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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
Вдигат„Вълшебната завеса” с
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Завишени критерии, Безплатни спектакли
високо качество! на Гергьовден
Рецептата за успех на „Мизия Милк”и защо
търговищката фирма на Стефан Христов
и Ергин Терзи си смени името на „Ес Мизия”

Свилен НИКОЛОВ
През миналата година фирмата печели
проект по мярка 123
за изграждането на
ново преработвателно
предприятие. Това е и
причината
търговищката фирмата да смени
името си. Или сегашният оператор „Ес Мизия”
и собственикът „Мизия
Логистика” остават, тук
в Търговище, а „Мизия Милк” ще е фирма
изпълнител на новия
проект. Бъдещото предприятието ще е специализирано в производството на екологично
чисти млечни продукти
– козе, овче и биволски.
Като амбицията
на собствениците е да
пуснат нова еко марка
на пазара, която ще е
основно ориентирана за
експорт, разбрахме от
съсобственика й Стефан
Христов. Според него,
Странджанският район
е най-подходящ за производството на подобен
род продукция, затова
предприятието ще бъде
построено в Елхово.
Инвестицията ще е на
стойност около 6 млн. и
800 хил. лв и се очаква
да заработи през май
2015 г.
От Стефан Христов
научихме още, че работниците, които ще бъдат
Следващият брой
на "ТН" ще излезе на
8 май, четвъртък

заети в производството
там, ще са от Търговище. Намеренията им са
да заложат на млади кадри, които сега завършват хранителното училище. Разбира се, за да
овладеят специфичната
работа, те ще преминат
курс на обучение, както
и ще почерпят практически опит от специалистите на предприятието.
Търговищкото
млекопреработвателно
предприятие е едно от
най-големите в страната, с производствен
капацитет 100 т. мляко
на ден. Продукцията му
е добре позната както
в България, така и на
международните пазари. Техни продукти се
продава в търговските
верига „Лидъл”, „ЦБА” и
„Пикадъли”, (на 3 стр.)

Международният
фестивал
на спектакли за
деца „Вълшебната завеса” ще
отвори врати с
безплатни спектакли в късния
следобед на 6
май - Гергьовден.
В 17.30 ч. пред Драматичния театър в Търговище ще се развихри
цветната феерия в спектакъла-хепънинг „Следи
от цветя”на ЖАР театър
– София. По традиция те
всяка година представят най-новото си площадно представление
именно на търговищкия

Министър Десислава Терзиева:

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

фестивал.
Малко по-късно, в
18.15 на голямата сцена на театъра с представлението на домакините ”Истинският крал
на Азириут”ще започна
и истинската конкурсна
програма. Входът е безплатен.
(на 2 стр.)

Сергей Станишев в Търговище

беше 120 години от началото на соПроблемът с водата на Поводът
циалистическо движение в града * На среща с
и симпатизанти на Коалиция за БългаОмуртаг ще бъде решен членове
рия той призова за активно участие в предБорислав КУРДОВ
Проблемът с водоснабдяването на Омуртаг е пред разрешаване.
Това заяви в Търговище
министърът на регионалното развитие Десислава
Терзиева. Ще припомним, че през октомври
миналата година в Омуртаг бе обявено бедствено
положение, след като
там пресъхна водоизточникът и близо месец
жителите на града бяха
без вода. В последствие
от Министерството обещаха да заделят средства за доизграждане
на водопровод, който да
доставя питейна вода от

язовир „Ястребино”.
През първата половина на месец май ще
бъде обявен и търгът,
след който ще бъде определена и фирмата
изпълнител. Предстои
да бъде подписано и
споразумение с община
Омуртаг за разходването на средствата, каза
министър Терзиева. Парите са осигурени от
публичната инвестиционна програма на МРР.
По покана на депутата от Търговищки регион
Явор Куюмджиев, министър Терзиева, заедно с
изпълнителния директор
на Агенцията (на 8 стр.)

