в годините на прехода да обнови автопака си , а трудолюбието
и традициите в земеделието е ключа тук добивите да са винаги добри.
В кооперацията работят
27 души, като по време
на кампанията заетите
надхвърлят 40, което
дава и работа на хората

в селото.
След това гостите
бяха поканени да присъстват на откриването
на кулинарна изложба
в читалище „Всеволод
Гаршин”. В изложбата
бяха подредени хлебни
изделия, дело на жените от пенсионерския
клуб в селото. Със свои
произведения се вклюВчера, сряда 23 апчиха и представители рил, бе официално
от десет съседни села, открита болницата в
които
(на 8 стр.) Омуртаг, след като в
нея бяха извършени
ремонтни дейности на
стойност над 4 милиона
лева. Проектът бе по
Оперативна Програма
„Регионално развитие
2007-2013”, а бенефициент беше община Търговище. Обновяването на
лечебното заведение
стартира в началото на
февруари миналата година със символична
първа копка в двора на
болницата.
Заключителната пресконференция по повод
приключването на проекта даде кметът на общината Неждет Шабан.
В заседателната зала на

В Попово задигнаха

местната администрация
той направи официалното откриване, а подробен отчет за дейностите
по проекта направи ръководителят му Нуршен
Юмерова.
В ранния следобед
жители и гости се събраха в двора на болницата, където се състоя
церемония по откриването. Всички имаха
възможност да разгледат обновената сграда.
Представена бе и новата медицинска апаратура, закупена и въведена
в експлоатация благодарение на проекта.
Празничният ден за
Омуртаг завърши с концерт на певицата Райна
на площад „Независимост”.
"ТН"

ТИР натоварен Проекти за над
с амониева 2 000 000 лева
селитра

ТИР натоварен с 25
тона амониева селитра,
е бил откраднат в Попово, съобщиха от ОД
на МВР в Търговище.
Сигналът за това е бил
подаден от шофьора,
който управлявал служебния камион.
Ден преди великденските
празници,
водачът на товарния
автомобил го паркирал на бул. „България”
в Попово. Амониевата
селитра е трябвало да
бъде транспортирана
до Лом, но заради забраната за движение на
товарни автомобили по
празниците, шофьорът
решил да изчака първия
работен ден (на 2 стр.)

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

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

В Опака реализираха

В рамките на кампания за представяне
на финансовия план на
оперативните програми през периода 2014
- 2020 г. Областния информационен център –
Търговище проведе информационна среща в с.
Крепча, община Опака.
Експертите на центъра представиха пред
участниците в нея детайли по индикативните
бюджети на 7-те нови
Оперативни програми
(ОП), чиято обща финансовата рамка до
2020 година ще бъде
над 15 млрд. лв.
Приоритетни
ще
бъдат
инвестициите
в
инфраструктурата,
малките и средни предприятия,
социалните

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

дейности и пазара на
труда. Акцент в следващия програмен период
ще бъдат инвестициите
в създаването на електронно управление и
правосъдие. Средствата
за сближаване (на 2 стр.)

С помощ от Швейцария

Три проекта за
спорт в Търговище

Три големи идейни
проекта бяха представени от общинската
администрация на Търговище. Те ще бъдат
реализирани с помощта
на Швейцария. По този
повод кметът на Търговище Красимир Мирев
посрещна делегация,
водена от Нейно Превъзходителство Регина
Ешер, посланик на Конфедерация Швейцария
в България. Сред делегатите бяха ректорът на
Спортната академия на
Швейцария проф. Валтер Менгисен, изпълнителният директор на
„ЕнерСис” АД – Ойген
Петерханс, президентът
на „Вариант 5” Марк Летау и други.

Идейният проект за закрития басейн

Впечатлена от развитието на града, Нейно Превъзходителство
сподели, че Търговище е един съвременен град. „Голяма чест
за мен е да бъда тук.
Имам впечатления от
по-рано и смятам, че
Търговище е град, който иска да се движи
напред” – каза Регина
Ешер. От своя страна
кметът Мирев сподели,
че „В Търговище името
Швейцария се произнася по особен начин,
защото конфедерацията винаги ни е помагала”.
Трите идейни проекта са в областта на
спорта и са предназначени за младите хора.
Единият е за създаване на мултифункционален спортен комплекс.
Той ще се намира на
мястото на работническия стадион. Според
идеята ще включва закрит плувен басейн с
минерална вода, игрища за футбол, хандбал,
баскетбол, волейбол и
два тенис корта.
Другият проект е за
изграждане на спортна
зона в парк Юкя. Ще
бъдат направени площадки за
(на 2 стр.)
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За страната

Парк „Юкя” ще оживее!

В КАТ – Търговище

131 млн. евро Тревожна статистика Задвижена е процедурата
8 души са загинали, 13 ранени за изграждане на спортпратиха
ни и детски площадки
от началото на годината
гастарбайтери

Българските гастарбайтери инвестират повече пари в
родината, отколкото всички
чуждестранни кооперации,
взети заедно, показват анализите на Българската народна банка.
Според цифрите през
януари и февруари постоянно пребиваващите в чужбина българи са изпратили
на своите близки и роднини
в страната общо 131 млн.
евро. При това е статистиката влизат само преводите,
направени по официалните канали – тоест реалната
сума е поне с 30% по-голяма, коментират финансистите. За същите тези два
месеца
чуждестранните
инвеститори са решили да
вложат в български бизнес
общо 114 млн. евро. Така
докато приходите от гастарбайтерите са точно толкова,
колкото и преди година, то
при чуждестранните инвестиции има сериозен спад от
близо 50%.
Най-много пари са вложили инвеститорите от
Холандия – 32 млн. евро.
Парите инвестирани от чуждестранните лица в закупуване на недвижима собственост у нас, ,през двата
месеца са били 12 млн.
евро, което е спад от 30% на
годишна база.

В тази връзка стартира специализирана полицейска операция по
безопасността на движението, чиято основна цел
е подобряване на пътно-транспортната обстановка и ограничаване на
предпоставките за тежки
пътни инциденти по пътищата от републиканската
пътна мрежа чрез завишен контрол най-вече по
отношение на ползване на
обезопасителни системи,
управление на МПС след
употреба на
алкохол или
от неправоспособни
водачи, и за
сключена
задължителна
зас т р а хо в к а
“ Гр а ж д а н ска отговорност”.
За
това информира пресцентърът на
Областната
дирекция на
МВР - Търговище.
Операцията ще продължи до

(от 1 стр.) и регионално
развитие също се намаляват, за да се увеличат парите за наука и иновации, за
младежка мобилност и конкурентоспособност на икономиката. В следващите седем години тенденциите са
към намаляване на пряката
помощ в земеделието, за
сметка на подпомагане на
диверсификацията на малките и младите фермери и
на екологичните програми.
В община Опака до сега
с европейски средства са
реализирани 7 проекта на
обща стойност 2 478 858
лв., сочи Информационна
система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България към 02.04.2014 г. По два
са проектите на ОП „Административен капацитет“ и
ОП „Развитие на човешките
ресурси“ и по един на ОП
Регионално развитие“, ОП
„Околна среда“ и ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“.

