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Музикални
празници
Богат празничен концерт
40 години Младежки дом – Търговище

Отново женски и девически хорове на фестивал в Търговище

Акварелни послания

В истински паметен
празник се превърна 40-ят рожден ден
на Младежкия дом в Художничката Нели ЧолаТърговище. Залата на
Драматичния театър се кова с втора самостоятелоказа тясна да побере на изложба в Търговище
всички гости и приятеСред близки прияте- художничка Нели Чолали на Дома, дошли във ли, колеги художници, кова представи своята
вторник – 26 май, да дейци на културата и нова изложба. В Артуважат ръководители- ученици, търговищката галерията на регионалте и възпитаниците на
на библиотека
културната институция,
„Петър Стъпов”
които пък от своя страна
в
Търговище
дариха всички с богата
са подредени
музикална програма.
19 от най-новиЗа 40 години ние в
те акварелни
Търговище създадохме
творби на аведно чудо и днес берем
торката.
плодовете му, каза кмеЗа втори път
тът на Общината КраНели Чолакосимир Мирев. „Много
ва реди свои
от хората тук знаят, че
платна в Артда се случи това беше
галерията и за
трудно – беше трудно
нас това е чест,
създаването на Млаотбеляза при
дежкия дом, беше трудоткриването
но и опазването му, но
специалистът в
(на 2 стр.)
заедно
(на 2 стр.)

24 май - Празнично шествие в Търговище

Деветите празници
на женските и девическите хорове "проф.
Лилия Гюлева" ще се
проведат тази седмица
в Търговище. От 29 до
31 май областният град
ще бъде притегателният център за седем хорови формации, които
ще се представят пред
местната публика.
Празниците на женските и девически хорове се утвърждават като
ярък художествен факт
в музикалния живот не
само на областта, но и
на България. Организи-

рат се за първи път през
1987 г. в Търговище и
откриват нова страница
в множеството хорови
изяви в страната. Това
е уникален музикален
форум, без аналог в световната хорова практика, който спомага за
популяризирането
и
по-широкото утвърждаване в обществото на
женското хорово изкуство. Своеобразен домакин на Празниците е
представителният женски хор „Златна лира”
при община Търговище,
с диригент (на 2 стр.)

Детско-девически хор "Бодра песен"
- Шумен. Снимка: личен архив

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

Геодезически дейности
Картография
Кадастър
гр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
тел. 0886 407 453

Вписан в регистъра на правоспособните лица с регистрационен № 2750, Заповед РД-15-95/04.09.2014 г.

Нов шеф на полицията
в Търговище

Старши
комисар
Николай Ненков смени излизащия в пенсия Георги Николов
Старши комисар Николай Ненков е новият
директор на Областната дирекция на МВР в
Търговище. След заповед на вицепремиера
по коалиционна политика и държавна адми-

Търговище

Неда Антонова

Сити тур 2015 г. С две книги в Букурещ

За поредна година Туристическият информационен
център, съвместно с община
Търговище поканиха туроператори и представители на
общини от Североизточна
България на туристическа
обиколка в Търговище.
Целта на инициативата
е да представи културноисторическото наследство,
природните забележителности и всички възможностите, които съществуват за
туризъм в нашия край пред
туроператори и ваканционни
комплекси, в предстоящия
летен сезон.
Гостите имаха възможност да разгледат възрожденския квартал „Варош”,
обновения център на града и
античния град Мисионис.
Повече подробности
очаквайте в следващия
брой на „ТН”.

Не е лесно, но е
Какво видя и какво почувдостойно и похвално ства в румънската столица пида те поканят в чужда сателката от Търговище Неда
столица,
представи- Антонова четете на 3 стр.
тели на българската
диаспора там, за да се
запознаят с теб, да получат книгите ти и да
ти вменят гордостта,
че си българин.
Това се случи тези
дни, по празника на
българските първоучители Кирил и Методий,
с нашата писателка
Неда Антонова. За
нея и за последните й
две книги „Търговищки
НОВИНИ” вече писа.
Сега пък помолихме
Неда да сподели преживяното и видяното
в румънската столица,
където тя още веднъж
се е почувствала горда
българка.

Прояви и наградени дейци, по
повод 24 май

на 4 с т р.

нистрация и министър
на вътрешните работи Румяна Бъчварова,
Ненков е преназначен
на новата длъжност за
срок от 1 година. Той бе
представен на състава
на дирекцията на 22
май от зам.-главния секретар на МВР главен
комисар Георги Арабаджиев, който му пожела успешна работа на
новата длъжност.
С напътствени думи
и пожелания за успешна работа към Ненков
се обърна и досегашният директор на ОД
МВР-Търговище Георги
Николов, който излиза
в пенсия. От своя страна Ненков благодари за
доверието и заяви, че
възнамерява да прилага и в бъдеще утвърдените в нея добри практики.
Николай Ненков е
роден на 11.01.1979 г в
Търговище. (на 2 стр.)

Траурна агенция „Ивет”
предлага на клиентите си

БЕЗПЛАТЕН ТОАЛЕТ

Телефон за контакти: 0899 81 69 67

Четвъртък, 28 май 2015 г.
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Акварелни
послания

В Търговищка област

По схема „Младежка заетост”

Повече социални помощи Нов прием на заявки

(от 1 стр.) библиотеката Богомила Атанасова.
Но за първи път експозицията включва картини, изработени в техниката класически акварел. „Това е чист
акварел, без участие на други примеси като темперни и
акрилни бои. Досега не бях
работила тази техника и ми
беше любопитно да я овладея”, каза при представянето
на работите си авторката.
Всички представени тук
картини са изработени през
последната една година. В
тях преобладават флоралните мотиви. А тях тя вижда
около себе си в новия си дом,
където съпругът й проф. Димитър Чолаков колекционира
и отглежда цветя от различни
видове. Заредена с позитивизма и атмосферата, която те
придават на ежедневието им,
Чолакова решила да ги нарисува. А днес, когато разглеждаме изложените платна, в
тях виждаме красотата, топлината и усещаме уханието на цветните композиции.
И още нещо, в акварелните
мотиви се усеща привкус на
далекоизточното изкуство.
Той се усеща както в композицията на картините, така
и в колорита на тяхното изграждане. От картините на
Чолакова лъха още свежест
и светлина.
„Благодаря за вниманието,
радвам се, че сте тук. Найголямото ми желание днес е
тази изложба да се превърне
в една хубава майска среща,
на която да покажа какво съм
работила в последно време.
Много бих се радвала, ако
картините ми ви харесат и ви
доставят удоволствие”, каза с
благодарност към присъстващите Нели Чолакова.

Информация за изплатените помощи през първото
тримесечие на 2015 г. на
територията на Търговищка
област изнесе по време на
пресконференция във вторник, 26 май, директорът на
Регионалната дирекция за
социално подпомагане Гергана Георгиева. От изнесените данни стана ясно, че
през първото тримесечие на
годината броя на подпомаганите лица и семейства по
Закона за социално подпомагане е 1 441. За тях са изплатени 304 896 лв., като тук
са включени и 4 380 лв. за
инцидентно възникнали 19
случая на здравни, образователни и комунално-битови
нужди. В сравнение със същия период на 2014 г. има
увеличение на лицата, станали обект на подпомагане.
Тогава са били 1 356 случая
за малко над 295 000 лева.
Според Георгиева, увеличението се дължи на липса на

(от 1 стр.) Илиана Иванова.
Създаването си Празниците на женските и девическите хорове дължат на
проф. Лилия Гюлева (19332003) – вдъхновител и председател на организационния комитет до 2003 г. След
кончината й с решение на
Общинския съвет в Търговище, Празниците получават
нейното име.
Проф. Лилия Гюлева е
един от най-ярките представители на българската
хорово-диригентска школа. Със своята активна и
разностранна артистична,
педагогическа и обществена дейност, тя утвърждава
лидерската си позиция в
изграждането на високия
художествен авторитет на
българското хорово изкуство и утвърждаването му
в световен мащаб. Родена
е на 5.01.1933 г. в Попово.
В началото на кариерата
си тя създава първия си вокален камерен състав „Момина песен”. През годините участва в множество
конкурси, получава награди и отличия. От 1960 г.
осъществява активна научно-педагогическа дейност
и постига забележително
утвърждаване в тази дейност. Тя създава първия и
за сега единствен български учебник „Хорознание”,
в съавторство с проф. Емил
Янев.

