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В Шишеджам – Търговище

Ивайло Марков

Вече инвестиции за 1.2 млрд. лв. "Най-добър мениджър"
Областният управител Емел Расимова бе на работна среща с директори на заводи в холдинга

Областният
управител Емел Расимова
посети
стъкларския
комплекс «Тракия Глас
България» в Търговище
по покана на ръководството на заводите, за
да се запознае с производството, разкритите
работни места и перспективите пред най-големия работодател в
областта.
Директорът на завода за плоско стъкло Алпер Джан, финансовият
директор Хасан Деря и
техни колеги показаха
на г-жа Расимова втората инсталация за плоско стъкло, която вече
е изградена и предстои
пускането й в действие.
Областният управител
направи обиколка и на
действащия завод за

плоско стъкло. Запозна
се с работници, които
обслужват инсталацията. Тя посети и линиите
за обработено и ламинирано стъкло.
Директорът на завода
за домакинско стъкло
Сюлейман Коч покани
Областния управител
на
демонстрационна
обиколка из съществуващото и новоразкритото производство, което работи от зимата на
тази година.
Инвестициите
на
турския холдинг «Шишеджам» в Търговище
вече са за близо 1,2
млрд. лв., съобщиха домакините. Те припомниха, че тази година през
юли се навършват 10
год. от първата копка на
заводите.
(на 2 стр.)

Днешните потомци на някогашните
първозаселници в Аязлар (Светлен)

Ивайло Марков е най-добрият мениджър на
културен институт за 2013 г. Това
реши комисията,
която определи
носителите
на
наградите, които кметът на община Търговище
Красимир Мирев присъжда всяка година по
случай 24 май.
Ивайло Марков е от
Варна и вече 6 години е
директор на Държавния
куклен театър в Търговище. Има няколко образования в областта
на. Марков е и режисьор. Доста са сценичните заглавия, които е

Пари
за водата в Омуртаг
В Областната управа бе подписано

споразумение за ремонт на водоснабдителната система в Общината
На 23.05.2014 г., петък, в Областната управа в Търговище бе подписано споразумение
между Министерството
на регионалното развитие и община Омуртаг
за отпускане и начина
на изразходване на пари
за решаване на Водния
проблем на града.
Припомняме, че още
през април тази година министърът на Регионалното развитие и
благоустройството Десислава Терзиева заяви
при посещението си в
Търговище, че дългогодишният воден проблем
на Омуртаг е пред реша-

ване. Тогава тя уточни,
че са осигурени пари по
публичната инвестиционна програма на правителството, в която за водни обекти са заделени
20 млн. лв.
С подписването на
гореспоменатото
споразумение на практика
стартира и работата по
подготовката и възлагането на ремонтите на
водоснабдителната система на Омуртаг.
Надеждите са, че по
този начин ще се преодолее тежкият воден
режи, който в Омуртажко се повтаря от десетилетие.

В Светлен празнуваха

135 години - култура,
дух и традиции
”И да знайте,че ние тука сме заселени и да помните,че през 1879г. на 20
май тук се заселват 7 къщи Българи”...
/Иван Михов – първозаселник,
родом от с. Янурен/
Станка АНДОНОВА тази дата се отбелязНа 20 май 2014г. се ва и празникът на НЧ
навършиха 135 годи- «В.М.Гаршин-1902».
По този повод на 19
ни от заселването на
с.Светлен с българи май в Светлен гостуваот беломорска Тракия. ха артистите от драма135 години - култура, тичен театър "Рачо Стодух, традиции, родо- янов" - Габрово, които
ва памет и история. На представиха (на 2 стр.)

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

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

поставял през годините:
„Писмо до Дядо Коледа”, „Жабокът цар”, „Когато дойде пролетта”,
„Весела къща”, „Една
тъжна история за един
весел народ”, „Принцесата и свинарят”, „Нещо
различно в Коледната
нощ”, „Фън и Небесният дракон”, „Снежанка
и седемте джуджета” и
др. Доста често го канят
да режисира спектакли
в други български куклени театри.
Всичките му постановки са с голям успех
по сцените на България. Няколко награди
от наши фестивали са
доказателството
за
добрата му творческа
продукция. Като найвпечатляващи са оценени „Фън и Небесният
дракон” по китайска
легенда за едно сираче, което в безкрайните несгоди на живота
си получава даровете
на Небесния дракон и
съумява да ги използва. Това представление
впечатли и китайския
посланик в България,
който го гледа (на 4 стр.)

"Флора" изгражда в Търговище

Нови детски площадки

Свилен НИКОЛОВ
Една от хубавите
идеи, която шества из
Търговище през тази година, е възстановяването на детските площадки - за радост на малки,
а след броени дни и за
по-големите деца на
града.
С тази задача са се
заели работниците на
общинското предприятие „Флора”, а направеното се вижда от всички
ни и вече се цени. Набези и посегателства,
за каквито знаем в предходни години, няма.
След кв. „Запад” и
площадката пред ху-

дожествената
галерия „Никола Маринов”,
ударно се работи и в
трите края на града.
Нови места за игра на
малчуганите са правят
в кв. „Малчо Малчев” и в
близост до Битака.
От директорът на
„Флора” Асен Чакъров
научихме, че третата
площадка ще е за тийнейджъри, като на нея
ще бъдат монтирани
12 фитнес уреди. Тя се
прави до алеята, която
обикаля езерото „Борово око”, а по-големите
помнят, че на това място някога имаше висилка,
(на 2 стр.)
Скоро край "Борово
око" ще има още една
детска площадка
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Депутатът Явор
Куюмджиев дари

Отличия за Търговищки учители Младежка

случай 24-ти май почетен знак
Средства за По
трудова борса
„Неофит Рилски” за 306 педагози
Седем работодатели от Търговищпенсионерски
кия регион представиха дейността
клуб в Попово
си във фоайето на Младежкия дом

По инициатива на депутата от БСП Явор Куюмджиев,
в Попово стартира кампания за набиране на средства за пенсионерски клуб
„Асен Златаров". Първото
дарение за ремонт на дограмата направи народният
представител.
Явор Куюмджиев припомни, че преди близо година е обещал на пенсионерите от клуба той да премине
от държавна в общинска
собственост. Това обещание е изпълнено и смяната
на собствеността ще улесни
набирането на средства за
цялостен ремонт на клуб
„Асен Златаров".

135 години култура, дух
и традиции

В навечерието на 24
май – Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост, на
тържествена церемония в
Резиденция „Лозенец“ министърът на образованието и науката проф. Анелия
Клисарова връчи почетното
отличие „Неофит Рилски“ на
306 учители и директори,
изявили се с дългогодишната си високо професионална
дейност в системата на българското образование.
От област Търговище номинираните от РИО-Търговище и отличени
педагози са: Марина
Великова Димитрова
– директор на основно училище "Любен
Каравелов" Попово,
Здравка Радкова Радева - главен учител
по български език и
литература във Второ
СОУ "Проф. Никола
Маринов" Търговище
и Пламен Димитров
Атанасов - старши начален учител в Първо начално училище
"Христо Смирненски"
Омуртаг.
Номинирани от син-

(от 1 стр.) театралната постановка "Село, село. Пусто
село".
На следващия ден бяха поднесени цветя на признателност пред паметната плоча
на първозаселниците, а
децата от местната детска
градина поздравиха присъстващите с подготвена
По 1000 лв. на декар обезщетение за нивите, през
литературна програма.
които ще мине тръбата на
"Южен поток", ще получат
собствениците им в Провадия, съобщи кметът Филчо
Филев. Компанията е внесла предложение в общи(от 1 стр.) „шведска стена”, ната за компенсиране с над
халки и други спортни уре- 1 млн. лв. на близо 130 собди. Така освен прохладата ственици на частни имоти по
в предстоящите летни дни трасето, като сумата може
и разходките около езерото, да достигне до 1000 лв. на
декар. Обезщетението се
тези които желаят, ще мо- дава еднократно за следвагат да се поизпотят, а и да щите 20 години за учреден
впечатлят другарите си с сервитут на земите и това се
издръжливост и ловкост.
равнява приблизително на
От „Флора” обещават до изплащане на средната рен1-ви юни, Международният та от декар, която в моменден на детето, два от детски- та е 58 лв., за всяка година
те кътове, за спорт и заба- през този период. Кметът на
вление, да посрещнат деца- Провадия подчерта, че след
строителството общинските
та на Търговище.
Всъщност, паркът „Боро- пътища, по които е минала
во Око” е крайно време, ос- тежката техника, ще бъдат
вен желано място за майки ремонтирани за сметка на
с деца, влюбени и тези от компанията. Дискусия за
инфраструк„третата възраст”, да ста- най-големия
не притегателно място и за турен проект за последния
тези, които желаят да спор- четвърт век в България напълни залата в читалище
туват. Преди време дори "Алеко Константинов" в поимаше идея да се проведе неделник вечер в Провадия.
публично обсъждане с учас- Тя беше инициирана от обтието на джумалии, за да ластния управител на Варна
се осмисли езерото и прос- Иван Великов с участието
транството около него.
на Игор Елкин и Владимир