чалото на годината досега
в сравнение със същия период на миналата година.
Такава е и тя и в област
Търговище, за което свидетелствуват и цифрите:
до момента през 2014 г. по
пътищата на областта са
загинали 8 души и са ранени 13, докато за същото
време през 2013-та в ПТП
в областта е загинал един
гражданин и са ранени
6. Извършеният в сектор
“Пътна полиция” анализ на
причините за завишения
през настоящата година
пътен травматизъм сочи,
че най-често злополуките
с тежки последици на пътя
са причинени от управление на МПС с превишена
или с несъобразена с пътните условия и с релефа на
местността скорост.
Предвижда се при възможност ежедневно в
хода на операцията да се
прилага методът на широкообхватния контрол при
проверките на МПС. Планирано е ежедневно осъществяване на най-малко 3
часа контрол посредством
мобилните системи /автоматичните
технически
средства/. Усилията на

ра на образованието проф.
Анелия Клисарова, която
подкрепила идеята и обещала да съдейства. „Надявах
се да чуя това от министъра
и искам проектът да се осъществи тук, а не в столицата”
– каза Ойген Петерханс.
Тези проекти все още са
само идея и според Мирев
те няма да се случат за ден.
„Чака ни много дълъг и труден път. Нещата няма да се
случат утре, но тръгваме заедно и се надяваме на учас-

тие и подкрепа и от страна
на нашите съграждани” –
сподели кметът.
Швейцария помага на
Търговище отдавна. Досега
успешно са реализирани
два проекта. Преди 18 години бе изграден стерилизационният център в болницата,
а по-късно бе реализиран и
инфраструктурният проект
„Красиво Търговище”, с който бяха обновени някои от
знаковите сгради на областния център.

Проекти за над
Нарушител пот- 2 000 000 лева
роши патрулка
Яростна съпротива при
арест оказал 41 годишен мъж
от село Водица. Той бил закопчан, след като буйствал
в заведение в селото. Мъжът
буйствал, отправял закани,
обиди и показал явно неуважение към обществото.
При опита да бъде задържан оказал яростна съпротива. В пиковия момент излязъл
пред заведението и с крак
счупил задното дясно стъкло
на полицейския автомобил.

ТИР натоварен с
амониева селитра

(от 1 стр.) в дома си.
В неделя следобед водачът решил да продължи
пътуването, но от камиона
нямало и следа. Повиканите
органи на реда установили,
че в товарния автомобил е
било проникнато с подправен ключ.
По случая е образувано
досъдебно производство.

25.05.2014 г. Местата за
осъществяване на контрол
периодично ще бъдат актуализирани на база извършен анализ на динамично
променящата се пътна обстановка, което води и до
промяна на уязвимите и
потенциално опасни пътни
участъци.
Предприемането
на
тези превантивни мерки
за подобряване на пътната
безопасност е във връзка
с утежнената пътно-транспортна обстановка от на-

Три проекта за спорт в Търговище

(от 1 стр.) скейтборд и тенис на маса. Ще има и детски кът, а така също и ново
футболно игрище.
Третият е наречен „Вита паркур” и ще е разположен
в парка „Борово око”. Той
ще представлява площадка
с дължина 2,5 км., която ще
има различни съоръжения,
разпределени в 15 отделни
станции.
Гостите от Швейцария
и кметът на Търговище са
били на среща с Министъ-

Двама кандидати пода- озеленяване. Ще се пристъдоха оферти за участие в пи и към оформяне на входоткрита процедура по ЗОП ното пространство на Млапри спазване на опростени дежки парк „Юкя” откъм ул.”
правила, с предмет: „Из- Паисий”. Непосредствено
граждане на спортни и дет- до спортните площадки ще
ски площадки в Младежки бъде изградено място за
парк „Юкя”– УПИ III, кв.67 фитнес на открито. Към него
гр.Търговище – Първи етап”. ще бъдат изпълнени два
Този етап от предстоящия подхода, с осигурен достъп
обект включва реконструк- за хора в неравностойно поция на две спортни площад- ложение.
Парк „Юкя” се намира
ки, които са проектирани с
многофункционални полета, в края на Търговище, на
съвместяващи различни ви- около 1 км от централната
дове спорт: едната площад- градска част. По дължина е
ка е за волейбол и баскет- разположен успоредно на
бол, втората - за хандбал и ул. ”Кюстенджа”. До парка
футбол на малко поле. Из- има изградена инфраструкползването им може да ста- тура.
Припомняме, че средва от различни възрастови
групи, в това число деца и ствата за обекта са осиот
Публичната
хора с увреждания. Пред- гурени
видени са още: площад- инвестиционна програма
ки за скейтборд, за тенис „Растеж и устойчиво разна маса, детска площадка витие на регионите” и са в
и ново футболно игрище. размер на 416 650.00 лв.
Планувано е изграждане без ДДС. Тепърва предна ограждения, благоустро- стои избор на изпълнител
яване на местата с оформя- на проекта. Максималният
не на подходите. Ще бъдат срок за изпълнение на обопределени зони за отдих ществената поръчка възи рекреация с елементи на лиза на 4 месеца, което
градско обзавеждане – с означава, че площадките
поставяне на пейки, питей- трябва да бъдат готови
денонощието с акцент в но фонтанче, кошчета за най-късно до средата на
районите в близост до пи- отпадъци, на осветление, ноември тази година.
тейни и увеселителни заведения, където съществува
потенциален риск употребили алкохол водачи или
неправоспособни такива
да седнат зад волана.
13 потенциално опасни воПаралелно с това от вчера до края на седмицата на дни съоръжения в Областта
Областният управител на и др.
територията на област ТърДо 10 май т.г. комисиговище и в цялата страна Търговище, вр.и.д. Фатме
ще се проведе специализи- Дерели, назначи комисия за ята трябва да приключи
рана полицейска операция обследване техническото и проверките от пролетнас основна цел извършване експлоатационното състоя- та кампания, да изготви
на засилен контрол по спаз- ние на потенциално опасни- констативни протоколи и
ване на разрешената макси- те водни обекти, която запо- актове за всеки обект. В
мална скорост, организира- чна проверки от 23.04.2014г. същия срок обобщената
на от TISPOL/ Европейската Те ще обхванат 16 язовира, справка трябва да бъде
мрежа на службите “Пътна 4 реки и 1 дере. Потенци- представена на Областния
полиция”, чийто член е и ално опасните водни съо- управител. Тя трябва да съРепублика България/. По ръжения на територията на държа информация за съсвреме на операцията освен областта, по данни на Об- тоянието на потенциално
ластно управление „Пожарпроверки за евентуално на безопасност и защита на опасните водни обекти и
проводимостта на речните
превишаване на разреше- населението”, са 13.
легла извън урбанизиранината скорост за движение,
В комисията участват те територии. Ще се слеще се извършват и такива представители на: „Напои- ди и за нерегламентирани
за валидна задължителна телни системи”, „Басейно- дейности в заливните зони
застраховка
“Гражданска ва дирекция” от Дунавски и на речните легла извън наотговорност” на автомоби- Черноморски райони, МВР, селените места, както и за
листите.
НЕК, Пожарна безопасност готовността на системите
за
оповестяване
и осигуряване на
транспортния достъп до потенциално
опасните обекти.
Есенните
проверки трябва да се
извършат в срок до
20.10.2014г. и да
се докладва за резултатите от тях в
10-дневен срок.
Съгласно заповедта на областния
управител, кметовете, на чиято територия са обектите, трябва да
осигурят присъствието на ползвателите
и представител на
собственика (общината) за времето на
проверката.