По традиция празниците ще започнат с парад-шествие на хоровете
по централната улица на
Търговище от 17 ч. на 29
май. Час по-късно в концертната зала на читалище „Напредък” ще бъде
първата концертна вечер
с представяне на женски
хор "Златна лира" - Търговище с диригент Илиана
Иванова, хора при НУМСИ
„проф. Панчо Владигеров”
- Бургас с диригент Анета
Данаилова и девическа хорова формация „Децата на
Орфей” - София с диригент
Венеция Караманова.
Във втората концертна вечер на 30 май ще
се представят: детско-девически хор "Бодра песен" - Шумен с диригент
Деница Узунова; женски
хор "Jutrzenka " - Резекне,
Латвия с диригент Ирена
Иванова; камерна формация "Te Deum Adoramus" София с диригент Теодора
Димитрова и за първи път
ще бъде представена Музикална лаборатория за
човека - София с диригент
Йордан Камджалов, който
ще бъде специален гост на
Празниците. В неделния
ден от 10.30 часа в храм
„Св. Успение Богородично” ще се състои концерт
с църковни песнопения,
под патронажа на Н. В. Пр.
Варненския и Преславския
Митрополит Йоан.

нови работни места, подходящи за целевата група, а
именно проекти и програми,
отпускани от Агенцията по
заетостта.
По Закона за семейните
помощи за деца са отпуснати помощи за 10 853 лица
и семейства, а изплатените
средства са над 2 400 000
лв. Най-голям тук е делът на
така наречените детски надбавки, с които се подпомагат
деца до 18-годишна възраст
или до 20 години, ако учат.
За сравнение, през 2014 г.

помощта са получавали с
675 души повече.
През дирекциите за социално подпомагане в Търговищка област са преминали
и 5 560 лица с трайно намалена работоспособност.
По реда на Правилника за
прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания за първите три месеца на годината са отпуснати
11 280 броя интеграционни
добавки за 333 176 лв. Тук
съществена промяна не се
наблюдава.

БЧК попълва
Нов шеф на...
доброволния си екип

Доброволният
екип
за работа при бедствия,
аварии
и
катастрофи
/ДЕРБАК/ към БЧК в Търговище има нужда от нови
попълнения. Това съобщи
специалистът в БЧК Димитър Иванов.
ДЕРБАК е създаден
през 2013 година към Общинския съвет на червенокръстката организация
и в момента в него членуват 12 души. Целта на този

Музикални празници

екип е да подпомага дейността на Българския Червен кръст по превенция и
отстраняване на последиците от настъпили бедствия, като съдейства за
опазване живота и здравето на хората. Член на
доброволния екип може
да стане всеки гражданин
на възраст над 18 години,
който е физически и психично здрав и е изразил
писмено съгласие за участие в екипа.
Разширяването на състава се налага, тъй като
по Правилник броят на
членовете му трябва да е
25. В повечето случаи доброволците са работещи
или учащи хора и затова
целта ни е да имаме поголям брой, а при нужда
да успеем да сформираме
екип от 10-15 души, каза
Иванов. Членовете на доброволния екип преминават специални обучения
– по първа долекарска помощ, по психологическа
помощ и други. Към основния екип има възможност
да бъде сформиран и помощен, който също ще се
състои от 25 души, уточни
специалистът.

(от 1 стр.) Завършил е националния военен университет „Васил Левски” във
Велико Търново, а впоследствие завършва втора магистратура по специалността
„Психология” в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски”. Постъпва на държавна служба
в МВР през февруари 2004
г. като разузнавач в сектор
„Криминална полиция” на
РПУ-Търговище. През 2009
г. е временно назначен на
длъжност началник на група „Противодействие на
криминалната престъпностТърговище”, а от 2010 г. е
титуляр на тази длъжност.
На 16.01.2012 г. е назначен
за началник на Районното
полицейско управление в
Търговище, която изпълняваше до преназначаването
му. Многократно е награждаван за високи професионални постижения.

от работодатели

От 25 май в дирекциите
„Бюро по труда” стартира
нов прием на заявки от работодатели за разкриване на
свободни работни места по
схема „Младежка заетост”.
Тя е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се
изпълнява от Агенцията по
заетостта на територията
на цялата страна. Схемата
ще осигури стаж и обучение
на работното място на 8000
младежи на възраст до 29
години включително.
Заявките се подават по
нов, улеснен за работодателите образец, като процедурата по одобряването им се
извършва текущо, за разлика от предишния прием, с
цел да се избегне забавянето при подбора и оценката
на работодателите. Редуциран е броят на документите,
които трябва да бъдат подадени след одобрение на
заявката.
Работодатели от реалния
сектор могат да подават заявки за свободни работни
места, които ще се обработват текущо по реда на
тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до
31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс
по схемата.
Както е известно, схемата „Младежка заетост”
дава възможност на работодателите да наемат

младежи в две основни
направления. Стажуване:
осигуряване на работа по
реда на чл.233а от Кодекса на труда на младежи с
висше или средно образование с цел практикуване
по придобитата професия
под ръководството на определен от работодателя
наставник. Обучение по
време на работа: наемане
по реда на чл.230 от Кодекса на труда на младежи,
които да бъдат обучени на
работното място от наставник по определена професия или специалност. На
работодателите за срока
на обучение по време на
работа (до 6 месеца) се
предоставят средства за
възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от
минималната работна заплата за страната и дължимите здравни и социални
осигуровки. Допълнителни
задължения на наставника
за периода на обучението
се стимулират чрез предоставяне на средства за
възнаграждение в размер
на 1/2 от минималната работна заплата за страната.
Директорът на Бюрото
по труда в Търговище Иван
Топалов каза, че в региона е възможно да се срещат проблеми при малките
предприятия, тъй като наставникът също трябва да
отговаря на редица условия.

Богат празничен концерт

(от 1 стр.)
удържахме
и запазихме това, което
имаме днес. Благодаря на
всички бивши и настоящи
ръководители на групи към
Младежкия дом. Благодаря
и на вас, деца – вие сте нашите таланти, нашите успехи и нашата гордост. Бъдете живи и здрави” – пожела
кметът Мирев.
„ Н а ричат ме
любов” бе
мотото,
под което
премина празничният
концерт.
Близо два
часа представители
на
различните
школи към
Младежкия
дом
радваха
публиката с музикални
и танцови
изпълне-

ния. Водещи на концерта
бяха слънчевата Александра Сърчаджиева и неповторимият Георги Мамалев.
Доброто настроение лъхаше от сцената, а публиката
– заредена с положителни
емоции, се забавлява през
цялата вечер.
С чар и грация на сцената танцуваха балет „Вега”,
балетна формация „Търговище” и ансамбъл „Шарено
герданче”. Бурни аплодисменти предизвикаха изпълненията на певческата
група към ДФА „Шарено
герданче”, бургаската група
ГРАС със Стефка Емилова започнала кариерата си от
нашия Младежки дом, на
Наталия Тенева, Рая Христова, Елеонора Димитрова
и Кремена Кряколова.
Сред официалните гости
на празника бяха бившите
директори на Младежкия
дом Дончо Илиев и Даниела Даскалова, ръководители на културни институции в града, управители на
фирми, представители на
учебни заведения и много
други гости и приятели. На

всички тях младите хора в
Търговище подариха много
настроение и любов.
В края на концертната
програма сегашният директор на Младежкия дом Даниела Марчева благодари
на присъстващите за уважението, за добрите думи и
с вълнение каза: „Приемам
всичко, което се каза дотук,
като признание за труда
на тези деца, които са на
сцената и за тези, които са
извън нея, за всички онези
колеги, чиито труд често
остава невидим за окото,
но заема важно място по
пътя към успеха.” Тя отбеляза, че красотата, която се
вижда по концерти и фестивали изисква много грижи
и внимание. По този повод
Марчева благодари на общинската управа, както и
на всички онези, които подпомагат работата на Младежкия дом.
Много бяха поздравителните адреси и цветя, които
бяха адресирани до ръководството и възпитаниците
на Младежкия дом в Търговище в празничния ден.