Нови детски
площадки

дикални организации и от- детство” с. Обител.
личени с тази награда са:
На 16 училища от 14 реГинка Младенова Захари- гиона на страната бяха връева - старши учител по би- чени почетното отличие и
ология и химия в Прогимна- статуетка „Св.Св. Кирил и
зия „Акад. Даки Йорданов” Методий“, което се учредяОмуртаг, Лидия Тодорова ва за първи път от МинисКостова - старши начален терството на образованието
учител във Второ НУ „Васил и науката за едни от найЛевски” Омуртаг, Росица старите училища в БългаЙорданова Георгиева - стар- рия, със 150 или повече от
ши учител по химия в Първо 150-годишна история. От
СОУ „Св. Седмочисленици” област Търговище това отТърговище и Медиха Мех- личие получи директорът на
медова Абдиева - детски ОУ „Христо Ботев” с. Вардун
учител в ЦДГ „Щастливо Хасан Хюсеинов Ибрямов.
Част от отличените наши учители

Седем работодатели от
Търговищки регион представиха дейността си на
организираната Младежка
трудова борса. Тя се организира от Бюрото по труда
в Търговище и е първата за
годината, съобщи Евгения
Колева, началникът отдел
„Посреднически услуги” в
институцията. Фирмите са
представители на мебелното, шивашкото и стъкларското производства, както и
такива, които работят в сферата на услугите. Борсата
бе посетена от 53 безработни младежи, обявени бяха
общо 28 свободни работни
места. За девет души е имало непосредствено договаряне с представители на
фирмите. Предстои младите

хора са посетят фирмите и
да се запознаят с условията
и изискванията на евентуалните бъдещи работодатели. Целта на инициативата
е фирмите да представят
своята дейност и да потърсят работници, а заедно с
това да се намали безработицата сред младежите.
Интересът към Младежката
трудова борса в Търговище
е постоянен, коментираха
организаторите. През миналата година в търсене нова
постоянна работа в нея
са участвали повече от 60
безработни младежи, регистрирани в Бюрото по труда.
През септември ще бъде
проведена втората за 2014
г. Младежка трудова борса,
уточниха организаторите.

И тази година в Търговище

Кметът забрани
липовия цвят

До 1000 лв. на декар за
земя под "Южен поток"
Инков, изпълнителни директори на "Южен поток България" АД. Те припомниха, че
мегапроектът ще осигури
на страната 3,5 млрд. евро
инвестиции, 2,84 млрд. евро
постъпления в бюджета от
такси, данъци и осигуровки и
разкриването на 5000 работни места. Провадия е ключова точка за газопровода на
българска територия, тъй
като там ще бъде измервателният и разпределителен
възел, от който ще се подава
газът към мрежата. Тръбата
ще минава и през съседните
общини Белослав и Ветрино. Компанията още е в преговори за обезщетенията на
земеделските стопани, през
чиито ниви ще мине газопроводът, казаха кметовете
Желязко Петров и Димитър
Димитров. В Белослав тръбата пресича 132 частни
имота, а във Ветрино - 320.
Доставките на синьото
гориво ще са в директна, непосредствена връзка между България и Русия без
посредник. Единствено цар
Нептун ще стои между нас,
каза в отговор на въпросите Игор Елкин, визирайки
морския участък на проекта. Победителят в конкурса
за фирма изпълнител ще
бъде публично обявен след
съгласуване и одобрение
от Общото събрание на акционерите, увери Владимир
Инков.
Стойнев кани ЕК за тръбата. Експерти от Европейската комисия ще дойдат в
София за разговори по темата "Южен поток", стана
ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Визитата е била договорена
след разговорите му с еврокомисаря по енергетиката
Гюнтер Йотингер. "Поканил
съм експертите в София да

продължим
преговорите
и ги очаквам следващата
седмица или когато са свободни", обясни Стойнев. "На
срещите ще бъдат поканени
и депутати, включително от
опозицията, тъй като този
дебат трябва да се води в
парламента. Нормално е да
се чуят предложенията на
всички народни представители между двете четения
на промените в Закона за
енергетиката, които касаят
дупка в българското законодателство", каза Стойнев. По-късно в Благоевград той обяви, че докато е
министър, проектът "Южен
поток" няма да бъде спиран и няма да допусне "услужливата опозиция, която
ходи в Брюксел да се жалва", да го стопира.
Министрите на икономиката Драгомир Стойнев и
на транспорта Данаил Папазов валидираха марка по
повод 40-aта годишнина на
АЕЦ "Козлодуй".
/ИНТЕРНЕТ/

Със заповед на кмета на
община Търговище Красимир Мирев се забранява
брането на липов цвят от
насаждения и отделни дървета на територията на града и околните села, включващи – улици, булеварди,
паркове, сервитутите на
пътните артерии общинска
собственост и други площи.
За това съобщи пресцентърът на кметската администрация. Градоначалникът забранява рязането,
чупенето и увреждането на
липови дървета на територията на цялата община,
както и смитането на пра-

шеца в населените места и
ползването му за търговия.
За опазването на липовите дървета за Търговище
отговаря Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности” Търговище – за улици и булеварди
и ОП "Флора - Търговище"
- за парковете и градините. Кметовете и кметските
наместници носят отговорност за съответното населено място.
Ще се съставят актове
за установяване на административни нарушения в
зависимост от степента на
тяхната проява.

(от 1 стр.) На територията на комплекса в момента
са изградени по 2 линии за
плоско и домакинско стъкло, заводи за автомобилно,
обработено,
ламинирано,
стъкла за бяла техника и огледала. На територията на
комплекса има общо 9 самостоятелни завода за различни видове стъкла.
В комплекса в Търговище
пряко са ангажирани над
2200 работници, съобщи директор «Човеши ресурси»
Красимир Кънев. Във фирми
на подизпълнители на територията на «Тракия Глас
България» работят още над
1000 човека. Така стъкларският комплекс се нарежда

сред най-големите работодатели в страната. Средната
заплата, постигната в заводите, е над 800 лв.
За работниците и служителите има социален пакет, който включва бонуси за празниците, за годишен отпуск,
раждане на дете, сватба и др.
Заплатите се увеличават два
пъти годишно. Работниците
и служителите ползват безплатна храна и транспорт,
съобщиха домакините пред
Областния управител.
Ръководството инвестира
сериозни средства в екология и опазване на околната
среда. Вторият завод за домакинско стъкло работи по
иновативна «зелена» тех-

нология, при която пещта
няма комин. Изградена е
специална пещ за кислородно изгаряне, която се
захранва от френска инсталация на място. Иновацията
е съфинансирана от Европейския съюз и носи знак за
екологично производство.
По данни на домакините
от «Тракия Глас България»
световната криза все още
не е преодоляна напълно и
стагнацията в сектора строителство засяга производството им, но въпреки това
те продължават да правят
инвестиции, включително
в екология, както и да разкриват нови работни места в
Търговище.

Расимова на гости в "Шишеджам"
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Различен поглед към Брадите не Дни на големия
са на мода театър в малкия град
компютърния свят
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител
пресцентър на
I ОУ „Христо Ботев” –
Търговище
Преди около дванайсет години на приемния изпит за
Италианския лицей в Горна
Баня е изтеглена интересна
тема за есе. Кандидат-гимназистите трябва да разсъждават върху въпроса: „Ще изяде
ли мишката книжката”. Нетрадиционната формулировка
крие предизвикателство за
седмокласниците не просто заради играта на думи,
а защото фокусира общественото внимание върху един
от глобалните проблеми на
новия век – прекалената зависимост на младите хора от
съвременните технологии.
Тогава все още в началото
си, през годините тази тенденция се оказа много трайна и поради това – опасна.
Несъмнено
компютърът вече няма
как да не бъде неизменна част от
нашия живот, но
техниката трябва
да се използва по
предназначение, а
не да се превръща
в заместител на
други източници
за информация и
средства за обогатяване на човешката култура. То
има привилегията
да изгражда етическо и естетическо светоусещане у младия човек.
Интелигентните
млади
хора демонстрират различен поглед към компютърния
свят. За тях едно от най-новите изобретения на човешкия разум е средство, чрез
чиито възможности може да
се покаже нещо ново и полезно. Такава гледна точка
към функцията на компютъра имат две малки момичета
от Първо основно училище
„Христо Ботев” – Търговище и
техният преподавател по ИТ
–Катерина Милева. Тъй като
неизменен е фактът, че учебното ни заведение винаги е
било територия на традициите, сега Десимира Пламенова
и Александра Огнянова от V б
клас продължават традицията на високите постижения в
областта на ИТ.
Двете ученички носят поредния успех за училището
през тази учебна година,
като се класират за участие
в националния кръг на олимпиадата по ИТ /10-11.05.2014
г., Монтана/. Авторитетно
жури класира техния проект
„Пластелинова анимация за
начинаещи” /категория „Мултимедия”/ на второ място
сред двайсет други проекта във възрастова група 5-8
клас. От максималните 100
точки Деси и Алекс получават 85.5. Нашите момичета са
най-малките участнички, но
допускат пред себе си само
победителите от гр. Пирдоп,
които са в 8 клас, и оставят
далеч назад по-големите си
конкуренти. Успехът е голям,
защото петокласничките изучават за първа учебна година
дисциплината ИТ.
Удоволствието, доставено
от успеха, винаги е съизмеримо с труда, положен за него.
В продължение на пет месеца малките момичета упорито работят над своя проект в