служителите на “Пътна полиция” ще бъдат подкрепени и от техни колеги от
“Охранителна полиция” в
трите районни управления
в състава на дирекцията,
които имат правомощия по
осъществяване на контрол
и вземане на отношение
спрямо нарушителите по
Закона за движение по
пътищата. Предвижда се
през почивните дни контролната дейност да се
осъществява преимуществено в тъмната част на

Назначиха комисия
за водните обекти
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На планетата Марс
Младите
татковци “Кюриосити“засне
„ВЪЛШЕБНАТА склонни към странна светлина
депресия
ЗАВЕСА„

XV МЕЖДУНАРОДЕН
ФЕСТИВАЛ НА СПЕКТАКЛИ
ЗА ДЕЦА

Търговище, 6 – 10 май 2014 г

ÏÐÎÃÐÀÌÀ

6 май, вторник
Пред
Драматичен
театър
17.30 ч. ОТКРИВАНЕ
„СЛЕДИ ОТ ЦВЕТЯ”
– площаден хепънинг с
ЖАР-театър
18.15 ч. Драматичен
театър:
„ИСТИНСКИЯТ
КРАЛ НА АЗИРИУТ“ –
ДТ Търговище 7 г. и деца
с родители , 55 мин. (на
снимката)

7 май, сряда
9.45 ч. Драматичен
театър:
„ВЪЛК,
КОЗА
И
НЕЙНИТЕ ТРИ ДЕЦА”Младежки театър „Йон
ДИСКУСИЯ "Виртуално и веществено:
Креанга”, Букурещ /спектакълът е със новите технологии и традициите в съвресимултанен превод 5 – 10 г., 60 мин.
менния театър за деца"
11.15 ч. Куклен театър:
„ПРИНЦЕСАТА И СКЪСАНИТЕ ОБУВ9 май, петък
КИ“ - КТ Търговище 6 – 15 г., 50 мин.
10.00 ч. Драматичен театър:
12.15 ч. Драматичен театър - ВЪВЕЖ„ТАРАЛЕЖЧЕ В МЪГЛАТА” по Сергей
ДАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Козлов - Московски младежки музикален
14.00 ч. Драматичен театър, Камерна
театър „Експромт”, Русия /играе се
на руски език/ 4 – 10 г., 60 мин.
11.15 ч. Куклен театър:
„ЦВЕТНИ ВЪЛШЕБСТВА“ – ДКТ
Шумен 4 – 7 г., 40 мин.
15.00 ч. Драматичен театър:
„БЕУЛФ” - "The Telling Theatre" Копенхаген, Дания /играе се на английски език/ 12 – 19 г., 75 мин.
16.30 ч. Куклен театър:
„ТЕБЕШИРЕНА ПРИКАЗКА“ - КТ
Благоевград 7 – 12 г., 45 мин.
18.00 ч. Драматичен театър:
КАСТИНГ „Звездите на „Вълшебната завеса”
10 май, събота
10.00 ч. Драматичен театър:
„АЗ СЪМ ЕДНА ЖАБА” - ДТ на
град Анталия, Турция /играе се на
турски език/ 6 + г., 60 мин.
11.15 ч. Драматичен театър –
Камерна зала:
„ТУРЛУТУТУ”- КТ Любляна,
Словения /спектакъл без думи/ 2 –
5 г., 35 мин
14.30 ч. Драматичен театър –
Камерна зала:
„ПРИКАЗКА НАОПАКИ ЗА ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ - ДТ Търговище 3 – 8 г., 45 мин.
15.30 ч. Куклен театър:
„Дванайста нощ“ по У. Шекспир "НА ТЕАТЪР" - рисунка на 7-годишната Свилена КТ Сливен г.12 +, 60 мин
Захариева, която спечели конкурса на миналого17.30 – Заключителна прескондишното фестивално издание и ще краси афиша ференция в Драматичен театър
на "Вълшебната завеса" тази година
От 6 до 11 май – изложба на
зала:
рисунки от конкурса „Аз и театъра”
„ДРАМАТУРГИЯТА – СВЕТЪТ ОТВЪД във фоайетата на Драматичен теаБЕЛИЯ ЛИСТ” - практически уъркшоп, тър
с водещ лектор Валерий Пърликов - д-р
Наградите в конкурса ще бъдат връпо театрознание и театрално изку- чени по време на кастинга „Звездите на
ство
„Вълшебната завеса” на 9 май от 18.00 ч.
16.00 ч. Драматичен театър:
„ПРИНЦЕСАТА, КОЯТО НЕ ИСКАШЕ
ДА ИГРАЕ” – ДТ Габрово 5 – 10 г., 50 мин.
8 май, четвъртък
10.00 ч. Драматичен театър:
„ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ“ - ДТ Видин 5 – 12 г., 60 мин.
11.15 ч. Куклен театър:
„ИВЕТО И ВЪЛКЪТ” – КТ Бургас 4 – 10
г., 45 мин.
15.30 ч. Драматичен театър:
„ХАЛИФЪТ ЩЪРК“ – ДТ Ловеч 5 – 12
г., 60 мин.
17.30 ч. Драматичен театър:

Не само дамите които
стават майки за пръв път,
но и младите татковци са
застрашени от следродилна
депресия, сочат резултатите от ново проучване.
Най-голям риск от състояние на депресия грози
мъжете, които стават бащи
в ранните си 20г. и трудно
приемат началото на новия
етап в живота си. Поради
това лекарите съветват младите родители добре да проучат рисковете при ранно
родителство.
Според резултатите от
изследването, 68% от мъжете на 25-годишна възраст
са застрашени от депресия,
след като станат бащи.
Резултатите, публикувани
в американското списание
"Педиатрия", показват, че
младите бащи най-често изпадат в различни състояния
и настроения.
Според американски учени, резултатите са достатъчно красноречиви и могат
да доведат до взимането на
съответни мерки за преодоляване на психическите
разстройства.
"Родителската депресия
има пагубен ефект върху
децата, особено по време
на първите 5 и най-основни
години от живота на всяко дете. Ние трябва да помогнем на младите бащи
възможно най-бързо да
преминат през периода на
адаптация и пълноценно
да изпълняват ролята си на
татковци", коментира професор Крейг Гарфийлд, който провел изследването.