стоящите избори за Европейски парламент

Борислав КУРДОВ
Свилен НИКОЛОВ
По повод 120-та годишнина от възникването на социалистическото движение в
Търговище гост на града бе лидерът на БСП
и президент на ПЕС
Сергей Станишев. Той
бе придружаван от кандидата за евродепутат
Евгени Кирилов и народния
представител
от Търговищки регион
Явор Куюмджиев. Гостите, заедно с членове
и симпатизанти, положиха венци и цветя
пред паметната плоча
на "Първи долап", на
мястото, където през
април 1894 година се е
състояло учредителното събрание на първата
търговищка дружинка
на Българската работническа социалдемократическа партия.
След кратката церемония г-н Станишев
връчи партийните карти
на осем нови членове
на БСП в Търговище.
По-късно в препълнената зала на драматичния театър в града бе

открита предизборната
кампания на Коалиция
за България в Търговище. Тържеството започна с мултимедийна програма, която проследи
пътя на създаването
на социалистическото
движение от времето
на Маркс и Енгелс, през
войните, до наши дни.
Звучаха познати от недалечното минало песни като „Бандера роса”,
„ И н те р н а ц и о н а л ът ” ,
песни за партизанското движение и др. Пръв

пред
препълнената
зала на Драматичния
театър говори Свилен
Василев, председател
на местната структура
на БСП. Приветствие
към присъстващите по
случай 120 години от
началото на социалистическото движение в
Търговище поднесе и
кметът на града Красимир Мирев. И двата
подчертаха важността
на предстоящите избори за Европейски парламент.
(на 8 стр.)

Сряда, 30 април 2014 г.
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В Търговищко
Вече и в Търговище
Ваксинация
на дивите Център за кариерно ориентиране Безработни
получават работа
хищници

Драстично
намаляват
случаите на болни животни
от бяс в Търговищка област
и в страната. Така коментира
началото на пролетния етап
на ваксинацията по въздух
срещу бяс при дивите хищници директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Търговище
Стойне Миланов . Коментирайки работещата вече пет
години Програмата за надзор и изкореняване на заболяване бяс, специалистът
отчете, че ползите от нея са
видими. Последните случаи
на бяс в Търговищкия регион
са от февруари 2009 г. Тогава
в период от три дни – между 16, 19 и 22 февруари са
регистрирани три случая в
съседните села – Миладиновци, Бистра и Алваново.
И в трите е ставало дума за
ухапване на домашни животни от лисици . Труповете
на животните са изследвани
и е констатиран т.нар „тих
бяс” , обясни Миланов. В
следващите години ветеринарите нямат регистрирани
случаи. По време на тазгодишната пролетна кампания
над Търговищка област ще
бъдат разпръснати 54 320
ваксинни примамки. Ваксините няма да бъдат пускани
над населените места и водоемите. Те не са опасни за
дивеча и домашните животни, но ветеринарите препоръчват хората да не ги пипат.

Цонка КРУМОВА
На 25-ти април, 2014 г.,
в регионалната библиотека
„Петър Стъпов” – Търговище бе откриването на новия
Центъра за кариерно ориентиране към Регионалния
инспекторат по образование
в Търговище. В България той
е 28-ми по ред и е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Стойността му е 10 000 000
лв., съфинансиран от Европейския социален фонд.
Целта на Центъра за кариерно ориентиране е младите
хора да могат
възможно
в
най-ранна възраст да имат
представа за
себе си, да са
наясно с уменията си и да
изберат правилния път, за
да могат да станат професионалисти в това,
което искат и
могат, каза ръководителят на
проекта Антон
Атанасов.
В
нашата страна кариерното ориентиране намира все
повече своята важна роля.
Нашето образование има
дълбоки корени и традиции
и чрез този Център ние ще
се опитаме да му предадем
основната и важна част, а

Безплатни спектакли на...

(от 1 стр.) В дните на фестивала, който продължава
до 10 май, в камерната и
голямата зала на Драматичният театър, както и на
сцената на Кукления театър в Търговище, ще бъдат
поставени общо 15 пиеси.
Организирани са и няколко
конкурса. За пети път ще се
състои кастингът за „Звездите на Вълшебната завеса”. Фоайето на театъра пък
ще бъде озарено от рисунките, участващи в конкурса
„Аз и театърът”. Ще бъдат
проведен и практически
уъркшоп
„Драматургията
– светът отвъд белия лист”.
На 8-ми май от 17.30 часа в
Драматичния театър ще се
състои и дискусията: „Виртуално и веществено – новите технологии и традициите
в съвременния театър за
деца”.
Спектаклите ще бъдат
оценявани от жури с председател доц. д-р Йоана Спасова и членове драматурзите Стефан Янков и Асен
Терзиев.

тя е младите хора да бъдат
по-щастливи в света, в който
живеят, допълни още Атанасов.
На пресконференцията
Антон Атанасов представи и
хората, които стоят зад този
проект – г-жа Илиева от Министерството на образованието и науката, Дарина Димитрова началник на РИО
– Търговище и координаторът на Центъра г-н Шиваров.
Димана Петрова разказа
накратко за новите помещения, с които разполагат.