компютърния кабинет. Понякога се налага да ограничават свободното си време за
забавления и разходки, за
да могат да спазят срока за
изготвяне на презентацията.
Макар и още да са малки, те
вярват, че хората са родени
за победи, а не за поражения. Това ги мотивира да дадат максималното от себе си
и да реализират интересната
идея, върху която е ситуиран
проектът им. Замисълът е техен и наистина оригинален –
мултимедиен самообучител,
представящ основните стъпки за създаване на пластелинова анимация. Талантливите
момичета включват и нещо
иновативно – своя собствена
анимация.
Преживяването
е вълнуващо, защото това е
първият им опит в анимирането.
При защитата на проекта
си ученичките мотивират из-

I ОУ, включени в клуб „На „ти”
с IT” по проект УСПЕХ. Единайсет петокласници работят
върху компютърна графика,
анимация и презентации. Активно участват в различни
конкурси, от които традиционно получават множество
призове. Мертол Адемов от
V а клас е сред най-успелите
участници в клуба. В национален конкурс „Виртуална
пролет 2014 година” печели
първо място за компютърен
колаж. Има признание и от
публиката, като такава награда притежава и Александра
Огнянова. В друг престижен
национален конкурс – „Творчество без граници”, Мертол
е удостоен с бронзов медал.
От същия форум още осем
ученици получават дипломи
за успешно представяне, защото рисунките им са включени в специално подготвена
изложба. Клуб „На „ти” с IT”

бора на тема пред изпитната
комисия. В интернет пространството липсва достатъчно информация на български
език за начините на създаване на такъв вид анимация,
а няма и примери. Ето как за
двете петокласнички компютърният свят придобива нови,
по-различни
измерения.
Компютърът вече не е само
средство за забавление, а
полезна технология с активно
практическо приложение.
За отличното представяне
на олимпиадата Десимира и
Александра получават заслужено признание: много предметни награди, покана за
едноседмичен стаж в „Информационно обслужване”, безплатно дистанционно обучение и безплатен уебхостинг.
Ключова роля за подготовката и успеха на двете
момичета има техният преподавател –Милева. Със своите способности и амбиции
в любимата научна област
учителката успява да мотивира децата за целенасочено усвояване на сложната
материя и претворяването
й в нетрадиционни проекти.
Петокласничките
разбират
цената на усилията на своя
преподавател и изразяват
уважение към труда му чрез
изискан букет от оригинални
цветя – бежови хризантеми.
Нашите ученици имат формиран усет към стилното и
красивото – нещо, за което
допринасят и техните учители. Хризантемите са символ
на оригиналния проект, който
момичетата разработват заедно с ръководителката си и
който им носи искрени адмирации за екипната дейност. В
процеса на работа децата са
научили още един урок, но
вече житейски – благодарността е памет на сърцето.
Към сферата на ИТ интерес
проявяват и други ученици от

е признат и на международно ниво – четири ученички
имат сертификати за участие
в международен екологичен
конкурс за компютърна рисунка „Зелен свят около нас
2014 година”.
Мисля, че постижения от
такъв ранг – като тези на Десимира Пламенова и Александра Огнянова – трябва
да ни карат да не губим вяра
в таланта и увереността на
новото поколение, ако е възпитано в култ към познанието.
Убедена съм, че все още има
противоборство между мишката и книжката и макар за
повечето млади хора мишката да е сигурен победител, то
Непосредствено
след изминалата панаирна сед- тници по улиците на града.
има и процент „нетрадиционни” деца, оставащи верни на двата успешни юбилейни мица, момичетата от балет
Поканата към търговищкнижката.
концерта, оцветили ярко „Вега” взеха участие в едно кия балет бе отправена от

Евровизия може и да бе
спечелена от мъж с брада,
гримиран и облечен като
жена, но според ново проучване дамите вече не харесват мъже с окосмяване
по лицето. Мъжката брада
не е атрактивна за женското око, показва ново
австралийско проучване.
В експеримента участвали
1453 жени и 213 мъже.
Представителките
на
нежния пол имали тежката задача да преценят кой
вид брада отива най-много
на мъжете. Разновидностите били много – от буйно
окосмяване по лицето тип
"сървайвър" до идеално
оформени мустаци или катинарчета.
Оказва се, че все по-малко жени се заглеждат по
мъже с брада, а причината
се крие в това, че тя става
все по-непопулярна. Изглежда тактиката на мъжете
да копират Джордж Клуни,
за да привличат девойките
не върви. Изследователите
достигнали до заключението, че колкото по-рядко виждаш нещо, толкова повече ти
харесва то.
Затова хилядите мъже с
бради по улиците не привличат вниманието на жените, които вече си търсят
добре обръснати партньори.

Людмила
ГАНЧЕВА
Четири
комедии, от които две руски и
една украинска
ще гледат търговищките зрители по време
на театралните
празници „Дни
на големия театър в малкия
град”. Те се провеждат за 17-ти
път и отдавна са се утвърдили
като очаквано събитие за Търговище.
Първа /още на 27 май/ на
сцената на Драматичния театър ще се представи трупата на
театър „Ст.Бъчваров” – Варна.
Постановката „Ревизор” е част
от други театрални празници
„Варненско лято”. Превода,
адаптацията и режисурата са
дело на проф. Пламен Марков.
За сценографията Мира Каланова получи номинация „Икар”.
Със същата номинация е отбелязан и Стоян Радев за ролята
на Градоначалника. В ролите
ще видим още плеяда забележителни актьори от варненската трупа.
Едва 27-годишен, Николай
В. Гогол написва острата социална сатира „Ревизор” по реален случай с Пушкин, когото
при пристигането му в някакво
провинциално градче взели за
ревизор. Образец на комедиографско майсторство, пиесата започва с пристигането на
мнимия и завършва с новината

за идването на истинския ревизор. Междувременно пред
зрителя се разиграва един
изумителен и самодостатъчен
паноптикум от раболепие, корупция, низост, подлост, безхаберие и еснафщина, в който
мудността, глупостта и злото
се оказват не просто неизтребими, а норма на живот. Ако
търсите положителен герой в
„Ревизор”, със сигурност няма
да намерите.
Ето и другите заглавия
от афиша на театралните
празници:
5 юни – Сатиричен театър
„Алеко Константинов” представя „Волпоне” от Бен Джонсън, постановка на Здравко
Митков, с участието на Георги
Мамалев, Антон Радичев, Нона
Йотова и др.
10 юни – Драматичен театър – Търговище ще покаже
комедията „Ол инклузив, или
за „ползите” от алкохолизма”
на украинския драматург Анатолий Крим. Постановката е на
Владимир Петков, а в ролите
ще видим Любомир Фърков,
Александър Илинденов, Грета
Неделчева и др.
14 юни – Театър „Барбуков”
излиза на сцената със „Сега
или никога” – семейна комедия от Валентин Красногоров,
поставена от братята Ранкови
– Красимир и Веселин. Тях ще
видим и на сцената заедно със
Стефка Янорова и Ярослава
Павлова.
Всички представления са
от 19.00 ч.

Концерт на „ВЕГА” в Габрово

Човекът с голям късмет

Хърватинът Фран Селак е
смятан за човека с най-голям
късмет в целия свят. Необикновената му история започва
през далечната 1962 г., когато той пътува с влак от Сараево до Дубровник. Внезапно
влакът дерайлира и пада в
ледените води на една местна река, в резултат на което
десетки пътници загиват, а
сред малцината оцелели е
Фран, който за огромен късмет се отървава само със счупена ръка.
На следващата година хърватинът отново пътува, този
път обаче със самолет, чиито
двигатели изненадващо отказват да работят в средата
на полета, заради което машината започва да губи височина. През 1965 г. човекът
с най-голям късмет отново
се разминава на косъм със
смъртта, когато автобусът, с
който пътува, пада от мост, а
четирима от пътниците умират.
Пет години по-късно той

вече се придвижва със собствен автомобил, когато един
ден двигателят изненадващо
се запалва в движение, но
Фран успява да скочи навреме, само секунди преди возилото му да се взриви.
През 1973 г. чисто новият
му автомобил отново се запалва, но и този път невероятният късметлия се отървава
само с леки изгаряния по тялото си.
Следва инцидент през
1995 г., когато хърватинът е
блъснат от автобус, но за невероятен късмет отново оцелява като по чудо.
През 1996 г. пък тежкотоварен камион избутва автомобила му в 100-метрова
пропаст, но Фран успява да
изскочи от колата миг преди
фаталния сблъсък в земята.
2003 г. обаче най-после му
донася и едно приятно изживяване – той печели от лотария сумата от 1 млн. долара,
които раздава на близки и
приятели.