Четвъртък, 28 май 2015 г.

Иди в Букурещ - да
се усетиш българин

На снимката: Неда Антонова в компанията на Лука Велчов и 103-годишната
съпруга на последния български директор
на българското училище в Букурещ

сани не един и два мирни военни договори,
като се започне от този за прекратяване на
Сръбско-българската война. Но мене особено ме трогна друг един факт: всяко едно
професионално обединение на българите в
Букурещ - така на речните еснафски сдружения - е имало като първа своя задача построяването на църква.
И днес сред модерния вече център се
съзират кубетата на тези храмове: църква
на ковачите, на терзиите,на шапкарите,
на месарите. Имало и заможни семейства,
които лично влагали част от богатството
си в издигане на храм. И до днес съществува църквата "Свети Воеуводи", построена
от Стоян Бакалина, дошъл в Букурещ от
Габрово; църквата " Скауне", чиито ктитор
се казва Танасе Търновеану; "Извор на
изкушението" пък е издигната с парите на
Петър Шивача и съпругата му Йоана; друг
храм е издигнат от Първан Бояджия; друг от Ненчо и съпругата му Илинка. Сред тях
се откроява църквата "Доамней - "Княгиня",
издигнат от Мария Рустева, българка от
Оряхово, омъжена за влашкия княз Шербан Канткузино.
Не само хъшове и безпризорни голтаци,
готови да се влеят в някоя от четите, преминаващи Дунава, е имало в Букурещ. От
17 век до годината на Освобождението гостолюбива Румъния не само е приютявала
българските емигранти, но им е осигурявала възможност за развитие на собствен
бизнес. Не случайно най-богатият човек в
тази страна до и след Освобождението е
бил карловският търговец Евлоги Георгиев,
който преди да завещае огромна сума за
построяването на Софийския университет,
е подпомогнал издигането на университета
в Букурещ. Там за пръв път преживях изумителното състояние да си в чужбина и да
се усетиш горд от това,че си българин.

Неда АНТОНОВА
Имах шанса да бъда поканена за представяне на последните ми две книги в Букурещ, където в ролята на мой гид се вживя
академик Лука Велчов, писател и потомоствен българин. И там, докато обикаляхме из стария център по така наречените
български места, аз имах възможност да
се възхитя на предприемчивия и икономически напредничав български дух, който е
оставил неразрушими следи в този космополитен град.
Още през 17 век, когато тогавашният
влашки княз решил да разпродаде огромната по своята площ земя около стария
княжески дворец, за нея се намерили купувачи предимно от средите на емигриралите
в Румъния българи. Князът разделил площта
на парцели и я продал на ковачи,терзии, шапкари, бозаджии, кожари,
месари - те не само веднага
издигнали сгради с дюкяни
на долния етаж и жилищни
помещения на горния, но и
нарекли улиците на своята
професия. На всяка улица
имало и български хан. Там,
дето били струпани повече
търговци от Габрово, и днес
съществува хан „Габровени”,
има Хан на липите - на русенци, Сливенски хан и други
сгради, приели напоследък
тамошни имена.Така в днешния център на румънската
столица още съществуват някогашните български сдания,
макар и външно осъвременени, но запазили своя облик.
Съществуват и нашенските имена на улиците.
Най-внушителната сграда
в тази българска част на
Световна купа по авиомоделизъм
Букурещ е големият Манук
хан, построен от свищовски
арменец. Сградата, по своята големина и архитектура
с нещо напомня Рилския
манастир. Дворът й и улиИван Рашков от клуб „Ае- авиомодели, младежи.
цата пред хана са покрити
З.м.с. Николай Николов:
с дървени павета - кубчета роелит” към Младежкия дом
със страна около 30 санти- в Търговище, с ръководител „Конкуренцията на Иван бе
метра. В този хан са подпи- з.м.с. Николай Николов, сериозна и в двата класа.
спечели две бронзови от- На планери той се предличия от Световната купа стави отлично и не му доспо авиомоделизъм – Со- тигнаха няколко точки за
фия 2015г. за свободно ле- среброто. На гуменомотортящи модели. Организатор ни разликата с втория бе
на състезанието бе БФА. по-голяма, но сме доволни
То се проведе на летище от класирането. Да се наЧерногорово – Пазарджик. дяваме, че успехите му ще
В състезанието се вклю- продължат. Предстоят ни
чиха състезатели от Бъл- състезания през юли, авгария, Финландия, Герма- густ, септември и октомври.
ния, Тенерифе, Хърватия, През юли е национално
Турция, Унгария, Русия, първенството, през август
Грузия и др.
– Европейски шампионат
В клас F1A планери за кордови авиомодели в
Иван Рашков се класира Пазарджик, където Иван
трети в шампионата за ще участва в подгряващата
младежи и спечели брон- купа при конструкторите.
зова купа. Втората купа на Следват Купа България и
Иван от състезанието е в национален турнир за деца
клас F1B гуменомоторни и юноши в Ловеч.”

Две отличия за Иван
Рашков от Търговище
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„Лято в
музея”

В Регионалния исторически музей в Търговище за
поредна година се организира музейна образователна програма „Лято в музея”
за деца на възраст 8 – 12
години. В нея са включени
тематични беседи, възстановки, филми, ателиета за
приложни занимания, състезателни и ролеви игри
сред уникалните експонати
в музейните обекти и на открито, съобщават от културната институция.
По този начин децата ще
влязат в ролята на търсачи на съкровища, историци, археолози, познавачи
на културни ценности, ще
творят, ще се забавляват
и ще създадат нови приятелства. Предлагаме една
стойностна алтернатива за
свободното време на децата през летните ваканционни дни, за да им дадем
възможност по атрактивен
начин да опознават и обикнат историята на своя
роден град, призовават от
музея в Търговище.
Занятията ще се провеждат два пъти седмично, от
10 до 12 часа, в периода от
5 юни до 3 юли. Входната
такса е 2 лв. на занятие –
посещение. А участието е
с предварително записване
на място в музея на адрес:
бул. „Митр. Андрей” 2. За
допълнителна информация
тел:0601/ 6 52 16 и GSM
0877316549.

Мъжете предпочитали

Умни жени

Нова теория показа, че
интелигентността е много
по-ценено качество от добрия външен вид при избора на бъдеща съпруга,
пише "Дейли мейл".
Водещи учени в сферата
на еволюцията и биологията успели да проучат мъжкия мозък и установили, че
когато дойде време за сериозна връзка, силният пол
търси интелигентност пред
големи гърди и дълги крака.
Водещият автор на изследването професор Дейвид Бейнбридж от университета Кеймбридж обясни
това с факта, че научно доказано, умните жени са поотговорни майки, съобщи
БГНЕС. Сантиметрите и
обиколките спират да бъдат от значение, но въпреки това симетричните черти
и здравият вид говорят за
стабилни гени, което също
привлича мъжете подсъзнателно.

Празничен календар

Черешова
задушница
Вселенска задушница се
прави от всички православни църкви по света, а в България се нарича "Черешова"
по името на най-популярния
плод в това време на годината. На този ден в храмовете се правят заупокойни
свети литургии. След тях в
църквите и на гробовете на
починалите
православни
християни се отслужват панахиди за упокой на душите
на "отминалите от тоя свят".
Християните посещават
гробовете на близките си,
почистват ги, прекадяват,
преливат с вода и червено
вино, запалват свещ и раздават житото, хляба и първите череши, които са дали
името на тази панихида.
Съботният ден пред Петдесетница /тази година е

на 30 май/ е ден в памет на
всички починали православни християни. Всеки съботен
ден е ден за възпоминание
на покойниците, а задушница пред Петдесетница е нарочен възпоменателен ден.
След Възнесението на Господа входът на Царството
небесно в невидимия свят на рая, е отворен. Затова в
този ден Църквата усърдно
се моли през него да влязат
починалите с вяра - и ще се
моли за тях до свършека на
света.
На Петдесетница са дадени даровете на Светия
Дух, които очистват от всяка
сквернота. Преди този ден
и на самия ден Църквата
усърдно се моли за очистване от греха и опрощение на
починалите с вяра в Христа.