Вертикална ивица ярка
светлина, извираща от недрата на Марс и сякаш има
изкуствен произход, е заснел марсоходът на НАСА
„Кюриосити“.
Странната
ярка светлина според НЛО
блогърът Скот Уоринг подсказва, че на Марс има интелигентни форми на живот,
които живеят под повърхността на планетата. От
НАСА обаче не са съгласни, че това е откритието на
века, пише „Дейли Мейл“.
Специалистът от Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА в Пасадена
Джъстин Маки, който отговаря за работата на камерите на „Кюриосити“ има друго
обяснение.
Ученият смята, че загадъчната светлина всъщност
е яркият отблясък на слънчеви лъчи от марсианска
скала. Всички снимки са направени с дясната камера
на марсохода, докато лявата камера не е наблюдавала подобен феномен, обяснява той.
Възможно е светлината
да е резултат от пряко попадане на слънчеви лъчи в отверстие на камерата. По думите му, това се е случвало
и преди. По време на снимките Слънцето е било ниско
над хоризонта и слънчевите
лъчи са били в нужната посока, за да може разположението на Слънцето да не
е в разрез с предложеното
обяснение, казва Маки.
Марсоходът „Кюриосити“
в момента изследва територия на Марс, известна
като „Кимбърли“. Това, което
прилича вниманието на уфо-

лозите обаче е аномалията
на една от снимките, които
„Кюриосити“ е направил на
3 април.
„Изкуствен източник на
светлина бе забелязан
тази седмица на снимка на
НАСА, на която се вижда
светлина, която сякаш излиза от земята. Това може
да е доказателство, че там
под земята съществува интелигентна форма на живот, която използва светлината, както ние. Това не
е отблясък от слънцето, не
е аномалия при правенето
на снимката. Погледнете
внимателно в долната част
на светлината. Това е много гладка повърхност, което
ни дава 100%-во доказателство, че светлината излиза
изпод земята. Разбира се
НАСА може да отиде и да
разследва случая, но те не
са на Марс, за да открият
живот, а за да забавят откриването му“, пише Скот
Уоринг в своя блог.
В същото време Бен
Бигс, редактор на списание
„Всичко за Космоса“ казва, че не трябва да се прибързва с каквито и да било
заключения. „Въпреки, че
„светлината“ все още е необяснима, предположението,
че е от интелигентен източник е твърде амбициозно.
Обществеността може да
си позволи всякакви спекулации, но НАСА е международно призната организация за достоверна наука. Тя
е длъжна да изчерпи всички
вероятни обяснения, преди да започне да изследва
по-малко реалистични явления“, казва Бигс.

води до главоболие.
Има подозрения, че освен
натоварването на въпросните стави, за главоболието
при любителите на дъвки
роля играе и друг фактор
– съдържащият се в тях аспартам. Знае се, че за да са
диетични и да не предизвикват кариеси, в тях се влага
не захар, а друг подсладител
като аспартам. Този изкуствен подсладител е основен
обвиняем, че освен главоболие, може да предизвика
и отпадналост, замаяност,
промяна в настроението, поради свойството му да намалява нивата на серотонин в
мозъка.
Направено е изследване, включващо група тийнейджъри с необяснимо
главоболие. Всички те били
страстни любители на дъвката. След преустановяване
на дъвкането две трети от
тях забравили за главоболието, но при тези от тях,

които отново започнали да
дъвчат, болките в главата се
завърнали.
Специалистите
предупреждават, че освен тийнейджърите, друга застрашена
група са бившите пушачи.
Замяната на цигарите с дъвка е традиционен избор и
ако се прекалява, те също
започват да се оплакват от
главоболие.
Затова се препоръчва
една дъвка да се дъвче не
повече от 30 минути, а дневната "доза" да не превишава 3 дъвки.

Дъвките водят до главоболие

Критиците на дъвкането отбелязват още, че така
се произвеждат стомашни
сокове, които при липса на
храна увреждат стомаха. Защитниците на това удоволствие пък подчертават, че увеличеното
слюноотделяне
изчиства зъбите и устната
кухина, стимулира храносмилането, освежава дъха.
Продължителното дъвкане, което трае повече от 2-3
часа в денонощие, упражнява силен натиск върху темпоромандибуларните стави,
които свързват подвижно
долната челюст с черепа.
Това води до възпаление и
износване на ставата и свързаните с това болки в лицето, към ухото и слепоочието.
Освен това, натоварването
при продължително дъвкане
на дъвка може да доведе и
до промяна на циркулацията на кръвта към главата,
нарушава се снабдяването
на мозъка с кислород, което
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750 участници се включиха в надпреварата за Купа „Великден” 2014

Първият Трофей „Търговище” спечелиха Габрово и домакините
Купа „Великден” 2014
приключи успешно с първия Трофей „Търговище”,
който беше спечелен от
Кирил Николов (Вариант
5 Търговище) и Илиана
Илиева (Узана Габрово).
През изминалите почивни дни се проведоха
четири силни старта от
международните състезания за купа „Великден” 2014 – най-голямото
състезание в България.
То бе организирано от
клуба по ориентиране
„Вариант 5” в Търговище.
В надпреварата взеха
участие 750 състезатели
от страната и 11 други
държави. Четири различни дисциплини на коренно различни терени за
ориентиране определиха
победителите във всеки
един от дните. Последният старт беше за трофей
„Търговище”, който се
провежда за първи път –
състезанието в елитните
групи даваше точки за
Световната ранглиста и
имаше много привлекателни награди.
В първия ден от купа
„Великден” беше дисциплината one-man-relay, в
която всеки състезател
избягваше щафета сам.
Състезанието се проведе край село Кралево,
а първо и второ място в
мъжката елитна група
бяха спечелени от представителите на Вариант
5-Търговище – Кирил
Николов и Иван Сираков, третото място беше
заслужено от Йонут Цинка (Румъния). В женския
елит представителката
на домакините Антония
Григорова зае второ място, като бе изпреварена
само от Илиана Илиева,
която живее и тренира в
Норвегия, но в България
се състезава за Узана
Габрово. Третото място
беше заето от Наталия
Димитрова
(Академик
Варна).
Бронзови медали заеха много от представителите на Търговище - при
най-малките мъже, 10 години - Явор Овчаров, при
жени 16 години - Цвета
Илиева, Владимир Колев
също остана с трето място при мъже 21 Б, както
и Веселин Илиев - при
мъже 40 години. В отворените маршрути Севи
Мали и Иван Мяшков заеха втори места.
Вторият състезателен
ден се проведе в центъра
на Попово. Въпреки, че
валеше проливен дъжд,
спринтовата дистанция
протече перфектно и
още веднъж всички се
убедиха, че лошо време
за ориентировача няма.
За „Вариант 5” победата
в елитните групи този път
беше при жените – Антония Григорова се окичи
със златния медал като
победи Илиана Илиева
(Узана Габрово) и Наталия Димитрова (Академик Варна). При мъже
елит победител стана
Йонут Зинка, а непосредствено след него на
няколко секунди се наредиха представителите на
домакините – съответно
Иван Сираков и Кирил
Николов.
При най-малките мом-