от най-колоритните културни събития през настоящия
месец у нас – традиционния
Габровски карнавал.
Всяка година пъстро карнавално шествие привлича
хиляди гости и участници от
страната и чужбина в Габрово. Прочутата габровска котка ритуално се разделя с
опашката си и повежда веселите, шумни и пъстроцветни
колони от маскирани учас-

община Габрово и лично от
продуцента на карнавала
Иван Минчев.
Водещ на шоуто бе Ники
Кънчев , който отправи своите специални поздрави
към хореографа Марианна
Савова и нейните момичета.
Дъждът и лошото време
не успяха да помрачат доброто представяне на нашия балет, както и еуфорията от празника.
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Ивайло Марков

"Най-добър мениджър" Полицейска акция се
проведе в Търговище

(от 1 стр.)
на търговищка сцена. Другата
постановка, която взриви националното мнение за добър куклен
спектакъл за възрастни
е „Една тъжна история
за един весел народ”
по разкази на Чудомир.
Тук освен адаптацията
и преплитането на сюжетните линии по актуалните и днес теми на
големия писател, Марков, незнайно как, за
масовата публика, успя
да накара Горан Брегович да се запознае за
първи път с творчеството на Чудомир и да предостави свои адаптации
по български народни
песни за представлението безплатно.
Гордост за Търговише и България е найголямата награда за
цялостен спектакъл на
престижния Международен куклено-театрален фестивал „Ciztdan”
през 2013 г. в Баку,
Азербейджан за постановката „Снежанка
и седемте джуджета”,
на която Ивайло Марков е режисьор, сценографията. Куклите
са на Мая Димитрова
и Димитър Димитров,
музиката е на Петко
Манчев, а ролите се
изпълняват от Мая Димитрова и Димитър Ди-

Сцена от "Сега или никога|", комедия от В. Красногоров.
Театър "Барбуков", с участието на Ивайло Марков
митров – все известни до непрекъснатите пъ- рите актьори, на които
български творци.
тувания из страната, още им се работи.
Под ръководството където на много месЗа нивото на мена Марков ДКТ Тър- та нашите кукловоди ниджмънта тук говорят
говище е в подем и то са познати и търсени. и ежегодните комплексдоста скоростен. Мно- Важни са и осигуре- ни оценки на Министерго са положителните ните добри условия за ството на културата. Там
новости и инициативи работа и развитие на се отразяват различни– от вече традиционни- актьорите. Факт е, че те показатели на оценяте съботни представле- трима млади актьори ване и вече трета годиния, на които салонът е от Шумен вече са в на ДКТ Търговище е в
пълен, през промене- Търговище от послед- челната тройка поне по
ната визия/интериор и ните години. Съставът един от показателите екстериор/ на сградата се подмладява, но са по брой зрители, брой
и салона на Кукления, ангажирани и по-ста- представления и т.н.

Две купи и два златни медала завоюва
Клуб по авиомоделизъм „Аероелит” към
Младежки дом - Търговище от национално
състезание. Негов ръководител е з.м.с. Николай Николов.
Националното състезание по авиомоделизъм за деца и юноши се проведе в Ловеч.
Организирано бе от
МОН и Националния
дворец на децата.
В категория „Юноши” Иван Рашков от
Клуб по авиомоделизъм „Аероелит” спечели два златни медала.
В клас F1P /свободнолетящи модели с
двигател с вътрешно
горене/ и в клас F1A /
свободнолетящи
модели на планер/ Иван
пребори успешно силната конкуренция и се
класира на първо място. В категория „Юноши” отборът се нареди
на II-ро място, а в категория „Деца” завоюва
III-то място отборно.
Иван Рашков : „Трудно се печелят два златни медала, но аз правя
всичко с желание и се
радвам искрено на успеха! Имах право само
в три класа да участвам по регламент, два
отборно и един индивидуално. Бях подготвен за пет класа, но
регламента не разрешава. Участвах и на
„ Ко м б а т ” / в ъ з д у ш е н

бой/, това е клас в който кордови авиомодели
влизат в битка, като
целта е да се откъсне
опашката на опонента
многократно. За първи
път участвах в състезание със съперник,
стана голямо шоу за
зрителите. Успях да постигна успех, но след
съдийския сигнал и той
не беше зачетен. Имам
амбиции и желание да
продължа да се занимавам с този спорт и
да постигам нови успехи.”
З.м.с. Николай Николов: „Конкуренцията
на Иван беше много
голяма, отборът на
Ловеч се състезава с
мой модел в клас F1A,
с който аз имам 12-то
място на европейско
първенство.
Нашият
отбор имаше известни
проблеми рано сутринта във връзка с преценката кой модел пасва с
това променливо вре-

На
околовръстния
път на Търговище в петък, 23 май, бе проведена
превантивната
кампания „Шофирай отговорно и толерантно".
Акцията се реализира
в рамките на международния проект AVENU,
подкрепен от ГД „Мобилност и транспорт" на
Европейската комисия,
и се провежда в рамките на международния
проект "Пътна безопасност в регионите от
Югоизточна Европа» с
подкрепата на Транснационалната програма за сътрудничество
в Югоизточна Европа
на Европейския съюз.
Партньори в кампанията са Главна дирекция
"Национална полиция",
областните
дирекции
на МВР и Института за
изследвания, образование и развитие "Отворена младеж".
В рамките на близо
два часа пътните полицаи от Търговище
извършваха проверки
на МПС по метода на

широкообхватния контрол, а доброволците
от „Отворена младеж"
раздаваха на спрените водачи антистрес
топки и отпечатани от
сдружението дипляни
по темата като послание за разумно шофиране. На доброволците
бе дадена възможност
да осъществят контакт
с проверените водачи и
пътниците в превозните
средства, за да разясняват целите на кампанията.
За време на двучасовата акция контролните
органи са провирили
147 МПС. Констатирани бяха 8 нарушения
по Закона за движение
по пътищата. Четири от
тях са свързани с техническа неизправност
на автомобилите, а останалите – с нередовни
пътни документи но возилата, шофьорите или
пътниците в тях.
На
съответните
водачи са наложени глоби по фиш. На
всички спрени за про-

верка водачи получиха от представители
на “Отворена младеж”
диплянки със съвети за
безопасно шофиране и
антистрес-топки като
послания за разумно
шофиране.
През първото тримесечие на 2013 г. в
Търговищка област са
регистрирани 96 пътнотранспортни произшествия, от които 7 тежки. В тях е загинал едни
човек и са ранени 6
души. За същия период
на настоящата година в
областта са регистрирани 114 пътнотранспортни произшествия, от които 13 - тежки. В тях са
загинали 8 и са ранени
13 граждани. Най-често
причините за възникване на тези пътни инциденти са управлението
на МПС с несъобразена
с пътните и атмосферни
условия скорост, неспиране на превозните
средства при наличието
на пътен знак "СТОП" и
неправилно изпреварване.

Купи и злато за Клуба по
авиомоделизъм „Аероелит”

ме, но успяхме да се
справим със ситуацията. Извоювахме първо
място в два от класовете при юношите.
Съперниците
ни,
най-вече от Ловеч и
Левски, са с големи
традиции в спорта и
големи постижения до
този момент. В категория „Юноши” се наредихме на II-ро място
от 13 отбора, което е
много добро постижение за нас. Трябва да
отбележа, че Николай
Косев също направи
много за класирането
на отбора.
В категория „Деца”
участвахме
в
почти всички класове, в
свободнолетящите
и
в кордовите модели и
успяхме да завоюваме
III-то място от 19 отбора. Добро представяне регистрира Деан
Пламенов, който е на
6-то място от 29 състезатели. Той се състеза-

ва в най-трудния клас,
с най-голяма конкуренция – HLG/модели
хвърлени от ръка за
продължителност на
полета/. Живко Николов – на 9 години, бе
най-малкият участник
в клас „Кордови акробати”. Той се класира
на пето място, като
участието му бе съпроводено с много овации
от публиката. Вулкан
Шукри се представи
добре отборно в два
класа - F1H планери
и F2A тренкорд. Григор Димитров не успя
да затвърди първото
си място от миналата
година, но допринесе
много за доброто класиране на отбора.
В
Националното
състезание по авиомоделизъм участваха
12 деца и юноши от
Клуб "Аероелит". Благодарим за помощта
на Трифон Трифонов и
Данчо Кълнъков!”