Национална кампания

„Читател на годината”
Организира евродепутатът
Мария Габриел, със съдействието на Столична библиотека

Ръководителят на българската делегация в групата
на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател
на групата на ЕНП Мария
Габриел и Столичната библиотека, с подкрепата на
Българската библиотечноинформационна асоциация,
стартират в навечерието на
24 май национална кампания „Читател на годината”.
Кампанията е провокирана
от изследване, според което 5% от българите не са
прочели нито една книга
през живота си. Близо 32%
от пълнолетното население
на страната споделят, че
през последната една година не са прочели нито една
книга, а 27% са на мнение,
че не е нужно да четат. Да
се включат приеха всички
регионални библиотеки в
страната без изключение
Целта на инициативата е
да стимулира интерес към
четенето сред всички възрасти чрез библиотеките,
които имат централна роля
за подобряване на уменията за четене. Всички регионални библиотеки привет-

стваха кампанията и ще се
включат в нея без изключение.
По регламент, всяка една
от регионалните библиотеки, участващи в кампанията, ще излъчи измежду
своите читатели „Читател на
годината 2015” на базата на
най-голям брой заети книги
през годината. Наградата
за всички отличени с приза
е посещение на Европейския парламент в Брюксел,
осигурено от евродепутата
Мария Габриел.

НАП - Търговище дари книги на
библиотеката
Вилгения ИЛИЕВА
Покрай другите си ангажименти около събиране на налозите, служителите от НАПТърговище се присъединиха
към многобройните прояви
по повод 24 май.
От офиса на НАП в Търговище дариха книги /художествена и специализирана
литература/ на регионална
библиотека „Петър Стъпов“.
Жестът бе по повод празника на българската просвета
и култура и на славянската
писменост – 24 май. С този
родолюбив жест изразяваме подкрепата и доверието
си към библиотеката като
културен институт, съхраняващ за поколенията своя
многоброен книжен фонд,
коментират от НАП.
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Спортна гимнастика

„Светкавица” с добро
представяне на Купа България

Във Варна се проведе турнир за Купите на
България във Варна.
Най-малките участници на СК Светкавица
категория
момчета
младша възраст в състав: Огнян Николаев,
Дилян
Хараламбиев, Сали Салиев, Борислав Борисов, Александър Христомиров и
Илкай Шевкетов, като
за първо състезание се
представиха добре.
Другият отбор в същата възраст в състав: Виктор Николаев,
Атила Назимов, Петър
Петров, Валентин Витанов, Петър Колев и
Александър
Христов
се класираха на 7-мо
място в отборната надпревара, а Александър

Христов зае 7-мо място на земя.
В категория момчета старша възраст СК
Светкавица участва с
един отбор в състав:
Младен
Младенов,
Сезер Топчу, Ивайло
Радев и Александър
Колев, които се класираха на трето място
отборно. Младен Младенов стана на девето
място в многобой и остана на една позиция
от челната осмица.
Игра шампионати на
три уреда, като на кон
с гривни, халки и успоредка стана седми.
Сезер Топчу се класира на седмо място на
висилка, Ивайло Радев стана пети на кон
с гривни.

В категория юноши
младша възраст участваха Теодор Трифонов и Николай Лилов.
Теодор Трифонов за
трета поредна година
стана носител на Купата на България и извоюва участие на пет
шампионата, като взе
четири златни медала
на земя, кон с гривни,
халки и висилка, а на
успоредка остана втори със сребърен медал.
Треньорите
Румяна Чукарска и Димитрий Николов останаха
доволни от играта на
своите възпитаници и
им пожелават успех и
по-добро представяне
на Държавното първенство през юли в София.

Четвъртък, 28 май 2015 г.

Прояви и наградени
дейци, по повод 24 май

В навечерието на 24
май в Търговище бяха наградени близо 40 ученици,
учители и хора на изкуството.
По Наредбата за символиката на община Търговище кметът отличи 23 изявени в различни области
ученици, преподаватели в
предучилищно и училищно образование и дейци
на културата. Наградите
бяха връчени от него и от
заместник-кмета по образование и култура и председател на комисиите по
Наредбата Диян Дечев.
Тази церемония община
Търговище провежда от
2007 г. насам. От 2013 г.
тържеството бе разширено и към наградите за
образование и наука, култура и изкуство по Наредбата за символиката, бе
прибавена още една категория отличия за даровити
деца по общинската наредба за условията и реда
за стимулиране на децата
и младежите с изявени
дарби, чийто председател
на Комисията по стипендиите е Севим Али, председател на Общинския съвет
в Търговище.
Краят на вечерта завърши с интересен спектакъл по установена вече
традиция, като подарък за
всички дейци на образованието и културата. Тази
година сцената на Драматичния театър в Търговище

бе предоставена на операта - балет в две действия
по музика на Жорж Бизе
"Кармен данс" - съвместна
продукция на Държавната
опера във Варна и Държавния театър за опера
и балет в Красноярск, Русия. Либрето, постановката и хореографията е
на Сергей Бобров, з. а. на
Русия. Освен балетните
герои на сцената, публиката съпреживя сюжета на
действието, наблюдавайки
изпълненията на оперните
арии, изпълнени от балконите на театъра. Всичко
това - на фона на аудиовизуални ефекти и изкусна
сценография.
Навръх 24-ти май 18
блока с общински и държавни училища, културни
институции, детски градини се включиха в организираното от община Търговище шествие в центъра
на града.
Денят на почит и ува-

жение към сътвореното
от светите братя Кирил и
Методий. Празник на словото, знанието, на извисения нинационален дух.
Доказателство, за което
бяха хората, извилите се
на централния площад
"Свобода", водени от танцовия състав към ОДК,
клуб "Хоро" и с участието
на всички малки и големи
търговищенци, уважили
празника.
И областният управител
Светлин Бонев награди

Празнично шествие и концерт в Омуртаг

Теодор донесе злато от Гърция
В град Александрополис, Гърция се проведе тристранна среща
по спортна гимнастика
между отборите на България, Турция и Гърция.
Състезателят от
СК
Светкавица Търговище
Теодор Трифонов бе
включен в националният отбор на България,
който се класира на
първо място в отборната надпревара.
Теодор
Трифонов
стана втори в многобой
след възпитаника на
Гърция, а състезател
от Турция се класира
трети. В шампионатите
на отделните уреди Теодор завоюва два златни медала на прескок
и успоредка, сребърен
медал на кон с гривни,
бронзови медали на
земя и висилка.
Треньорът на младежкият
национален
отбор Димитър Митев
и председателят на
БФСГ Красимир Дунев,
останаха много доволни и поздравиха Теодор
Трифонов за достойното му представяне на
състезанието.

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ , втори етаж; до Енергото в Търговище; 89 кв.м. Тел.: 0899 920 160

изявени ученици по повод
празника. За постигнати
високи резултати в национални и международни
конкурси, олимпиади и
състезания бяха отличени
66 деца от Търговищка област. На всички тях, губернаторът връчи грамоти с
пожелание да бъдат здрави, упорити и да постигат
още повече успехи. На
събитието присъстваха и
заместник областните управители Стефан Иванов
и Йорданка Георгиева.