Това са информационна
зала, зала за индивидуална
консултация, както и зала
за групова работа. Основната цел естествено е да се
създаде система за кариерно развитие в училищното
образование и на базата на
тази цел осъществяваме нашата дейност, каза Димана
Петрова.
Предстои създаване на
Национален портал за кариерно ориентиране, където
учениците ще добият представа, ще имат възможността да се информират напълно за видовете професии и
за техните характеристики.

30 тематични филма предоставени от Министерството дават възможността за
провеждането на ученически дискусии.
Основните цели, които са
поставени пред Центъра за
кариерно развитие в Търговище са предоставянето на
специализирани услуги на
учениците. В него ще бъдат
подкрепени също и педагогическите съветници и учителите. Така също центърът
ще дава пълна информация
и консултации на родители-

Постъпилите на работа 10 054, като техният брои
безработни лица през март сравнително намалява с
в Търговищка област са 489. тези от предходния месец.
От тях 247 са безработните
Равнището на безрабобез квалификация, 147 са с тица на територията на Обработническа професия, а ластта е 20,4%, а средната
специалистите със средно безработица в страната
специално и висше образо- е 12,2% сочат данните на
вание са 95. На първичния Агенцията по заетостта.
пазар трудовите посредниНай-голяма е безраци са осигурили заетост на ботицата в община Анто385 безработни лица, което ново – 56,9%, след нея е
е два пъти повече в сравне- община Опака с 41,2%,
ние с февруари. Свободните в община Омуртаг е 33,3
работни места от работода- %, следва община Попово
тели на територията на Об- с 19,0%, като най-ниска е
ластта през март са 715, а безработицата в община
търсенето на работна сила Търговище – 12,5 %. По
на първичния пазар се е професионален
признак
увеличила с 222 в сравне- регистрираните
безрание с предходния месец. ботни без специалност
Общо 216 са работните са 58%, с работнически
места заявени в област професии – 30%, а спеТърговище по програми за циалистите са едва 12%.
заетост. Увеличението им Най-висок е процентът на
се дължи на това, че през безработни лица с основни
този месец стартират нови и по-ниско образование,
дейности по проекти по на- 54% със средно образовационалната програма „От ние, търсещите работа са
социални помощи към оси- 41%, а с висше образовагуряване на заетост”.
ние само 5%. От общо реВ
трите
бюра
по
труда
гистрираните безработни
те и жителите на Търговище.
На откриването стана в област Търговище реги- лица с намалена работосясно, че до този момент стрираните безработни са пособност са 440.
обучение са преминали 5
С дарителска кампания 357 ученика от Областта.
По този начин те успяха да пари за „Спешъл Олимпикс”
открият видовете професии
и да получат повече информация за техните характеристики.
На края на събитието
всички имаха възможността да опитат ястия приготвени от бъдещите „кариеристи” от Професионална
гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов” в
Търговище.

Подкрепете Павлина

Завишени критерии,
високо качество

Честа да открият фестивала този път имат домакините
с пиесата " Истинският крал
на Азириут" на Лиляна Байлова.
Това е едно приказно представление, което ще развълнува
не само малките зрители, но и
онези от „порасналите”, които
са запазили детското в себе си
и все още вярват, че приказният свят на справедливостта
съществува.

(от 1 стр.) изнася се в страните от ЕС, както и в Австралия, Нова Зенландия и
САЩ. Носители са на много
престижни отличия от международни и български изложения и панаири.
От миналата година операторът има и международен сертификат за контрол
на продукцията, които става
и задължителен за преработватели, които искат да

Над 200 души са постъпили на работа през март

работят в Европейския съюз
и да предлагат продукцията
си в международни вериги.
Притежават и регистрация
по изискванията на федералния закон за храните в
САЩ. През тази година им
предстои и сертифициране за
държавите Австралия и Нова
Зеландия. По думите на Христов това са и изискванията,
които съществуват по света
за да може свободно предприятието да предлага продукцията си нявсякъде.
Рецептата за успеха на
марката „Мизия Милк” е в
ежедневния контрол, много
отговорност в работата със
суровите млека и квалификацията на персонала по
цялата верига в производството и администрацията,
посочва Стефан Христов.
„Постоянство в работата и
високи критерии от суровината до продажбите на готовите продукти - това е, което
ни задържа вече 15 години
на този конкурентен пазар”.
Ние като оператор гарантираме пред клиентите ни,
качеството на всичките ни
продукти и с това компромис няма, е категоричен
Христов.