Пет семейства чакат за одобрение
от общинския фонд „Ин витро"

Нови петима заявители от община Търговище очакват одобрение за финансиране от
общинския фонд „Ин
витро".
Списъкът с кандидатите е одобрен от Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово
подпомагане на двойки,
семейства и лица с репродуктивни проблеми,
се посочва в докладната на председателя на
Комисията адвокат Мая
Павлова. На заседанието на общинския съвет
другата седмица тя ще
предложи на колегите
си да одобрят списъка
и размера на финансовата помощ до 2 500 лв.
През ноември 2012
г. със свое решение
Общински съвет – Търговище
единодушно
подкрепи идеята на
МК „Обединени за Тър-

говище" за създаване
на общински фонд „Ин
витро“. През миналата
година бяха одобре-

ни 12 двойки, на които
бяха отпуснати средства по общинския фонд
"Ин витро".

При проверки на ИАРА

Бракониери избягаха в гората

Инспектори от отдел
"Рибарство и контрол"
на
Изпълнителната
агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА)
в Търговище са извършили проверки на язовирите „Съединение" и
„Ястребино".При нощна проверка на язовир
"Съединение" са открити и извадени от водата 240 метра бракониерски мрежи. Уловена
риба в тях не е имало.
Мрежите са иззети и е
съставен констативен
протокол срещу неизвестен извършител.
На язовир „Ястребино" при обхода на водо-

ема под село Трескавец
са били забелязани
двама мъже, които след
появата на инспекторите успели да избягат и
да се скрият в близката
гора.
След обстойна проверка, по брега на язовира са открити и изтеглени от водата две
бракониерски мрежи с
обща дължина 40 метра. Уловената в тях
около 2 килограма риба
- сребриста каракуда,
е върната във водоема.
Мрежите са иззети и е
съставен констативен
протокол срещу неизвестен извършител.

Понеделник, 26 май 2014 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ



ÈÌÎÒÈ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÑÒÀÐÒÈÐÀÙ 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!

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

Продавам тухлен АПАРТАМЕНТ, 76 кв. м., лукс състояние в
кв. „Борово око”. Цена: По споразумение. тел: 0886/ 735 008

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Давам под наем
ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, полуобзаведен, в
кв. "Запад", бл. 6, ет. 2, южно
изложение. Тел. 0892 454 618

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

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)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

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

Продавам КЪЩА В СЕЛО
БАЯЧЕВО, общ. Търговище,
с дворно място 1,5 дка и
стопански постройки.
Цена по споразумение.
Тел. 0887 501 572
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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
Продавам 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

(1-4)

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, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
65 кв.м. В района на Бряста, ет.8
42 000
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

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

Давам под наем
ОФИС в Идеален
център в
Търговище
тел: 0887/ 36 95 92
(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
37 кв.м. Борово око, ет. 2 (жил.), боксониера ново стр-во, до замазка 26 000
52 кв.м. Пазара, ет.3, двустаен тухла
46 500
54 кв.м. Запад 1, ет.1, двустаен тухла 46 000
55 кв.м. Вароша, ет.2, двустаен ново
строителство, обзаведен, газ 53 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 2, двустаен тухла 52 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
42 000
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозно
отремонтирана, панелна
35 000
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. В района на ул. Дунав, ет. 1,
отремонтиран
46 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4, ново
строителство, обзаведен
49 000

(1-4)

(1-4)

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

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.

Тракия Глас България ЕАД

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК, ПРОДУКЦИЯ (ПЕЩ И СМЕСВАНЕ)

Изисквания: - Средно техническо образование;
- 3 години професионален опит в работа с поточни линии за производство на плоско стъкло
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: mhalilova@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи: 03.06. 2014 г.

Продавам
Фирма търси дама
АПАРТАМЕНТ –
с добър английски
100 кв. м., ет.2 в език, с опит в изнокв. Изток.
са, с цел търсене на
Цена: 100 000 лв.
пазари за износ
тел: 0894/ 654 636 тел: 0896/ 574 076

Продавам
КИРПИЧЕНА КЪЩА
с 1 дка двор и стопански постройки
с 1 дка двор в с.
Васил Левски
тел: 0888/ 997 271

тел: 0885/ 62 46 96

Търся жени
за работа в Чехия
тел: 0892/ 92 47 91

(1-2)

ДАВАМ ДВУСТАЙНА КВАРТИРА под наем в района на „Солигена”, разширена, частично обзаведена. Наем: 150 лв.  0896/ 30 30 69

(1-4)

(1-4)

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 7-годишно Продавам /неограничено/ втодете в Несебър. Осигурени са препита- ра употреба ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ,
ЦИГЛИ, ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ,
ване и храна. Заплата: 800 лв.
на склад в с. Маково
 0895/ 544 006 от 18 до 20 ч.

(1-2)

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

Тракия Глас България ЕАД

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи работници

(1-1)

Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ТЪРСЯ ПРОДАВАЧКИ Продавам ТУХЛЕН АПАРТАнаем
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
ЗА СЕЗОННА РАБОТА МЕНТ спалня, хол, кухня,
ТРИСТАЕН,
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
52 кв. м. до Пазара, старо
Към апартамента има таванско помещение
В ПРИМОРСКО - ДО
ОБЗАВЕДЕН
строителство, Изток-За- АПАРТАМЕНТ до
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
40 ГОДИШНИ. ДОБРО пад, един балкон, мазе,
добро състояние, с чудесна панорама!
Енергото
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
ЗАПЛАЩАНЕ
климатик.
в Търговище

0896/ 311 078
тел: 0887/ 49 20 85
ЗАД "Алианц България"
ТЕЛ: 0899/ 871 991

обявява за невалидни
два броя полици "Първи риск",
обр.1-А-ПР с №№ 044151 и 044152

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Търся да назнача
РАБОТНИЦИ на АВТОМИВКА
момчета и момичета
Добро заплащане.
Тел. 0897 99 33 13
и 0885 31 71 74
Заменям ОФИС в топцентър на Търговище за тухлен
апартамент Тел. 0878 66 48 59

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ

РЕКЛАМИ

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

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

ПРОДАВАМ
Продавам
БОКСОНИЕРА
АПАРТАМЕНТ  0876 69 47 81
ÐÅÊËÀÌÍÀ
на ул. "МитроÒÀÐÈÔÀ
полит Андрей"
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
85 А, ет.4, чети- Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки
ри стаи и кухня, В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
ÎÒÑÚÏÊÈ
100 кв. м., южно
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданизложение
ските карета на страница "Делови
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
компас" е безплатна
 0897/ 926 003
Ñòðàíèöà

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

"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

26 май 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Comedy - Коледна ваканция 2
20.30 ч. - комедия

26 май
БНТ 1
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 Под игото - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия 13-сериен 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
19:20 Малкото голямо четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм

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

bTV Action

08:00 Армейски готвачи сериал

09:00 Жива мишена - сериал
10:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
11:00 Щитът -сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли -сериал
13:00 Първият удар на Джеки
Чан - екшън
15:00 Нокаут - сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Зона спорт
22:00 Смъртоносна схватка екшън
00:00 Снайперисти - сериал

bTV Cinema

07:00 Досиетата Х - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Тера нова - сериал
11:00 Сърца в Атлантида драма
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
15:45 Пътуването на Додсън драма
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Емпайър Стейт- екшън
23:00 Антоан Фишър- драма

bTV Comedy

09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Артър - комедия
12:00 Семейство Флинстоун анимационен
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
14:00 Да, мило - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Майк и Моли -сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Семейство Флинстоун анимационен

ВТОРНИК
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 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 Север Юг- сериал
21:30 Фамилията- сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Lady

21:00 Всички страхове - екшън
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Къл Завоевателя - приключенски
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Дракон: Историята на
Nova TV
Брус Лий - екшън
06:20 Здравей, България
00:25 Смъртоносна битка 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Малката булка - сериен
06:30 Добро утро, България
15:00 Мелодията на сърцето - 09:30 Усещане за жена - шоу
сериен
11:30 Декоратори за милион
16:00 Новините на Нова
долара - лайфстайл
16:20 Часът на Милен Цветков 12:30 Новини
17:30 Господари на ефира - шоу 13:00 Федерални свидетели 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
14:00 Лекар в планината 20:00 Като две капки вода сериал
забавно предаване
15:00 Клиничен случай 23:00 Господари на ефира - шоу
комедия
23:30 Новините на Нова
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
Kino Nova
шал - сериал
10:00 Любовта хапе - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
11:35 Вестникът - комедия
13:55 Инструкции за действие 19:30 Следващият, моля - тв
игра
- драма
20:30 Червената вдовица 15:40 Марли и аз - комедия
сериал
18:00 Любовта хапе - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал 21:30 Великолепният век сериал
20:00 От местопрестъплението:
22:30 Новини
Маями - сериал
09:30 Светлината на тунела сериал
10:30 Призракът на Елена сериал
11:30 Американска наследница
- сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
15:00 Блясък - риалити
15:30 Пътят към висшата модариалити
16:00 Призракът на Елена сериал
18:00 Самозванка- сериал
19:00 Американска наследницасериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Любов извън закона сериал

bTV Cinema - Перфектен план
21.00 ч. - екшън

27 май
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 Под игото - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - 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 Малкото голямо четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм

20:30 Коледна ваканция 2 комедия
22:30 Ало, ало - сериал

- сериал
08:00 Армейски готвачи- сериал 19:30 Семейство Флинстоун анимационен
09:00 Жива мишена - сериал
20:30 Отиваме при баба 10:00 Нокаут - сериал
комедия
11:00 Кой уби Скарлет?- доку22:30 Ало, ало - сериал
ментален
12:00 Менталист: Крадецът на 23:30 Без пукната пара - сериал
мисли - сериал
bTV Lady
13:00 Смъртоносна схватка 08:00 Женско царство - сериал
екшън
09:30 Призракът на Елена 15:00 Нокаут - сериал
сериал
16:00 Жива мишена - сериал
11:30 Американска наследница
17:00 Кралете на бягството - сериал
сериал
12:30 Бон Апети
18:00 Снайперисти - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Менталист: Крадецът на 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
мисли- сериал
15:00 Тайните на градинаря20:00 Експериментът - сериал
лайфстайл
21:00 Под наблюдение - сериал 16:00 Призракът на Елена 22:00 Разрушителят - екшън
сериал
00:00 Снайперисти - сериал
18:00 Самозванка- сериал
19:00 Американска наследница
bTV Cinema
- сериал
09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Цветовете на любовта 10:00 Тера нова - сериал
сериал
11:00 Под опека - драма
22:00 Любов извън закона 13:00 Тера нова - сериал
сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
16:00 Емпайър Стейт - екшън
18:00 Престъпления от класа - 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Фамилията - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Убийството - сериал
21:00 Перфектен план- екшън 13:30 Малката булка - сериен
23:00 Оскар и Лусинда - драма 15:00 Мелодията на сърцето сериен
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
07:00 Да, мило - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
08:00 Пинки и Брейн- анима17:30 Господари на ефира - шоу
ционен
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Комиците - шоу
19:00 Новините на Нова
10:00 Коледна ваканция 2:
Островното приключение 20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
на братовчеда Еди 23:30 Новините на Нова
комедия
Kino Nova
12:00 Семейство Флинстоун 10:00 Любовта хапе - сериал
анимационен
13:00 Теория за големия взрив 11:00 Будни цяла нощ - сериал
11:55 Инструкции за действие
- сериал
- драма
14:00 Да, мило - сериал
13:40 Съвършено непознати 15:00 Майк и Моли - сериал
комедия
15:30 Ало, ало - сериал
15:30 Всички страхове - екшън
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Любовта хапе - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големия взрив 19:00 Будни цяла нощ - сериал

bTV Action

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 От Париж с любов екшън
22:50 От местопрестъплението: Маями - сериал
23:50 Актове, предизвикващи
смъртта - трилър

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Дракон: Историята на
Брус Лий - екшън
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Турбуленция -трилър
00:10 Смъртоносна битка сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Декоратори за милион
долара - лайфстайл
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случай -комедия
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Червената вдовица сериал
21:30 Великолепният век сериал

СРЯДА

Kino Nova - Адвокатът с линкълна
21.00 ч. - трилър

28 май
БНТ 1
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 Под игото - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - 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 Малкото голямо четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 На прицел - разследващо предаване
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

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 Север Юг - сериал
21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ЧЕТВЪРТЪК
29 май
БНТ 1

20:30 Трима в играта - комедия
екшън -трилър
22:30 Двама мъже и половина 23:25 От местопрестъпление- сериал
то: Маями - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
Diema TV
bTV Lady
08:55 Среднощен ездач сериал
09:30 Призракът на Елена 09:55 Турбуленция - екшънсериал
трилър
11:30 Американска наследница
12:00 На гости на третата
- сериал
планета - сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
- сериал
15:00 Дом и градина - идеи и
14:30 Хавай 5-0 - сериал
решения
15:30 Херкулес - сериал
16:00 Призракът на Елена 16:30 Среднощен ездач сериал
сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница 17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
- сериал
планета - сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
19:00 Безследно изчезнали
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
- сериал
22:00 Любов извън закона 10:00 Тера нова - сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
11:00 Пътуването на Додсън 21:00 Смъртоносна битка Nova TV
драма
сериал
06:20 Здравей, България
13:00 Тера нова - сериал
22:00 Смъртоносно влияние 09:30 На кафе - НТВ
14:00 Досиетата Х - сериал
фантастика
11:30 До последен дъх - сериен
16:00 Полет 93- екшън
00:35 Смъртоносна битка 18:00 Престъпления от класа - 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Малката булка - сериен
сериал
15:00 Мелодията на сърцето TV 7
19:00 Трета смяна - сериал
сериен
06:30 Добро утро, България
20:00 Убийството - сериал
16:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена - шоу
21:00 Дворец на илюзиите16:20 Часът на Милен Цветков 11:30 Декоратори за милион
драма
17:30 Господари на ефира - шоу
долара - лайфстайл
23:00 Това е рок!- филм
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
bTV Comedy
19:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели
09:00 Аламинут - шоу
20:00 Големите надежди - шоу
- сериал
10:00 Отиваме при баба - ко22:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Лекар в планината медия
сериал
12:00 Семейство Флинстоун - 23:00 Новините на Нова
23:30 Д-р Хаус - сериен
15:00 Клиничен случай анимационен
комедия
Kino Nova
13:00 Теория за големия взрив
15:30 Новини
10:00 Любовта хапе - сериал
- сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 16:00 Момичето с червения
14:00 Да, мило - сериал
шал - сериал
11:55 Съвършено непознати 15:00 Без пукната пара 17:00 Дневен ред - шоу
комедия
сериал
13:45 Всичко, което изгубихме 18:30 НОВИНИ
15:30 Майк и Моли - сериал
19:30 Следващият, моля - тв
- драма
16:00 Ало, ало - сериал
игра
16:10 От Париж с любов - екшън
17:00 Шоуто на Слави
20:30 Червената вдовица 18:00 Любовта хапе - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
сериал
18:30 Теория за големите взри- 19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението: 21:30 Великолепният век вове - сериал
сериал
Маями - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 22:30 Новини
21:00 Адвокатът с линкълна анимационен

bTV Action

08:30 Армейски готвачи- сериал
09:00 Жива мишена - сериал
10:00 Нокаут - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист:Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Разрушутелят- екшън
15:00 Нокаут - сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът- сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Веригата - екшън
00:00 Снайперисти- сериал

Diema TV - Клопка
22.00 ч. - екшън

20:00 Една любовна история - 18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големия взрив
сериал
- сериал
22:30 Шоуто на Слави - вечерно
19:30 Семейство Флинстоун23:30 bTV Новините
анимационен
bTV Action
08:00 Армейски готвачи- сериал 20:30 Някъде на запад - драма
22:30 Двама мъже и половина
09:00 Жива мишена - сериал
- сериал
10:00 Нокаут - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
bTV Lady
мисли - сериал
08:00 Женско царство - сериал
13:00 Веригата- екшън
09:30 Призракът на Елена 15:00 Нокаут - сериал
сериал
16:00 Жива мишена - сериал
11:30 Американска наследница
17:00 Кралете на бягството - сериал
сериал
12:30 Бон Апети
18:00 Снайперисти - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Менталист:Крадецът на 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
мисли - сериал
15:00 Духът на здравето
20:00 Експериментът - сериал 16:00 Призракът на Елена 21:00 Под наблюдение - сериал
сериал
22:00 Последните часове на
18:00 Самозванка - сериал
Земята- фантастика
19:00 Американска наследница00:00 Снайперисти- сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
22:00 Любов извън закона 10:00 Тера нова - сериал
сериал
11:00 Емпайър Стейт- екшън
13:00 Престъпления от класа Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
14:00 Досиетата Х - сериал
09:30 На кафе - НТВ
16:00 Когато мъртвите се разлу- 11:30 До последен дъх - сериен
дуват- комедия
13:00 Новините на Нова
18:00 Спасете ме- сериал
13:30 Малката булка - сериен
bTV
19:00 Трета смяна - сериал
15:00 Мелодията на сърцето 06:30 Тази сутрин
20:00
Убийството
сериал
сериен
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Сладки пари - екшън
16:00 Новините на Нова
11:30 Бон Апети
23:00 28 седмици по-късно –
16:20 Часът на Милен Цветков
12:00 bTV Новините
трилър
17:30 Господари на ефира - шоу
12:30 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV Comedy
13:30 Опасни улици - сериал
19:00 Новините на Нова
15:00 Цветовете на любовта 09:00 Шоуто на Слави
10:00 Трима в играта - комедия 20:00 Денсинг старс - тв шоу
- сериал
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ
12:00 Семейство Флинстоун 16:30 Кухнята на Звездев 23:00 Господари на ефира - шоу
анимационен
кулинарно шоу с Иван
13:00 Теория за големия взрив 23:30 Новините на Нова
Звездев
- сериал
17:00 bTV Новините
Kino Nova
14:00 Да, мило - сериал
17:30 Лице в лице - публи10:00 Любовта хапе - сериал
15:00
Без
пукната
пара
сериал
цистично предаване
11:00 Будни цяла нощ - сериал
15:30 Майк и Моли - сериал
с водещ Цветанка
11:55 Безсмъртното пътешест16:00 Двама мъже и половина
Ризова
вие на капитан Дрейк
- сериал
18:00 Времето лети - сериал
- приключенски
17:00 Столичани в повече- се- 13:45 Да преживееш Коледа 19:00 bTV Новините - ценриал
трална
комедия
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 Под игото - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Свирчо - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