чета - 10 години Ата Али
от „Вариант 5” се пребори
за бронзов медал, а при
жени - 20 години съотборничката му Мартина
Джулиева се нареди втора. При жени - 40 години
Радмила Сапунджиева
успя да победи конкуренцията и заслужено зае
1-во място. В отворените
маршрути представителите на домакините грабнаха три бронзови медала – Димитър Вълкарев,
Деница Цонева и Иван
Мящков.
През третия ден на
купа „Великден” времето
беше благосклонно към
участниците и атмосферата на финала беше
много по-приповдигната.
Състезанието за средната дистанция се проведе в местността Фисека, където участниците
трябваше да се изправят
пред много техничния и
труден за ориентиране
район, с много релеф и
камъни с различна големина. Победител в мъжката елитна група отново
стана представител на
„Вариант 5” - Търговище –
Кирил Николов, а в женския елит Антония Григорова (също „Вариант 5”)

се пребори за бронзовия
медал. В тези най-силни
групи трети и четвърти
ден имаше и gps-проследяване и зрителите,
както и състезателите в
последствие, можеха да
наблюдават откъде и как
се движат най-добрите.
Търговищките
състезатели отново имаха
успех при най-малките
момчета до 10 години –
победата грабна Радо
Никифоров. Дани Бонев
и Бетина Бонева (Вариант 5) се наредиха на
трето място, съответно
при момчетата до 12
години и момичетата
до 14 години. Победа
за домакините записа
Цвета Илиева при жени
до 16 години, а Мартина
Джулиева остана 3-та
при жени до 20 години.
При мъже 21 Б Владимир Колев успя да надвие конкурентите и да
вземе златния медал,
същото стори и Радмила
Сапунджиева при жени
40 години. Веселин Илиев зае 2-ро място при
мъже 40 години. В отворения маршрут представителят на домакините
Стилиян Панчев спечели 1-во място.

В последния ден от
състезанията за купа
„Великден” беше дългата дистанция, която носеше точки за Световната ранглиста и беше
първия Трофей „Търговище”. Всичко това, в комбинация със значително
увеличения
награден
фонд, мотивираха всички елитни състезатели
да се раздадат напълно
по тежките маршрути,
които техническия ръководител Диан Бонев
беше направил. Времето беше прекрасно
и завършекът на състезанията наистина беше
впечатляващ.
В елитните групи доминацията на клуба по
ориентиране от Търговище – „Вариант 5” отново
беше много сериозна с
победа в мъжкия клас и
две трети места. Първият
Трофей „Тръговище” при
мъже Елит беше спечелен от Кирил Николов,
а неговият съотборник
Иван Сираков се пребори за 3-тото място. Межу
тях успя да се вклини
представителят на Румъния – Йонут Цинка. При
жени Елит трето място
успя да спечели Анто-

ния Григорова („Вариант
5”) като беше победена
само от Илиана Илиева
(Узана) и Наталия Димитрова („Академик”).
При мъже до 10 години този път Алекс
Викторов зае 3-то място за „Вариант 5”, Йоан
Петков, също от домакините, спечели 2-ро
място при 14 годишните
момчета. Мартина Джулиева успя да се нареди 2-ра при жени до 20
години, а Владимир Колев 3-ти при мъже 21 Б.
Радмила Сапунджиева
остана 2-ра при жени
40 години, а в отворения
клас Иван Калфов заво-

юва 3-то място.
Така състезанията за
купа „Великден” завършиха изключително успешно за домакините от
клуба по ориентиране
„Вариант 5” в Търговище.

Освен като участници,
те се справиха още подобре като домакини и
организатори на това
най-голямо международно състезание по ориентиране в България!

Обява от Ростислав Маринов Димитров

има следното инвестиционно намерение
СЪЗДАВАНЕ НА 30.37 ДКА СЛИВОВО НАСАЖДЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОИТЕЛНА
СИСТЕМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛВАНОВО.
В поземлен имот масив 30
В землището на с. Алваново
Мнения и възражения се приемат в стая
5 /проход на етаж 2 – дирекция „Инвестиции
и екология” в сградата на община Търговище
или кметството на с. Алваново.

Четвъртък, 24 април 2014 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ 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!

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

ПАПУРОВ

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

Продавам
ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам ДВОРНО МЯСТО в
местността Кованлъка с ток,
вода и декоративна барака до
канала. тел: 0898/ 211 129
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

ПРОДАВАМ
МАЗДА 323 TD 1.9,
90 КОНЯ, 1999 ГОДИНА, С
ЕКСТРИ: КЛИМАТИК, ABS,
SPS, ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЕЛ. СТЪКЛА И
ОГЛЕДАЛА, 4 АЕРБЕГА
ТЕЛ: 0889/ 85 99 90

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам 7 дка НИВИ и 5
дка ЛИВАДИ в с. Малогвода, кладенец в село
радец, общ. Антоново
Васил Левски.
тел: 0898/ 268 216
И стопански постройки с
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525
Продавам 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ спалня, хол, кухня,
52 кв. м. до Пазара, старо
строителство, Изток-Запад, един балкон, мазе,
климатик.
тел: 0887/ 49 20 85

(3-10)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам или
Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око"
 0887 369 592
(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ВИЛА в област Кованлъка. Отремонтирана, обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен
изглед. С ток и вода, дворно място
1 дка, с лозе и овощни дръвчета.
Лесно достъпна с нотариален акт.
На изгодна цена
тел: 0897/ 44 17 69
(1-4)

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

Фирма „Данили 888”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР
на тежкотоварен автомобил за
извършване на превози на територията на България и Турция. Пътуванията до Турция са най-много
до 3 дни. Изискванията са да има
категория C + E, за предпочитане
със стаж от 2 години.
тел: 0899/ 82 88 88

(1-4)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

(1-4)

и още много оферти...