С дарителска кампания
„Аз помогнах това са се случи!” в Търговище събират
пари за участието на девойка в Европейските летни
игри „Спешъл Олимпикс”.
29-годишната Павлина, която е отгледана в Домове
за деца с увреждания, а от
пет години живее в Защитено жилище в село Лиляк, е
една от 16-те представителки на България в игрите в
Белгия. За участието й – за
екипировка, подготвителен
лагер и билет за транспорт
са необходими 2 500 лв.,
съобщи пред медиите Цветелина Ганева, координатор на центъра за работа с
доброволци към Клуба на
Нестопанските организации
в Търговище. Инициативата в подкрепа на Павлина
е подета от доброволци.
Събрани са първите 59 лв.
от благотворителен Великденски базар на изделия
на младите хора, живеещи
заедно с Павлина в Защитеното жилище. От 9-20 септември в Антверпен, ще се
проведат Европейски летни
игри „Спешъл Олимпикс“,
които подпомагат развитието на хора с интелектуал-

ни затруднения в областта
на спорта. В събитието ще
участват над 2 000 атлети и техните делегации от
58 държави, сред които и
българските. Търговищката родителска общност на
деца и младежи с интелектуални затруднения прави
възможно включването на
нашия атлет в българския
отбор по боче на „Спешъл
Олимпикс” и дава идея за
благотворителната инициатива. Всеки, който желае да
подкрепи Павлина, може да
изпрати дарителски SMS на
стойност 1 лев, с текст DMS
POMAGAM на номер 17 777,
информират организаторите. През 2010 г. Павлина е
участвали на игрите в Полша, като е била част от българския отбор по боулинг.
Тогава тя завоюва – второ
място на двойки, четвърто
– отборно и 6-то място в индивидуалната надпревара.
„Очакваме общността да се
мобилизира в тази благородна кауза”, каза Невяна
Маджарова,
председател
на УС на НСО в Търговище.
Кампанията по набирането
на средства ще продължи
до 30 юни.

Сряда, 30 април 2014 г.
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В Четвърто основно училище

„Децата на Земята”

Повече от 300 ученици изписаха с
телата си „22 април - ден на Земята”

Зорка ХАРАЛАМПИЕВА
С визуална символика
“Децата на Земята” беше открита седмицата на Земята
в Четвърто основно училище „Иван Вазов“ - Търговище. Под ръководството на
преподавателя по изобразително изкуство Емил Димитров, повече от 300 ученици от 1 до 8 клас изписаха:
"22 април- ден на Земята".
В актовата зала на училището
седмокласничката
Ебру Хюсеинова направи
презентация за опазване
на природата и защитените
видове животни и растения
в България. Във фоайето
на училището бе подредена традиционната изложба
от предмети, изработени
от отпадъчни материали, а
ПИГ в дейностите по интереси засадиха липи в двора на училището. На 9 април учениците от 3 клас се
включиха в кампанията на
btv “Да изчистим България
за един ден”. Студенти по
педагогика проведоха час
по чистознание в училището. С много емоции учениците посрещнаха младите
си приятели и с интерес се
включиха в игрите подготвени от тях.
В дейностите по интереси, учениците от ПИГпрогимназиален етап направиха огромен балон от
отпадъчни материали, в
който бяха поставени цветни балони с послание: “Ние
учениците и учителите от IV
ОУ "Иван Вазов"- Търговище
ви призоваваме: Активирайте вашите любов и разум в
сърцето си и ги изпращайте всеки ден на планетата
Земя.»
На 24 април учениците от
5-8 клас под ръководството
на Емил Димитров показаха
на своите съученици и учители интересна техника на
рисуване с ръце и латекс,
създавайки картината «Дървото на дъгата» под звуците
на песента «Дървото» на
група «Ахат». В двора на
училището учениците от начален етап с помощта на
своите учители и възпитатели рисуваха рисунки на
асфалт посветени на седмицата на Земята, а в коридо-

рите бе подредена изложба
от произведения на малките
първокласници и второкласници.
Част от програмата на училището посветена на тази

тел Емил Димитров спечелиха още две групови награди
за оригинална екоидея- екип:
Азиме Исмаилова, Селиме
Ерджанова, Енджихан Бориславова, Албена Красими-

седмица бе участие в конкурса на Млдежкия дом в
Търговище «Еко-фантазии».
Специална награда за найоригинална екоидея спечели
Александър Илиев от 8 клас.
Учениците от Четвърто основно училище с преподава-

рова и Мирослава Сабинова
и екип:Мустафа Енгин, Благовест Антонов, Илкер Илханов, Георги Георгиев и Енгин
Шабанов- всички от 7 клас.
Предстои изработване
на вестник за проведените
инициативи.