Надие МУХАРЕМОВА
„За мен е чест да ви
приветствам по повод един
от най-светлите и почитани български празници
- Деня на българската просвета и култура и на Славянската писменост - 24-ти
май. Днешният празник,
се свързва с творчеството, образованието и духовността. На тази дата се
покланяме с признателност към създателите на
българската
писменост,
светите братя Кирил и Методий и отправяме благодарност към нашите учители”, каза в празничното си
слово кметът на общината
Неждет Шабан.
Проявите за 24-май започнаха с тържествено
шествие на образователните и културни институции от община Омуртаг,
което традиционно премина под звуците и празничните мелодии, изпълнени
от духовия оркестър и
продължи с концерт. Преди празничния концерт
секретарят на общината
Рембие Ереджебова поздрави и връчи награди на
изявени ученици, педагози и културни дейци от
община Омуртаг. За висок
принос в образователното дело през тази година
бяха поздравени Здравка
Динчева, начален учител в
основното училище в Кам-

бурово, Галина Стоянова и
Мария Иванова, преподаватели в Професионалната гимназия по транспорт
и лека промишленост в
Омуртаг.
Почетни грамоти и парични награди за отлично
представяне на областно
и национално ниво през
годината получиха осем
ученика от общината.
Това са Мария Тодорова от Професионалната
гимназия по транспорт
и лека промишленост,
Джихан Жевдедов, Расим
Бекир, Харика Зюлкярова
и Юфет Кахраман от гимназия „Симеон Велчев”,
Есин Мехмедали, Селин

Джелилова и Симона
Асенова от прогимназия
„Акад.Даки Йорданов”.
С грамота бе удостоен и волейболният отбор
– момичета VI-VII клас на
прогимназията, които са
достигнали финалите на
Републиканското първенство на ученическите игри
2015 г. и е сред първите 10
отбора в страната.
Поздравителен адрес
и награда получи Представителният любителски
фолклорен ансамбъл „Лисец” при народно читалище „Отец Паисий - 1870”
в Омуртаг. Ансамбълът е
защитил за пореден път
почетното звание предста-

вителен пред международната организация за
фолклорни фестивали към
ЮНЕСКО, ЦИОФ.
По време на церемонията по награждаване
председателят на НЧ
„Отец Паисий - 1870” Славка Иванова, връчи поздравителен адрес и парична награда на Мария
Тодорова, която е била
активна участничка от 1
до 12 клас в танцовите
колективи от подготвителна група, преминала
през детски танцов състав
„Зеленика” и завършваща танцовата си дейност,
като солист към представителния фолклорен ансамбъл „Лисец”.
Поздравителен адрес
по повод празника, адресиран до кмета и жителите на община Омуртаг,
бе получен от областния
управител на област Търговище Светлин Бонев.
Празникът на 24 май
продължи с тържествен
концерт изнесен от образователните и културни институции в община
Омуртаг.

Четвъртък, 28 май 2015 г.
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www.imoti-viktoria.com
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзав. 79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

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

и още много оферти...

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам
* ТУХЛЕНА КЪЩА С ГАРАЖ в с. Стража, с дворно
място – 1.5 дка, стопански постройки и кладенец
* ТУХЛЕНА КЪЩА в с. Ловец с дворно място 1.2 дка
Тел.: 0887 77 52 03

Продавам КЪЩА в с. Алваново с кладенец
и площ 1800 кв.м. Тел.: 0601/8 72 81

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам мото фреза с ремарке – двигател БРИКС – СТРЙТЪН САЩ с два вала;
5 конски сили; работна ширина 35-55-85;
бензин; въздушно охлаждане
Цена: 1000 лв. Тел.: 0889 420 465

Продавам
АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строителство; първи етаж; след ремонт ; с
обзавеждане; на ул. „Раковски”
Тел.: 0876 40 60 11

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
49 кв.м. Идеален център, ет.7,
с таванска, двустаен тухла
39 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла 50 000
71 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 49 000
58 кв.м. Запад 2, ет.3, двустаен панел 45 000
80 кв.м. Борово око, ет. 1 (жил.), тристаен ново стр-во, луксозен 48 000 EUR
96 кв.м. Запад 1, ет.3, тристаен тухла,
частични подобрения
71 000
115 кв.м. Широк център, ет. 3, тристаен ново
стр-во, лукс, обзаведен 65 000 EUR
кв. Боровец, тухлена къща, 110 кв. ЗП,
обзаведена, 490 кв.м. двор
Широк център, самостоятелна къща,
кирпич, 651 кв.м. двор
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна, с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3 39 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7
37 900
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.)
45 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
43 500
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново стр-во, завършен вид
48 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
46 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, ново стр-во
43 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. Идеален център, ет. 3 (жил.)
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.)
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

гр. Търговище
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ÌÀÃÀÇÈÍ
È ÎÔÈÑ
Òåë.: 0887 36 95 92
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
„ИВЕТ” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с
компютърна грамотност.
Тел.: 0899 81 69 67

Продавам или давам под наем
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв.
„Запад” 3; бл. 61, обзаведен; с електроуреди Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА
Тел.: 0601/890 68; 0895 195
в местността „Кованлъка” – отре673 и 0888 386 057
монтирана, годна за живеене, с ток и
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 29.05.2015 г., от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия,
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крепча (общинаОпака) – МТП "Крепча", ТП "Център" и МТП "Махалата".
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

вода, с 1 дка дворно място, овощни
дръвчета и лозе, на достъпно място с
нотариален акт. Тел.: 0897 441 769

ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ
ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ РАМКИ.
Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
Ïðîäàâàì
* ÒÓÕËÅÍÀ ÂÈËÀ â ìåñòíîñòòà
„Äðàêàòà” – íà ãëàâåí àñôàëòîâ
ïúò è íà ÷åðåí ïúò
* ÃÀÇÎÂÀ ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀ ÏÅ×ÊÀ, íîâà
Òåë.: 0888 179 067

Продавам АПАРТАМЕНТ в Търгови- Продавам ДВУСТАЕН разширен ДАВАМ ПОД НАЕМ
ще – кв. „Запад” 2; 96 кв.м.; ет. 2 тухлен АПАРТАМЕНТ в ТърговиАВТОСЕРВИЗ с
от 14; тристаен; баня и тоалетна
ще – 76 кв.; ет 7 непоследен;
два канала на
отделно; 3 тераси; PVC дограма;
в района на Полицията; без
удобно място с
изолация. Тел.: 0897 990 880
посредник. Тел.: 0896 723 983

Извършвам ремонти на покриви, улуци, комини
* почистване на комини и отточни тръби
* поставяне на външна и газопламъчна изолация
Тел.: 0 8 9 4 2 2 0 7 8 6
Продавам КЪЩА в с. Баячево
Тел.: 0898 57 26 91
Давам под наем ЧЕТИРИСТАЕН
АПАРТАМЕНТ НА ЦЕНТЪРА - за фирма - наем 300 лв и таванска стая на
центъра - 80 лв . Тел. 0899 806 167
ДАВАМ ПОД НАЕМ 70 КВ.М. ПОМЕЩЕНИЕ СЪС СТАТУТ ЗА ХРАНИТЕЛЕН
МАГАЗИН, с право за щанд за готови
закуски и парково място – може и
за офис; ул. „Братя Миладинови” 19
Тел.: 0899 20 80 12
Продавам ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА
„Meyra” – акумулаторна;
немско производство;
в много добро състояние
Цена по договаряне
Тел.: 0889 01 59 13 и 0897 81 70 31

голям двор, на
центъра до Пътното управление
в Търговище
Тел.: 0899 20 80 12

Продавам МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА – ново строителство, 3 дка двор и
стопански постройки в с.
Лиляк. Тел.: 0898 516 827
Разградска фирма
търси да назначи
ТЕХНОЛОГ - МЕЛНИЧАР,
за мелницата си в Разград.
Атрактивно заплащане.
Тел. за контакти - 0886740147
Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА
с площ 130 кв.м. и дворно място – 1 700
кв.м. в центъра на с. Горско Абланово,
общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Фирма „Младост-2002” ООД
търси да назначи
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
С предимство ще бъдат кандидатите с
образование, квалификация и опит в хранително-вкусовата промишленост
Молба и автобиография ще се приемат на
и-мейл адрес: mladost2002@mail.bg
За повече информация тел.: 0601 6 28 54

ULUSOY LTD
търси да назначи отговорни:
МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР
НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
Условията на работа са следните: заплащане – 1 800 евро +осигуровки
- отлични условия на работа с
нови, отлично оборудвани камиони,
съответстващи на най-съвременните
европейски стандарти.
Лице за контакт и повече информация: Гюлсер Каваклъ
тел.: 084 58 00 76; GSM – 0897 416 810

28 май 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Action - Стреляй смело
22.00 ч. - екшън