15:35 Адвокатът с Линкълна
- екшън
18:00 Любовта хапе - сериал
19:00 Будни цяла нощ -сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Щамът Андромеда фантастика
22:50 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

09:55 Смъртоносно влияние фантастика
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Клопка - екшън
00:20 Смъртоносна битка сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Кичозна къща - риалити
12:00 Уютно
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели
- сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случа- комедия
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Червената вдовица сериал
21:30 Великолепният век сериал
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ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Страда ли партньорът Ви от интернет пристрастеност? Знаете, че партньорът Ви е
компютърен маниак, но
питали ли сте се дали
той е пристрастен към
компютрите и интернет? Защото днес все
по-често се среща подобна зависимост от информационните технологии.. "Компютърните
наркомани" отделят все
по-голяма част от времето си, за да прекарат
"поне още една минутка"
пред компютъра или online. Пристрастеният към
Интернет се нервира, когато го притесняват, докато е on-line, или когато
околните му правят забележки за неговата "мания". При такива намеци
той отговаря например
така "Аз нямам проблем"
или "Оставете ме сам".
Следващият тест ще
Ви помогне да разберете дали си имате работа
с точно с такъв човек.
Запомнете, че е важно
да отговаряте само за
времето, което Вашият
партньор прекарва в интернет за неучебни цели
и задачи, несвързани с работата му.
1.Колко често партньорът
Ви се усамотява, докато е on
- line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
2.Колко често Вашият
партньор пренебрегва ежедневните си задължения, за
да прекара повече време on
- line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
3.Колко често Вашият
партньор предпочита да
прекара повече време on line пред възможността да
бъде с останалите членове
от семейството?
а)Никога
б)Понякога

в)Винаги
4.Колко често Вашият
партньор заформя нови контакти в интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
5.Случва ли се често да
карате партньора си да прекрати "престоя" си on-line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
6.Колко често се провалят задълженията и работата на Вашия партньор, заради времето му, прекарано
on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
7.Колко често Вашият
партньор проверява своя e mail преди да направи нещо
друго?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
8.Колко често Вашият
партньор се усамотява и избягва другите, откакто е on
- line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
9.Колко често партньорът
Ви се прикрива или става
потаен, щом въпросът се отнася до интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
10.Колко често Вашият
партньор дебне и влиза тайно в интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
11.Колко често Вашият
партньор пренебрегва романтичните вечери заради
присъствието си on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
12.Случвало ли се е да
търсят партньора Ви по телефона нови негови on - line
приятели?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги

13.Колко често партньорът Ви е ставал нервен и
раздразнителен, ако му
пречите докато е on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
14.Колко често Вашият
партньор си ляга късно, заради интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
15.Колко често Вашият
партньор е зает с мисли за
интернет, когато е off - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
16.Колко често партньорът Ви прикрива времето,
прекарано on - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
17.Колко често Вашият
партньор пренебрегва старите си хобита, заради интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
18.Колко често партньорът Ви предпочита да прекарва времето си on - line,
отколкото правенето на
секс?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
19.Колко често Вашият
партньор пренебрегва срещите с приятелите си, заради интернет?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
20.Колко често партньорът Ви се чувства нервен,
капризен, с лошо настроение, докато е off - line?
а)Никога
б)Понякога
в)Винаги
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори а):
Вашият партньор е
среден интернет - потребител. Понякога е повече
време on - line, но като цяло
умее да се контролира.
10 и повече отговори б):

Възможно е понякога
Вашият партньор да бъде
повече време в Интернет,
отколкото Вие искате, но
това не е системно явление. Вие трябва да имате
предвид влиянието, което
Интернет може да има
върху него.
10 и повече отговори в):
Виртуалното присъствие на Вашия партньор в
Интернет причинява значителни щети на него самия и
на Вашата връзка. Трябва
да прецените как Интернет влияе на партьора Ви, а
може би и на Вас.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Връщате се към проблеми от четвъртък, но сега можете да
промените нещата в желаната посока. Едни Овни анализират много
подробно поведението на колеги, партньори, хората говорят хубаво,
ала не са подходяща компания за тях. Втори май са поели повече
задачи, отколкото могат да свършат, чувстват се някак отпаднали. Дайте си
отдих, и то с близки, които винаги ви ободряват.
ТЕЛЕЦ В първите няколко делнични дни трябва да се пазите от преумора. Телците ще се чувстват по-добре, ако могат да си вземат кратък
отпуск, ала сега едва ли е най-уместно. Поне не поемайте допълнителни ангажименти и не обещавайте много услуги на близки. Ще свършите работата си стриктно и с голяма полза, а вечерта отделете за отдих. Учене,
усвояване на умения ще ви ободри осезаемо.
БЛИЗНАЦИ Седмицата носи добри възможности за изява в екип,
ако оставите безгрижно организацията на другите – доста време ще
мине в приказки. Близнаците да изясняват бързо условията, да постигнат компромис между различни интереси, да разпределят задачите на колеги и приятели. Вие може да се хванете с най-трудните, неуморни
сте, но постигнатото си струва. Вечерите идват с нови идеи.
РАК Вие трябва да се запасите с търпение в работата, иначе като
Козирози може да усложните отношенията си с близки. Раците не
са доволни твърде от развоя на нещата си, имат нужда от подкрепа
за реализацията на свои идеи. Има кой да ви помогне, влиятелни
хора гледат с добро око на ваши изяви, вероятно дейността ще е печеливша.
Гответе се, другите ще се отзоват.
ЛЪВ Връщате се към проблеми от петък, действайте много внимателно, ще има изненади. Лъвовете едва ли ще внушат тази умереност и на
близки Козирози, но да опитат. Сега трябва да бъдете по-прецизни в
работата, ако разчитате на помощници, не са най-стриктни и умели. А
и вие понякога решите нещо, после отложите, а времето лети. С точни идеи и
съмишленици ще направите доста.
ДЕВА До петък залагайте на помощта на околните, дори да не сте
много близки. Девите имат хубави идеи и в работата, и за обществена
дейност, да говорят с колкото може повече хора. Аргументите ви са
силни, очертават се и добри печалби, ще привлечете широка подкрепа. Сега можете да се справите и с трудни задачи, които са ви мъчели от дълго
време, ала похвалите ще се бавят.
ВЕЗНИ Хубаво начало на седмицата, в работата ви потръгва. Везните да анализират пак ситуацията, за някои техни планове има благотворни условия, навярно разчитат и на съмишленици, покровители.
Очертават се нови задачи и по-големи отговорности, шефовете ви
имат доверие. Първо може да се уплашите, но после нещата се подреждат
леко, даже ви се иска да разширите дейността.
СКОРПИОН Ведра седмица, но и твърде динамична в деловата сфера. На моменти Скорпионите се разколебават за начинанията си, а
имат добри условия, идва време на редица отдавна обмисляни планове. Други пък се нагърбват с доста работа, улавят още във въздуха
идеи, около които да обединят колеги, познати, съседи. Дайте повече
свобода на сътрудниците, нещата тръгват, и то успешно.
СТРЕЛЕЦ Все още се усещат влияния от предишните дни, лека полека уреждате важни делови и лични неща. Като Водолеите ще сте
доволни от печалбите. Стрелците имат и още по-примамливи оферти,
но са благоразумни и виждат рисковете, за които другите нехаят. Не
се включвайте в съмнителни проекти, необмислено не разширявайте
поети ангажименти, надценявате сили и умения, а не е време.
КОЗИРОГ Не започвайте седмицата със спорове, при вас и Раците
те могат да усложнят отношенията с близки. Лъвове не случайно ви
подсказват да понамалите темпото и амбициите в работата, в момента
нямате голямо поле за изява и печалби. Козирозите се палят от идеи,
но щом околните не ги приемат или не са подходящ екип... Гледайте стриктно
делата си, скоро нещата се обръщат.
ВОДОЛЕЙ Вие и Стрелци сте упорити в работата и доволни от спечеленото, от уважението на близки. Водолеите сега може да получат повисоки отговорности в екипа или условия за изпълнение на стари свои
творчески планове. И офертите, които идват по линия на покровители и
познати, са добри. Изберете подходящи, а от печалбите заделяйте за
по-оскъдни дни.
РИБИ Отдавна упорствате по важни делови идеи, идва време за
отдих. Рибите обаче да бъдат тактични с обкръжението си, колеги и
познати малко завиждат. Е, и вие може би ги дразните с гонитбата на
престижни изяви и печалби, понякога забравяте колко са ви помагали
приятели и други близки. Намерите ли точна мяра в отношения, ще сплотите
околните, това е важно в трудните моменти.