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

(1-2)

89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
97 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 3, с ремонт 95 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
103 кв.м. Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Широк център, ет.3
65 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 70 000
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
124 кв.м. Център, ет. 2 от кооперация 105 000
125 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 2
80 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Фирма търси да назначи
СПЕШНО тир шофьор – отлично
заплащане. Тръгването е веднага,
да владее турски език и да е със
стаж в чужбина 1 година.
тел: 0892/ 46 86 65

(1-1)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
76 кв.м. Здравна каса, ет.7, трист. панел 40 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4, тристаен тухла 62 000
95 кв.м. В района на Здравна каса, ет. 3,
четиристаен, с таванска
70 000
98 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен,
с таванско помещение
65 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.), четирист.
тухла, добро състояние
69 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
тел: 06064/ 2268
КЪЩА за
и 0877/ 379 850
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим семейство
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк цен- в ТърговиСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
ще. тел:
тел: 0889/ 92 02 59
0897/ 81 70 31
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-5)

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

(1-4)

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

(1-4)

Продавам
Продавам /неограничено/ втодворно
ра употреба ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ,
ЦИГЛИ, ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ,
място в Бряг,
на склад в с. Маково
0,9 дка.
тел: 0885/ 62 46 96
 0899/ 19 17 11
Давам
ПРОДАВАМ ДВОРНО МЯСТО
1 дка, с масивна постройка ГАРСОНИЕРА
под наем в
в регулация, с документи в
Търговище
кв. Бряг. тел: 0897/ 85 27 96 0899/ 19 17 11
(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Заменям
ОФИС в топ-център на Търговище за тухлен апартамент
Тел. 0878 66 48 59

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



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

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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

24 април 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Вътрешни афери
21.00 ч. - трилър

24 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Записки по българските
въстания - тв филм
14:25 Приказки за физиката
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Повест за два града 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
20:40 Спортни новини
20:55 В кадър: Операция
Папа - документален
21:35 Студио Футбол
22:05 Футбол: Бенфика /
Португалия/ - Ювентус /Италия/, среща
от турнира на Лига
Европа - пряко

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 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант полуфинал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара- сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
bTV Action
17:00 Столичани в повече 08:30 Опасни улици - сериал
сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
18:00 Какво ще кажат хората
10:30 Кралете на бягството - сериал
сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
11:30 Праведен - сериал
19:30 Модерно семейство
12:30 Най-добрият нинджа - сериал
риалити
20:00 Умирай умно 2 - комедия
13:00 Нокаут - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
14:00 Щитът - сериал
23:00 Напълно непознати
15:00 Крале на бягството - сериал
сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
bTV Lady
17:00 Избягай ако можеш 08:00 Женско царство - сериал
сериал
09:30 Времето лети - сериал
18:00 Опасни улици - сериал
10:30 Призракът на Елена 19:00 Праведен - сериал
сериал
20:00 Щитът - сериал
11:30 Американска наследница
21:00 Италианска Серия А - сериал
обзорно предаване
12:30 Бон Апети
21:30 Лига Европа - студио
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
22:00 Лига Европа
14:00 Часът на мама- токшоу
00:00 Лига Европа - студио
15:00 Духът на здравето
16:00 Призракът на Елена bTV Cinema
сериал
07:00 Никита - сериал
17:00 Любов и предателство 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 90210 - сериал
11:00 Големите надежди - драма 20:00 Цветовете на любовта сериал
13:00 90210 - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
14:00 Никита - сериал
15:00 Фамилията - сериал
Nova TV
16:00 Джон Тъкър трябва да
06:20 Здравей, България
умре - комедия
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Тера нова- сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Незабравимо - сериал
13:30 Малката булка - сериен
21:00 Последният от рода 14:00 Мелодията на сърцето трилър
сериен
23:00 С отличие - комедия
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV Comedy
07:00 Какво ще кажат хората - 17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
08:00 Аниманиаци
20:00 Денсинг старс - тв шоу
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Многобройната аз -комедия 23:00 Господари на ефира - шоу

ПЕТЪК
БНТ 1

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 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Готини татковци -сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Трансформърс: Отмъщението - екшън

Kino Nova

07:40 Битката при прохода на
апачите - уестърн
10:00 Имението Даунтън сериал
11:30 Промяна в плановете комедия
13:30 Провинциалистите комедия
15:20 Непобедимите 2 - приключенски
17:30 Имението Даунтън сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Вътрешни афери- трилър
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

bTV Cinema - 21.00 ч. - драма
Врагът в моето легло

25 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
10:55 Легенда за Белия глиган - игрален филм
12:00 По света и у нас
12:30 Булката примамка игрален филм
14:15 История.bg: 135г. от
приемането на Търновската конституция
15:15 Робин Худ - анимация
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:15 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:30 Цикъл Концертмайсторите: Светлин Русев и
Оркестъра на Класик
ФМ радио
17:45 Зелена светлина
17:50 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Евроизбори 2014
23:20 Зелена светлина
23:25 Ченге под наем - игрален филм

23:30 Новините на Нова

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

се развихрят - комедия
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хоратасериал
14:00 Без пукната пара - сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:00 Напълно непознати
bTV Action
-сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал 16:00 Ало ало - сериал
17:00 Шоуто на Слави
10:30 Кралете на бягството 18:00 Какво ще кажат хората
сериал
- сериал
11:30 Праведен - сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
12:30 Най-добрият нинджа 19:30 Модерно семейство
риалити
- сериал
13:00 Нокаут - сериал
20:00 Женско братство 2 14:00 Щитът - сериал
комедия
15:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове 22:00 Ало ало- сериал
16:00 Добрите момчета - сериал 23:00 Кеч Мания - турнир на
Световната федерация
17:00 Избягай ако можеш по кеч
сериал
18:00 Опасни улици - сериал
bTV Lady
19:00 Праведен - сериал
08:00 Женско царство - сериал
20:00 Щитът - сериал
09:30 Времето лети - сериал
21:00 Италианска Серия А 10:30 Призракът на Елена студио
сериал
21:45 Италианска Серия А
11:30 Американска наследница
23:45 Италианска Серия А - сериал
студио
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
bTV Cinema
14:00 Дом и градина - идеи и
08:00 Никита - сериал
решения
09:00 Трета смяна - сериал
15:00 Топ дестинации 10:00 Фамилията - сериал
лайфстайл
11:00 Последният от рода 15:30 Градска природа трилър
лайфстайл
13:00 90210 - сериал
16:00 Призракът на Елена 14:00 Никита - сериал
сериал
15:00 Изкуплението на Грейс 17:00 Любов и предателство сериал
сериал
16:00 С отличие - комедия
18:30 Блясък - лайстайл
18:00 Тера нова - сериал
19:00 Американска наследница
19:00 Трета смяна - сериал
- сериал
20:00 Незабравимо - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Врагът в моето легло сериал
драма
23:00 Битката на прокълнатите 22:00 Пепел от рози - сериал
- екшън
Diema TV
09:00 Трансформърс: ОтмъщениbTV Comedy
ето - екшън
08:00 Аниманиаци
12:00 Готини татковци - сериал
09:00 Столичани в повече 12:30 Полицейска академия сериал
сериал
10:00 Умирай умно: Брус и Лойд

13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Луда глава - комедия
23:50 Снайперисти - сериал

Kino Nova

07:35 В светлината на прожекторите - екшън
10:00 Имението Даунтън сериал
11:30 Космическа Коледа комедия
13:25 Чисти сметки - комедия
15:30 Вътрешни афери- трилър
17:50 Имението Даунтън сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Амистад - драма

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх -сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Малката булка - сериен
14:00 Мелодията на сърцето
- сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът НТВ
21:00 Стани богат - ТВ игра
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