28 май
БНТ 1

18:00 Костюмари - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 07:30 Незабравима - сериал
сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 19:30 Теория за големия взрив
- сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Освежи дома си с Деби 20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
Травис - лайфстайл
21:00 Телепорт - екшън
13:00 Паднала от небето 22:50 От местопрестъплениесериал
то: Ню Йорк - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
Diema TV
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 09:00 Ченге от миналото 17:00 Освежи дома си с Деби
сериал
Травис - лайфстайл
10:00 Бесен полет - екшън
18:00 Мармалад - шоу
12:00 Питайте Джим - сериал
19:30 Паднала от небето 12:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
13:30 Тайнствени афери 20:30 Малки сладки лъжкини сериал
bTV Cinema
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
08:45 Незабравимо - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
09:45 Самотна звезда - драма 21:30 Незабравима - сериал
22:30 Огледален свят - сериал
- сериал
12:45 Синове на анархията 23:30 Модна къща - сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
сериал
16:00 Нашествие - трилър
Nova TV
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:00 Незабравимо - сериал
06:20 Здравей, България
18:30 Господари на ефира
19:00 Изгубена - сериал
09:30 На кафе - НТВ
- шоу
20:00 Дневниците на вампира 11:30 Бон Апети
19:00 Тайнствени афери - сериал
12:00 Новините на Нова
сериал
21:00 Цар на войната - трилър 12:30 Огнено сърце - сериен
20:00 Комисар Рекс - сериал
23:30 Дневниците на вампира 13:30 Моята карма - сериен
21:00 Хавай 5-0 - сериал
- сериал
14:30 Прости ми - сериен
22:00 Тримата мускетари 16:00 Новините на Нова
bTV
Comedy
bTV
приключенски
08:00 Шоуто на шантавите ри- 16:30 Малката булка - сериен
06:30 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
сунки - анимационен
Diema Family
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
09:30 Пътеки към щастието 12:00 bTV Новините
20:00 Съдби на кръстопът крими
10:00 Пурпурни теменуги сериен
12:30 Шоуто на Слави
- реалити
драма
11:30 Сезони на любовта 13:30 Тайните на времето 12:00 Всички обичат Реймънд - 21:00 Кошмари в кухнята - НТВ
сериен
сериал
22:00 Мис Пепеляшка - тв
сериал
12:30 До последен дъх 15:30 Светлината на моя
реалити
13:00 Кухня - сериал
сериен
живот - сериал
14:00 Какво ще кажат хората - 23:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Бон апети
17:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
сериал
14:00 Бурята - сериен
17:30 Лице в лице
14:30 Ало, ало - сериал
16:00 Ритъмът на мечтите Kino
Nova
18:00 Бинго милиони -ло15:30 Новите съседи - сериал
сериен
08:00 Убийства в Мидсъмър тария
17:00 Комиците - шоу
17:00 Дила - сериен
сериен
18:10 Опасни улици - сериал 18:00 Кухня - сериал
18:00 Сезони на любовта 09:45 Костюмари - сериал
19:00 bTV Новините
19:00 Какво ще кажат хората - 10:40 Рокфелер плаза 30 сериен
20:00 Завръщане - сериал
сериал
19:00 Моята карма - сериен
сериал
21:30 MasterChef - шоу
19:30 Всички обичат Реймънд 11:40 Благословени от любовта 20:00 Малката булка - сериен
22:30 Шоуто на Слави
- сериал
21:30 Ритъмът на мечтите - сериен
23:30 bTV Новините
20:30 Новите съседи - сериал
сериен
14:00 Заедно е прекалено 22:00 Ало, ало - сериал
22:30 Дила - сериен
bTV Action
комедия
08:00 Менталист: Крадецът 23:00 Всички обичат Реймънд 15:50 Опасностите на Бангкок 23:30 До последен дъх - сериал
сериен
на мисли - сериал
- екшън
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Малки истории
14:30 Да открием Германия
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд – сериал
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - 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
20:50 Спортни новини
21:05 Американо - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Борджиите - сериал

09:00 Алкатраз - сериал
10:00 Под наблюдение - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Кралете на бягството сериал
13:00 Тринайстият етаж - трилър
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Под наблюдение - сериал
17:00 Алкатраз - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Стреляй смело - екшън
23:45 Последователите - сериал

ПЕТЪК

bTV Cinema - Макс Пейн
00.15 ч. - екшън

29 май
БНТ 1

bTV Lady

20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Ефектът на спусъка bTV Lady
трилър
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал 23:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
11:00 Незабравима - сериал
00:00 Секс и смърт, 101 жени 12:00 Освежи дома си с Деби
комедия
Травис - лайфстайл
13:00 Паднала от небето Diema TV
сериал
07:40 Зина - принцесата воин
14:00 Малки сладки лъжкини - сериал
сериал
08:50 Ченге от миналото 15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
16:00 България търси талант - 09:50 Тримата мускетари полуфинали
приключенски
19:30 Паднала от небето 12:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
13:30 Тайнствени афери 20:30 Малки сладки лъжкини сериал
bTV Cinema
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
09:15 Незабравимо - сериал
21:30 Незабравима - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
10:30 Щастливецът - драма
22:30 Огледален свят - сериал
- сериал
13:15 Синове на анархията 23:30 Модна къща - сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
сериал
15:30 Кадети - драма
Nova TV
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:00 Незабравимо - сериал
06:20 Здравей, България
18:30 Господари на ефира
19:00 Изгубена - сериал
09:30 На кафе - НТВ
- шоу
20:00 Дневниците на вампира 11:30 Бон Апети
19:00 Тайнствени афери - сериал
12:00 Новините на Нова
сериал
21:00 От глупав по-глупав 12:30 Огнено сърце - сериен
20:00 Комисар Рекс - сериал
комедия
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Хавай 5-0 - сериал
23:15 Дневниците на вампира 14:30 Прости ми - сериен
bTV
22:00 Самотникът - екшън
- сериал
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
00:15 Макс Пейн - екшън
16:30 Малката булка - сериен
Diema Family
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Сделка или не – тв. игра 07:00 Първата дама - сериен
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
09:30 Щастливи заедно 08:00 Шоуто на шантавите
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Съдби на кръстопът крими
сериен
рисунки- анимационен
13:30 Тайните на времето – реалити
11:30 Сезони на любовта 09:00 Комиците - шоу
сериал
21:00
Обирджии
трилър
сериен
10:00 Снежно чудо - драма
15:30 Светлината на моя
12:00 Всички обичат Реймънд - 23:00 Господари на ефира - шоу 12:30 До последен дъх живот - сериал
23:30 Новините на Нова
сериен
сериал
17:00 bTV Новините
13:30 Бон апети
13:00 Кухня - сериал
Kino Nova
17:30 Лице в лице
14:00 Бурята - сериен
14:00 Какво ще кажат хората - 08:00 Убийства в Мидсъмър 18:00 Бинго милиони - ло16:00 Ритъмът на мечтите сериал
сериен
тария
сериен
14:30 Ало, ало - сериал
09:45 Костюмари - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Дила - сериен
10:45 Рокфелер плаза 30 19:00 bTV Новините
18:00 Сезони на любовта 17:00 Столичани в повече сериал
20:00 Завръщане - сериал
сериен
сериал
11:45 Благословени от любовта
21:30 Столичани в повече - 18:00 Кухня - сериал
19:00 Моята карма - сериен
- сериен
сериал
20:00 Малката булка - сериен
19:00 Какво ще кажат хората - 14:00 Галактическа мисия 22:30 Шоуто на Слави
комедия
21:30 Ритъмът на мечтите сериал
23:30 bTV Новините
сериен
19:30 Всички обичат Реймънд 16:10 Телепорт - екшън
bTV Action
18:00 Костюмари - сериал
22:30 Дила - сериен
- сериал
08:00 Менталист: Крадецът 20:30 Новите съседи - сериал
19:00 Теория за големия взрив 23:30 До последен дъх на мисли - сериал
- сериал
сериен
22:00 Ало, ало – сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Евроновини
14:35 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
15:00 Вяра и общество
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Международен конкурс
за пианисти и цигулари Панчо Владигеров
17:30 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Живот назаем - филм
23:55 По света и у нас