Доказаха научно любовта до гроб

Докато психолозите съветват влюбените двойки
как по-дълго да съхранят
чувствата си, невролозите
доказаха експериментално,
че любовта за цял живот
все пак съществува.
Изследователи от Нюйоркския университет установиха, че щастливите
семейни двойки изпитват
и след много години същия
трепет, както и младите
влюбени. Изводът бил направен след експеримент с
участието на доброволци от
двата пола, които заявили,
че са щастливи в брака. Някои от тях били женени вече
от над 20 години, предаде
сайтът Утро.ру.
Участниците наблюдавали снимки на половинките
си, на семейни приятели
и на обикновени познати. При това учените проследявали активността на
главния им мозък, записали данните и ги сравнили
с тези от тестове на млади
влюбени.
Оказало се, че дори при
двойките с най-дълъг семеен стаж видът на любимото
лице предизвиква активност
в същите мозъчни зони, както и у младежите, опиянени от бонбонено-букетния
период на романтичните
отношения. По думите на
един от ръководителите на

проучването - Артър Арон,
разглеждането на снимки
на любимия съпруг или съпруга освобождавало огромни количества от хормона
на любовта допамин.
Преди няколко години
същият колектив доказа,
че романтичната любов и
страстният секс често се допълват взаимно, но мозъкът
ясно разграничава едното
явление от другото. Проучванията показаха, че сексуалната любов активира

лявото мозъчно полукълбо,
а романтичната - дясното.
"Срока на годност" на любовта се опита да установи
и мексиканската изследователка Х. М. Флорес. Проучванията й предполагат, че
това чувство оцелява едва
четири години, след което
преминава в най-добрия
случай в топла привързаност. При това тя разграничава любовта от симпатията, сексуалното привличане
и привързаността.

Понеделник, 26 май 2014 г.
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Центърът на Търговище, ÒÎÏ ÂÈÖ
20 май `2014 г. Инкасаторът звъни на

Милен Манев и Чавдар Чернев на финал
в първенството по спидуей на Румъния
състезателят на
шуменският „Мото
Клуб Волов“ Чавдар Чернев. Четвърти остана шведът от румънски
произход Георге
Адреан.
В надпреварата
участваха още и
състезатели от Унгария. Публиката
бе изправена на
крака в 18-та серия, когато Чавдар
Чернев и Георги
Адриан, след упорито преследване
завършиха почти
наравно на финалната линия. Все пак
успехът бе за Адреан, а шуменецът
остана втори. Другият състезател на

ТЪРГОВЕ
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Шуменецът Чавдар Чернев отново бе главен герой
в 4-ия кръг от отворения шампионат на Румъния
по Спидуей, съобщиха от „Мото
Клуб
ВОЛОВ“.
На изключително
зрелищен финал с
българско участие
и на много емоции бяха свидетели зрителите от
румънският град
Браила. С успех в
този кръг се поздрави местният ас
Тома Александру,
втори стана традиционно силният на тази писта
Милен Манев от
Търговище и трети



„МК Волов“ младият Христо Христов
бе изненадата на
съботния ден, когато се проведе
3-ия кръг от първенството.
След
като бе включен в
надпреварата на
мъжете,
Христо
обра аплодисментите, завършвайки
с три победи, едно
второ и едно трето
място. Тази му изява го изведе на
полуфинал където
остана 5-ти, след
“стари”
ездачи
като Милен Манев,
Тома Алексндру,
Георги Адриан и
Попа Фаника. Чавдар Чернев получи тежка повреда

в мотоциклета си и се
наложи да напусне
състезанието.
Отлична езда донесе първо място на
Милен Манев от Търговище. Жулиен Димитров нямаше шанс
да се прояви през
тези два дена заради
отложените кръгове
при младежите. Той
нямаше
шанс
да
стартира и
при мъжете заради
това,
че
с Чавдар
Чернев
трябваше
да използват един
уведомява своите клиенти, че м о т о ц и к от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- лет. Въпреки това той
мираната питейна вода по електронен път успя да се
(Е pay), както и да получават електронни в к л ю ч и
като
рефактури (e Faktura)
зерва в 20Подробности на сайта на „В и К” Търговище та серия от
4-ия кръг,

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



като направи силно
каране и остави далеч зад гърба си своите съперници. Това
е пореден триумф на
българите в Румъния.
В предишния 2-ри
кръг от отвореното
първенство на северната ни съседка Чавдар Чернев остави
след себе си унгарец
и двама германци на
финала при мъжете.
Жулиен Димитров и
Христо Христов не
оставиха шанс на
връстниците си при
младежите, заемайки първо и второ място.
Спидуей или Мотоциклетизъм
на
писта, има повече
от половин век традиция в град Шумен.
На Мотостадион „Лагера“ са се провеждали първенства от
най-високо световно
ниво, между които
и ежегодния турнир
„Златния шлем на
Хан Аспарух“. Със-

вратата. Отваря му малко
момченце. Инкасаторът:
- Имате тук едни сметки
за плащане...
Хлапето се провиква към
къщата:
- Мамо, мамо, чичкото пак
е дошъл за пари! Имаш ли да
му платиш, или да излизам
да си играя на двора?
***
Един чукча си купил "Волга" и я показва на останалите.
- Вижте, купих си нов
кон...
Минават другите чукчи и
цъкат: "Хубав кон, кожата
му е здрава, очите му са големи..."
Идва шаманът, трябва
нещо да каже, посочва ауспуха и заключава:
- Най-важното е, че е мъжки!
***
Едно детенце си карало
триколката с бясна скорост из града.
Спряло със свирене на
гуми пред една сладкарница.
Ритнало вратата и влязло
в сладкарницата. Продавачката го погледнала с уплаха.
Детенцето се приближило до бара, ударило с юмрук
по тезгяха и се провикнало:
- Една боза ма...
Продавачката му дала бозата. Детенцето надигнало
шишето и го изпило на екс.
Ударило шишето в тезгяха
и казало с пиянски развален
говор:
- Още една боза и "Зайченцето бяло" до дупка...

тезателите и учредителите на „Мото
Клуб ВОЛОВ“ са се
заели, не с много
средства, да запазят
тази традиция,както
и да носят медали за
България.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните
финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, кметът и председателят на Общинския
съвет в Търговище канят жителите, представителите
на бизнеса и цялата търговищка общност на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за
2013 г.
ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.05.2014 Г. ОТ 17
ЧАСА В ЗАЛА ”ХРИСТО САМСАРОВ” НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.
Материалите за публичното обсъждане на годишния
отчет на бюджета за 2013 г. ще бъдат публикувани на
сайта на Община Търговище”.

Кои са най-старите
сухоземни растения

Учени откриха вкаменелости от най-древните сухоземни растения,
съобщи Би Би Си. Намерените в Аржентина
спори на чернодробен
мъх са на възраст 472
млн. години.
Изследователите събирали образци в Андите, в северозападна
Аржентина. В лабораторни условия вкаменелостите били обработвани с киселинни
разтвори, при което се
показали спорите на
примитивните
чернодробни мъхове.
И досега учените
предполагаха, че именно те са първите живи
колонизатори на сушата. В каменните образци са открити спори
на минимум пет вида,
което означава, че това
далеч не са първите
расетния, излезли на
сухо, щом са успели

да произведат няколко
еволюционни клона потомци.
Досегашните "рекордьори" са поне с 10 милиона години по-млади,
открити са в Саудитска
Арабия и Чехия.
Чернодробните мъхове са наречени така заради външното си сходство с този човешки
орган. Същевременно
те създават и изящни
"цветове".
Преди година друг
екип публикува статия
с още по-интересни
резултати. Според анализ на съотношението
между изотопите на
въглерода и кислорода
в утаечни пластове отпреди 500 млн. г. група
учени заключиха, че
растенията са излезли
на сушата преди 600 до
800 милиона години. Но
тези изводи все още са
спорни.

причини, включително
циркулацията на кръвта,
килограмите и лекарствата, които взимате,
отбелязва БГНЕС.
Според
скорошно
проучване
хладните
стъпала също се отразяват зле на интимния
ви живот. То показа, че
80% от жените, които
достигат до оргазъм,
носят чорапи по време
на секс.

Противозачатъчните
хапчета, които напълно
променят хормоните в
организма, намаляват
желанието за
с е к с

Запушеният нос намалява желанието за секс

Проблемите
с
обонянието
пречат на сексуалния
ви живот, показва
ново шведско изследване.
Запушеният нос
може да намали
желанието ви за
интимност. Затова
трябва да се справите с настинката
или да вземете сериозни мерки, ако
имате
хронични
проблеми, за да не
жертвате
качеството на еротичните изживявания с
партньора ви.
Сексуалното желание може да бъде
намалено по много

0893 693 202 от понеделник до събота!

при
60 % от
жените,
които ги
пият.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