СЪБОТА

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

26 април
БНТ 1
08:30 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:55 Евроизбори 2014
09:00 Сивата Сова - игрален
филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- предаване за фолклор
14:00 Малки истории
14:45 Сага за Форсайтови - тв
филм
15:55 Евроизбори 2014
16:00 Умно село
17:00 Вяра и общество
17:55 Евроизбори 2014
18:00 Животът е вкусен - шоу
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Шоуто на Канала
22:00 Хотел Адлон: Една
семейна сага - филм
23:40 Евроизбори 2014
23:45 По света и у нас

11:30 Код Счупена стрела екшън
13:30 Разбулени тайни на
магията - документална
поредица
14:30 УЕФА Шампионска лига обзорно предаване
15:00 Блокада - трилър
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия А обзорно предаване
19:00 Италианска Серия А
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
23:45 Италианска Серия А студио

bTV Lady

08:00 Желязната дама сериал
11:00 Жената в огледалото сериал
12:00 България търси талант полуфинален концерт
14:00 България търси талант полуфинал
15:00 Американска наследница
- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пан Ам - сериал

Nova TV

06:30 World stories - НТВ
bTV Cinema
07:00 Събуди се...
09:00 Досиетата Х: Искам да
09:00 На светло с Люба Кулезич
повярвам- драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
11:00 Врагът в моето легло 12:00 Ястребът и гълъбицата трилър
сериен
15:00 Властта на глупаците- ко- 13:00 Новините на Нова
медия
13:30 Студио VIP - НТВ
16:45 Фамилията - сериал
14:00 Шрек завинаги - анима18:00 Ерагон - фантастика
ционен
20:00 Лилехамер - сериал
16:00 Дикoff- НТВ
21:00 От люлка до гроб 19:00 Новините на Нова
екшън
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
23:00 Лилехамер - сериал
20:00 Правилата на играта bTV
00:00 Светкавичен огън- екшън
екшън
07:00 Духът на здравето
22:30 Ничия земя - НТВ
bTV Comedy
08:00 Тази събота
23:30 Горещо - таблоид
07:00 Аниманиаци
11:00 Cool…T - лайфстайл
08:00 Алф - сериал
12:00 bTV Новините
Diema TV
10:00 Женско братство 2 12:30 Нищо лично - скрита
07:45 Кобра 11: Обади се! камера
комедия
сериал
13:00 Хванете Папи 12:00 Най- ужасната седмица- 10:50 Луда глава - комедия
комедия
сериал
13:00 Стивън Сегал: Човекът на
15:00 Младост 5 - комедийно 13:00 Шоуто на Слави
закона - сериал
предаване
14:00 Алф - сериал
13:30 Специален агент 16:00 120 минути
16:00 Числено превъзходство сериал
18:00 Наистина любов - росериал
14:30 Тайните на бойните
мантично предаване 17:00 Столичани в повече изкуства - документална
19:00 bTV Новините
сериал
поредица
19:30 bTV Репортерите
18:00 Ало Ало- сериал
15:30 Мотоакадемия - докумен20:00 Предай нататък - шоу 20:00 Маймунски работи тална поредица
22:00 Умирай трудно 4 - екшън
приключенски
16:50 Студио Чемпиъншип,
00:50 28 седмици по-късно - 22:00 Най-ужасната седмица директно
трилър
сериал
17:00 Футбол: Мач от Чемпи23:00 Първична сила - турнир на
ъншип, директно
bTV Action
Световната федерация 18:55 Студио Чемпиъншип,
08:30 Менталист: Крадецът на
по кеч
директно
мисли- сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

bTV

06:30 Кухнята на Звездев
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази неделя - актуално
предаване с водещ
Антон Хекимян
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 НепознатиТЕ - документална поредица
13:00 Живей си живота комедия
15:00 bTV Документите
16:00 Нека говорят - токшоу

00:00 Горещи моменти еротика

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
блок
10:10 Космическа Коледа комедия
12:05 Синьо увлечение 2 романтичен
14:25 Амистад - драма
17:40 Момичето на отбора комедия
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Нотинг Хил - комедия
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

07:00 Кой е по-по-най - шоу
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Факторът Кошлуков
11:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 Пряка демокрация
15:30 Студио футбол
16:15 А група: Ботев
Пд- Левски, мач от
българския футболен
шампионат
18:10 Студио футбол
18:30 НОВИНИ
19:30 КЪРТИЦАТА - риалити
22:30 Поверително от Н.Л.таблоид

Nova TV - G. I. Joe
20.00 ч. - екшън

27 април
07:50 Пътят към Мондиала /31
епизод/
08:35 Бърколино Познавателно предаване за
най-малките
08:50 Евроизбори 2014: Предизборни клипове
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014: Предизборни клипове
12:35 Неделя х 3 Ток шоу
15:40 Европейски пари за
българското село
15:50 Евроизбори 2014: Предизборни клипове
15:55 Два диоптъра далекогледство - игрален
филм
17:20 Евроизбори 2014: Предизборни клипове
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Непозната земя: Корабът на Рез - документална поредица
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:35 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Острие на мрака - игрален филм
23:00 По света и у нас
23:15 Евроизбори 2014
23:20 Нощни птици - ток шоу

19:10 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
19:30 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Норич
Сити - директно
21:25 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
22:00 Шафт - екшън

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Войни на небето и земята
- екшън
22:30 Новият Дон Жуан комедия
00:30 Живей си живота комедия

bTV Action

08:15 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
11:15 Блокада - трилър
13:30 Италианска Серия А
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 Код Счупена стрела трилър
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 DTM - предаване за
моторни спортове
22:00 Полетът на феникса екшън

bTV Cinema

08:00 Властта на глупаците комедия
10:15 Ангели на игрището драма
12:15 Светкавичен огън - екшън
14:00 Денят, в който Земята
спря- фантастика
16:00 От люлка до гроб- екшън
18:15 Джон Тъкър трябва да
умре- комедия
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Ромео трябва да умреекшън
23:00 Лилехамер - сериал
00:00 Американски кошмаркомедия

bTV Comedy

08:00 Столичани в повече сериал
09:00 Алф- сериал
10:00 Маймунски работи комедия
12:00 Мразя моята тийн дъжерясериал
12:30 Там ли си, Челси?- сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Алф - сериал

15:00 Ало ало- сериал
16:00 Числено превъзходство сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Ало ало - сериал
20:00 Мъжът в къщата - комедия
22:00 Мразя моята тийн дъжеря
- сериал
22:30 Там ли си, Челси? - сериал
23:00 Разбиване - турнир на
Световната федерация
по кеч