09:00 Алкатраз - сериал
10:00 Под наблюдение сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
13:00 Стреляй смело - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Под наблюдение - сериал
17:00 Алкатраз - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Последователите - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Изкуството на войната
3 - екшън
00:00 Другата в мен - трилър

23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

СЪБОТА

bTV - Шерлок Хомс
20.00 ч. - екшън

30 май
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
08:50 Мястото БГ
09:00 Саладин - анимационен
09:30 Великолепната петорка
- игрален филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Третата власт отвътре
12:45 Бразди
13:25 Иде нашенската музика
14:20 Малки истории
15:20 Вяра и общество
16:25 Животът е вкусен
17:25 Световна лига по
волейбол: България
- Канада/мъже/ пряко
предаване от Арена
Ботевград
19:15 Б.Т.Р. - музикален филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Градинарят - игрален
филм
23:25 По света и у нас
23:40 Музиката на Америка:
Пиано и джаз

bTV

08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: ново поколение - шоу
13:00 Камъкът на желанията комедия
15:00 Мармалад - шоу
16:30 Предай нататък - социален проект
18:30 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Шерлок Холмс - екшън
22:30 Комиците - шоу
23:30 Зодиак - трилър

bTV Action

08:00 Ренегат - сериал
11:00 Другата в мен - трилър
13:30 Изкуството на войната
3 - екшън
15:30 Опасна зестра - екшън
17:30 Мисия Моят Дом

18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Тежки престъпления сериал
21:00 bTV Новините
21:45 bTV Репортерите
22:00 Първично - драма
00:00 Отмъщение по принуда
- екшън

bTV Cinema

07:15 Моето куче Скип - драма
09:15 Клюки - трилър
11:15 От глупав по-глупав комедия
13:30 Пърси Джаксън и Боговете на Олимп: Похитителят
на мълнии - приключенски
16:15 Цар на войната - трилър
18:45 Тайният живот на пчелите
- драма
21:00 От глупав по-по-глупав:
Когато Хари срещна
Лойд- комедия
23:00 Явлението - драма
01:00 Невидима зона - драма

Nova TV

07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
13:00 K-9: Частен детектив комедия
15:00 Комбина - НТВ
18:00 Ничия земя
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Футбол: Левски - Черно
море - финал за Купата
на България, директно
22:00 22 куршума - екшън

Kino Nova

08:20 Мумията - анимационен
08:45 Виолета - сериен
bTV Comedy
09:45 Галактическа мисия 08:00 Мутра по заместване екшън
сериал
09:00 Мразя моята тийн дъщеря 12:00 Дъщерята на мускетаря приключенски
- сериал
13:50 Фантасмагор - комедия
10:00 500 мига от любовта 16:15 Ефектът на спусъка комедия
трилър
12:00 Столичани в повече 18:10 Програма за защита на
сериал
принцеси - комедия
13:00 Мутра по заместване 20:00 От местопрестъплението:
сериал
Ню Йорк - сериал
14:00 Старчета разбойници с
21:00 Птица върху жица Бети Уайт - сериал
комедия
14:30 Новите съседи - сериал
23:20 От местопрестъплението:
17:30 Приятели - сериал
Ню Йорк - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
Diema TV
20:30 Доктор Дулитъл - комедия 07:40 Среднощен ездач 22:30 Мутра по заместване сериал
сериал
09:50 Смъртоносна битка 23:30 Старчета разбойници с
сериал
Бети Уайт - сериал
10:50 Самотникът - екшън
00:00 Приятели - сериал
13:00 Без багаж
13:30 Робинзон Крузо - сериал
bTV Lady
09:00 Изпитание на любовта - 14:30 Спасителни хеликоптери документален
сериал
12:00 Изборът на Лара - сериал 15:30 Камиони по леда реалити
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу

НЕДЕЛЯ

16:30 Безследно изчезнали
- сериал
17:20 Че: Аржентинецът драма
20:00 Лъжльото - комедия
21:50 Черен дъжд - екшън

Diema Family

07:00 Голямата лъжа сериен
12:20 Силата на любовтa романтичен
14:10 Наследство - романтичен.
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Ударите на сърцето романтичен
21:50 Наследство - романтичен
23:45 Ударите на сърцето романтичен

Nova Sport

21:00 Футбол: Борусия
Дортмунд - Волфсбург, финал за
Купата на Германия,
директно

TV 7

08:30 i – Карли - сериал
08:55 Не дразнете Стивънс сериал
09:45 Всичко, което искам за
Коледа - филм
11:30 Знакът на българина сериал
12:30 Новини
13:00 Досиетата Рокфорд сериал
14:50 Библиотекарят 3: Проклятието на бокала на
Юда - приключенски
16:30 Идеалното пътуване Топ Гиър
17:30 Пряка демокрация
18:30 Новини
19:30 Рицарят Тамплиер екшън
21:20 Новини
21:30 Антикилър 3 - криминален
23:15 Дориан Грей - драма

bTV Cinema - 21.00 ч. - драма
Животът на Дейвид Гейл

31 май
БНТ 1

16:00 MasterChef - шоу
19:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
20:00 Папараци - шоу
21:00 Истински истории -риалити
22:00 Черни планини - сериал
23:00 Папараци - шоу

16:30 8 прости правила сериал
17:00 Студио А ПФГ, директно
18:00 Футбол: Лудогорец Берое, мач от А ПФГ,
директно
19:55 Студио А ПФГ, директно
20:30 Проклятието на Тутанкамон - приключенски
Nova TV
22:20 Мантикор - екшън
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 00:10 Фрактура - рок музика
bTV Cinema
11:00 Съдебен спор - НТВ
Diema Family
07:15 Тайният живот на пчелите 12:00 Новините на Нова
07:00 Голямата лъжа - сериен
- драма
12:30 Шрек завинаги - анима- 12:20 Любов, деца и едно
09:30 Невидима зона - драма
ционен
голямо сърце - роман12:00 От глупав по-по-глупав:
14:15 Между сърцето и разума
тичен
Когато Хари срещна
- драма
14:10 Вината на Фредерик Лойд - комедия
16:00 Дикoff - НТВ
романтичен
14:00 Макс Пейн - екшън
19:00 Новините на Нова
16:00 Индия: Любовна исто16:15 Самотна звезда - драма 19:30 Темата на Нова
рия - сериен
19:00 Явлението - драма
20:00 Карате кид - екшън
18:00 Пътеки към щастието 21:00 Животът на Дейвид Гейл 22:50 Джурасик парк 3 - приксериен
- драма
люченски
20:00 Звезда - романтичен
23:30 Сексмания - комедия
Kino Nova
21:50 Вината на Фредерик bTV Comedy
08:15 Мумията - анимационен
романтичен
08:00 Мутра по заместване 08:45 Виолета - сериен
23:45 Звезда - романтичен
сериал
09:45 Фантасмагор - комедия
Nova Sport
09:00 Мразя моята тийн дъщеря 12:00 Дъщерята на мускетаря - 18:00 Футбол: Берое - Ло- сериал
приключенски
комотив София, мач
bTV
10:00 Доктор Дулитъл 13:50 Съвършено непознати от А професионална
08:00 Тази неделя
комедия
комедия
футболна група,
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 Столичани в повече 15:50 Птица върху жица директно
12:00 bTV Новините
сериал
комедия
12:30 Аламинут: Ново поколе- 13:00 Мутра по заместване TV 7
18:10 Не-приятели - комедия
ние - шоу
сериал
20:00 От местопрестъплението: 07:40 i – Карли - сериал
13:00 Малкият Ники - комедия 14:00 Старчета разбойници с
09:00 Оригиналът
Ню Йорк - сериал
15:00 По следите на: Азорски11:30 Знакът на българина Бети Уайт - сериал
21:00 Бевърли Хилс Чихуахуа
те острови - докумен- 14:30 Новите съседи - сериал
сериал
3 - комедия
тален
17:30 Приятели - сериал
22:50 От местопрестъплението: 12:30 Новини
16:00 Истински истории 13:00 Досиетата Рокфорд 19:30 Всички обичат Реймънд
Ню Йорк - сериал
реалити
сериал
- сериал
23:50 Не-приятели - комедия
17:00 120 минути
14:40
Сутрешен
блок - сериал
20:30 500 мига от любовта Diema TV
19:00 bTV Новините
15:45 Живот на скорост
комедия
10:00
Смъртоносна
битка
19:30 bTV Репортерите
16:15 Лисицата и детето 22:30 Мутра по заместване сериал
20:00 България търси талант
приключенски
сериал
11:00
Лъжльото
комедия
- финал
23:30 Старчета разбойници с
18:00 Жега
13:00
Готини
татковци
сериал
22:30 Папараци - шоу
Бети Уайт - сериал
18:30 Новини
13:30 Национална лотария
23:30 Ледена смърт - екшън
bTV Lady
14:00 В търсене на съвършения 19:30 Кьосем султан - исторически
bTV Action
09:00 Изпитание на любовта улов - документален
08:30 Ренегат - сериал
сериал
14:30 Спасителни хеликоптери - 21:45 Новини
11:30 Опасна зестра - екшън 12:00 Изборът на Лара - сериал
документална поредица 22:00 Младост без младост трилър
13:30 Отмъщение по принуда 15:00 България търси талант - 15:30 Камиони по леда 00:20 13 - трилър
- екшън
полифунали
реалити
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - тв филм
13:55 Райна Кабаиванска
15:35 Булката примамка игрален филм
17:05 Непозната земя
17:35 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Светът на бъдещето документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас Информационна емисия
20:30 Спортни новини
20:45 Световна лига по
волейбол: България Канада/мъже/ пряко
22:45 По света и у нас
23:00 Лачените обувки на
незнайния воин - филм
от Топ 10 на Лачените
обувки на българското
кино

15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Под наблюдение - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
23:45 Италианска Серия А студио

18:30 Вълнуващи ваканции лайфстайл
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Истински истории риалити
22:00 Черни планини - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

Четвъртък, 28 май 2015 г.

Прочетохме за вас от в. "Животът днес"
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ТЪРГОВЕ

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

ОБЛАЧНО
НЕДЕЛЯ

Ñíèìêè: Áîæèäàð Ñâ. ÍÈÊÎËÎÂ

ТОП ВИЦ
Ловец се загубил в гората.
Притъмнявало, а и започнало да прикапва. Наблизо видял пещера. На входа й стояло мече.
– Здрасти, малкия!
– Здрасти, чичо!
– Майка ти у вас ли е?
– Не е.
– А баща ти?
– И него го няма.
– Тогава ще вляза при тебе
да се скрия от дъжда.
– Може. Бабо, ела да видиш
кой идва!
***
Дядото се хванал здраво.
Бабата се хванала за дядото. Кучето се хванало за бабата. Котето се хванало за
кучето и мишлето се хванало за котето. Дърпали, дърпали и изкарали внучката от
Facebook.

Траурна агенция

ÐÅÊÂÈÅÌÈ

n

n

n

n
n

Денонощно погребално
обслужване
Всичко за християнски и
мюсюлмански погребения
Специализиран транспорт
в страната и чужбина
Паметници и огради
Качество и конкурентни цени
гр. Търговище ул. Г.С.Раковски 33
гр. Разград ул. Перистър 43
гр. Попово ул. Р.Даскалов 20
денонощен телефон

0879 65 41 21

Френски гинеколог:

Скоро жените няма да могат
да раждат естествено

Божури в селския ни двор

Водещият
френски способността да раждат
гинеколог Мишел Оден по естествен път.
твърди, че жените са
84-годишният лекар
застрашени да загубят подчертава, че раждането е станало толкова
зависимо от лекарствата,
че жените скоро няма да
могат да раждат без тях,
интензитетът на поло- пише британският вестник
вия подбор, вариращ "Телеграф".
между
ожесточено
В своята книга "Необсъревнование между ходими ли са акушерки?"
90 мъжки за едва 10 Оден посочва, че днес
женски, през попула- раждането трае два часа и
ции с голямо числе- половина по-дълго, отколно превъзходство на кото преди 50 години. Осженските до пълно вен това все повече жени
отсъствие при моно- раждат с помощта на легамни двойки, при карства и хирургия.
които женските нямат
"За мен това е знак, че
избор, а мъжките не жените губят способнострябва да се съревно- тта да раждат", обясни той.
вават.
Според него все по-малко
След седем години жени раждат по естествен
на възпроизводство и път, тъй като повечето изоколо 50 поколения, бират цезарово сечение.
учените са установиОден особено критикули, че популациите ва използването на синс интензивен полов тетичен окситоцин, който
подбор са по-здрави, според него, намалява
издръжливи и непо- способността на жената
датливи на близко- естествено да произвежда
родствено кръстосва- този хормон.
не. За сравнение
- популациите със
слаб полов подбор
или липсата на такъв
изчезнали след 10 поколения.
"Резултатите
показват, че половият
подбор е важен за
здравето и устойчивостта на популацията, тъй като пречиства
отрицателните и поддържа положителните й генни вариации",
казва Мат Гейдж.

Защо съществуват мъжете

За пореден път в навечерието на празника на децата 1 юни в Търговище
ще гостува цирк "Ориент". В разнообразната програма на цирка са включени дресури на животни, акробатични номера, илюзии, жонгльорство и…
много смях.
След 15-годишно гастролиране в Америка на родна земя и в Търговище са
клоуните Цако, Дако и Диди.
Приканваме деца и родители от града и региона да
посетят спектаклите на цирк „Ориент”:
родни, аа
н
,
и
в
и
28.05. – 18.30 ч.
приемл ат много повое!
а
с
е
29.05. – 18.30 ч.
т
и
Цен лите струв арантиран
30.05. – 11.00 и 17.00 ч.
г
спектакбавлението е
31.05. - 11.00 и 17.00 ч.
а
З
01.06. - 11.00 и 17.00 ч.
.
че

уведомява своите клиенти, че

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

При много видове
единственият
принос
на мъжките екземпляри
към възпроизводството е
семенната течност. Този
факт отдавна озадачава
биолозите, които се чудят защо безмилостният
естествен подбор е допуснал те да оцелеят при
това положение. Сега
британски специалисти
предлагат обяснение мъжките екземпляри са
необходими за процес,
известен като полов
подбор, който помага
на видовете да се предпазват от заболявания
и изчезване, съобщават
Ройтерс и в. "Дейли телеграф",
позовавайки
се на публикация в сп.
"Нейчър".
От еволюционна гледна точка е много посмислено да съществува
изцяло женска популация, размножаваща се
безполово и произвеждаща голям брой дъщери, които на свой ред се
възпроизвеждат, вместо
синове, които не могат.
Учени от университета на Западна Англия
обаче са установили, че
половият подбор, при
който мъжките екземпляри се съревновават,
за да бъдат избрани от
женските за възпроизводство, подобрява генетичния фонд и здравето на вида, и обяснява
тяхната необходимост.
Липсата на подбор
- когато няма секс и съответно не е необходимо
съревнование за него,

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



прави популациите послаби генетично и поуязвими за изчезване.
"Съревнованието
между мъжките екземпляри за възпроизводство е наистина важно,
тъй като подобрява генетичното здраве на
популациите. Това се
постига чрез половия
подбор, който действа
като филтър за генетични мутации и помага
на популациите да процъфтяват и да се опазят
от изчезване в дългосрочен аспект", обяснява Мат Гейдж от изследователския екип.
Почти всички многоклетъчни организми
се размножават чрез
секс. Досега обаче учените не са били в състояние да предоставят
задоволително обяснение за необходимостта
от полово размножаване, тъй като то има и
своите неблагоприятни
аспекти. Например само половината от потомството, дъщерите,
на свой ред ще се сдобият с потомство.
За да предложат
обяснение за важността на половия подбор,
авторите на проучването са наблюдавали 10-годишната
Èçäàòåë:
еволюция на вид
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
брашнен бръмбар
в
контролирана Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
лабораторна сре- Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
да.
E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
Единственото
Печатница: "Разград
различие между Полиграф" ООД - Разград
популациите е бил

www.targovishtki-novini.com

0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