ства - документална
поредица
15:25 Питайте Джим - сериал
15:55 Студио Carlsberg
Premium Football
16:05 Футбол: Ливърпул Челси - директно
18:00 Студио Carlsberg
Premium Football
18:10 Футбол: Кристъл
Палъс - Манчестър
Сити - директно
20:05 Студио Carlsberg
bTV Lady
Premium Football,
08:00 Жената в огледалото директно
сериал
12:00 Наистина любов - роман- 21:00 Жив или мъртъв -екшън
22:40 Челюсти 3 - екшън
тично предаване
13:00 Предай нататък - шоу
Kino Nova
15:00 Дом и градина - идеи и
08:00 Детски анимационен
решения
блок
16:00 Пан ам - сериал
09:50 Малките разбойници 20:00 Цветовете на любовта комедия
сериал
11:30 Просто неустоима 20:30 Цветовете на любовта комедия
сериал
13:25 Синьо увлечение 2 22:00 Пан ам - сериал
романтичен филм
15:45 Нотинг Хил - комедия
Nova TV
18:15 Лудо влюбена - комедия
07:00 Събуди се...
09:00 На светло с Люба Кулезич 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Ястребът и гълъбицата - 21:00 Извличане - трилър
23:30 От местопрестъплениесериен
то: Маями - сериал
13:00 Новините на Нова
13:30 Извън новините
TV 7
15:00 Етажна собственост 12:30 Новини
сериен
12:40 Терминал 7: Жените
16:00 Всяка неделя
говорят
19:00 Новините на Нова
14:00 Терминал 7: Град на
19:30 Разследване
ангели
20:00 G.I. Joe: Изгревът на
15:00 Терминал 7: Игри на
Кобра - екшън
съдбата
22:20 22 куршума - екшън
15:30 Жега
16:00 Карбовски: ПредаваDiema TV
нето
07:40 Кобра 11: Обади се! 18:00 Фронтова линия
сериал
18:45 НОВИНИ
10:55 Шафт - екшън
13:00 Стивън Сегал: Човекът на 19:20 Студио футбол
19:30 А група: Литекс закона - сериал
Лудогорец, мач от
13:30 Национална лотария
българския футболен
14:00 В търсене на съвършения
шампионат
улов - документална
21:30 Оригиналът
поредица
14:30 Тайните на бойните изку- 23:00 Новини
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Прочетохме
за вас от в.
"Животът днес"
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ÒÎÏ ÂÈÖ

Радка Кирова, Георги Георгиев и
Стефанка Тодорова по време на дискусията

По повод Международния ден на Земята

Събор в Светлен
(от 1 стр.) представиха характерни за региона си пити, погачи
и баници. Тук бяха подредени и
рисунки на деца от средищното
училище на тема „Земята и хората”.
В празничния ден се състоя и
срещата-разговор между земеделски производители и арендатори по проблемите на земеделието. В срещата участва и
председателят на Общинското
сдружение на зърно производите-

Разговор между колеги:
- Ти ходи ли на лекар?
- Ходих вчера.
- Той намери ли ти
нещо?
- Да! Имах триста
лева и той ми ги намери всичките.
***
В
поликлиниката
влиза прежълтял мъж
и се държи за корема.
- Докторе - казва
той, - вчера ядох миди
и сигурно са били развалени, защото ужасно ме боли коремът!
- Не усетихте ли неприятен мирис, когато ги отваряхте?
- Трябваше ли да ги
отварям?
***
При психиатъра.
- Докторе, цялото
ми тяло е в пера!
- Спокойно, легнете... Повтаряйте сега
след мене: нямам пера,
нямам пера, нямам
пера... А сега вече можете да станете!
- Докторе, благодаря
ви! Перата наистина
изчезнаха!
Пациентът излиза,
а психиатърът вика
чистачката:
- Бихте ли премели,
че целият под стана
в пера...

лите - регион Попово Георги Геор"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАгиев. Той говори за предстоящия НИЯ" АД обявява следните цени за продажба
програмен период, перспективи- на природен газ за обособена територия "Добруте в европейско земеделие и въз- джа" и Община Търговище в сила от 01.04.2014 г.
можностите за финансиране на
проекти с европейски средства.
Празничният ден продължи с
концерт на самодейни състави от
региона. Народната певица Гуна
Иванова изправи на крака жителите и гостите в залата на читалището, които бурно аплодираха
нейните песни.

Давам
ПРОДАВАМ ДВОРНО МЯСТО
ГАРСОНИЕРА
1 дка, с масивна постройка
под наем в
в регулация, с документи в
Търговище
кв. Бряг. тел: 0897/ 85 27 96 0899/ 19 17 11

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява

своите клиенти, че:
На 24.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гагово, с. Паламарца, ВС Релейна с.
Паламарца - общ. Попово.
На 25.04.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горица, с. Манастирца, с. Бракница,
с. Иванча, с. Баба Тонка, с. Славяново, с. Медовина общ. Попово.
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка,
Богомолско - общ.Антоново. Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка
поляна .
На 25.04.2014 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: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения,
селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец,
Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка
Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна, Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 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 Девино,Моравица, Черни
бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор
с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 29.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище, кв.Въбел, абонатите, захранвани от трафопостове 2, 3, Балкантурист и
Юртлук.
На 29.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Давидово, общ.Търговище.
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище, фотоволтаична централа „ИЗОА 2000”.
На 07.05.2014 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв.Разбойна,Търговище
и селата Стража, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец и Вардун - общ.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
ПОКАНА
ДО ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ НА ЗК „НАДЕЖДА-2”

Цените са изчислени при калоричност на природния газ
8000 ккал/м3.
В цените не е включен акциз.

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

Забележка:
* Цените за крайни потребители включват цена за разпределение, цена
за снабдяване и цена на природния газ при продажба от "Булгаргаз" ЕАД.
** Цените за стопански потребители се прилагат в зависимост от годишната консумация и месечен фактор на натоварване, съгласно договорените
реални количества природен газ по договор за доставка.
*** Потребители с равномерно потребление на природен газ са потребители с месечен фактор на натоварване ФН>50%.
**** Потребители с неравномерно потребление на природен газ са потребители с месечен фактор на натоварване ФН≤50%.
ФН=(Qг/(Qmax*12))*100, където
Qг - годишна консумация на природен газ, хил. м3/год.;
Qmax - максимална месечна консумация на природен газ хил. м3/год;

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

На основание протокол 51 от 08.04.2014 г. на заседание на УС на
„ЗК Надежда-2” с. Голямо Соколово, община Търговище и чл. 26 от
Устава на Кооперацията, УС свиква общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 26.04.2014 г. от 9 часа в салона
на читалището в с. Голямо Соколово при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията за
стопанската 2013 г.
2. Приемане на финансовия отчет на ЗК „Надежда-2” за стопанската 2013 г.
3. Отчет на Контролния съвет за стопанската 2013 г.
4. Освобождаване на Председателя, Управителния и Контролния
съвет от длъжност и отговорност поради изтичане на мандата.
5. Избор на Председател, Управителен и Контролен съвет.
6 Други актуални въпроси.
Ако в определеният час, няма кворум, събранието ще се проведе след един час на същото място при същия дневен ред, т.е. на
26.04.2014 г. от 10 ч.
От Управителния съвет

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