При променливо
време

Как да
останем
здрави

Нестабилните
атмосферни условия нарушават
здравословното състояние
на повечето хора, като увеличава риска от проблеми
с кръвообращението, казва
австрийският професор Хадемар Банкхофер.
Но има решение за смущенията от променливото
време и то се крие в промяната на хранителния режим.
Специалистите съветват да
се храните в по-малки количества. В менюто трябва да
присъстват пресни плодове
и зеленчуци или задушени
такива.
През пролетта времето е
доста нестабилно. Мнозина чувстват умора, отпадналост. Банкхофер препоръчва чиния супа с месо и
зеленчуци, отколкото чаша
кафе. За циркулацията е важен микроелементът хром,
който се съдържа в гъбите,
стафидите и ядките.
За жените е необходимо
желязо, за това те трябва
да ядат ябълки, магданоз,
задушен грах и тиквени
семки.
Експерти от Ню Йорк
препоръчват за добра циркулация на кръвта всеки ден
да изяждате по една кисела краставичка или филия
пълнозърнест хляб, намазана с горчица. За енергия
действат рукола и броколи.
Най-важното е да приемате
достатъчно вода, в която да
добавяте прясно изцеден
лимон.

Училище за родители

Грижи за кожата
на новородено
Бебешката кожа обаче
никак не бива да се пренебрегва. Тя е деликатна също
както и имунната система на
новороденото. Парфюми, перилни и почистващи препарати, бои и др. лесно влизат в
контакт с бебешката кожа и
могат да доведат до зачервяване, раздразнения, сухота и
обриви.
При раждането кожата
на бебетата е набръчкана и
покрита от един специален
предпазващ слой – верникс,
който отпада през първата
седмица. Не е нужно да се
опитвате сами да го свалите
като търкате и триете кожата или го мажете с кремове и
лосиони. Ако бебето се роди
след термин този слой често
липсва. При новородените с
пълна сила важи правилото
- колкото по-малко, по-добре!
И така - какво да правите, за
да предпазите максимално
вашето бебе от алергии и обриви:
Не е необходимо новороденото да се къпе всеки
ден. Твърде честите бани
(повече от 3 пъти седмично)
през първата година на детето лесно води до премахване на защитния липиден
филм, който покрива кожата
и играе ролята на бариера.
Така тя става уязвима на заобикалящите я потенциални
алергени. С изключение на
областта около устата и под
памперса, бебетата не се цапат. През първия месец дори
е достатъчно леко да почиствате с мокра нежна гъба 2-3
пъти в седмицата бебешката
кожа. Устата и седалището ежедневно трябва да се
почистват с вода или специални мицеларни лосиони
предназначени за тези зони.
В никакъв случай не ползвайте мокри кърпички. Независимо от описанията на
опаковката колко са щадящи, при всички положения съдържат един от топ
алергените през последните няколко години, а

именно – катонът.
Внимавайте с бебешката
козметика. Имунната система
на новородените е незряла. В
случай, че в семейството има
история за кожни проблеми,
алергии или астма, това още
повече трябва да повишава
вниманието ви за всичко, което се докосва до кожата на
вашето дете. Изпирайте новите дрехи, преди да ги облечете на бебето. Използвайте
специални бебешки перилни
препарати без оцветители, с
по-малко или липсващи аромати. Перете дрехите и спалното бельо на бебето отделно
от това на възрастните. Подбирайте ги да са от меки материи, както и да няма етикети
или ръбове, които да наранят
нежната кожа.
Много чест проблем през
този период е подсичането по
дупето и гениталиите. Всички
знаят, че основен принос за
това имат триенето, повишената влажност, прегряване
и дразнене на кожата от изпражненията и амоняка в урината. При по-леките форми на
подсичане може да се справите сами без необходимост от
лекарствена намеса.
За целта сменяйте често
памперсите, сменяйте ги веднага след като се изцапат,
измивайте кожата там внимателно с вода, като премахнете
хубаво остатъците от крем,
урина и изпражнения. Много важно след това е кожата
да се подсуши хубаво, но не
с триене, а да оставите бебето голо за малко, или с леко
попиване с мека кърпа. След
като кожата е добре подсушена, вече може да нанесете
крем, който да възстановява
кожната бариера и сам по
себе си да няма потенциал за
допълнителни раздразнения.
Ако обривът не започне да
затихва до 2-3 дни е препоръчително да потърсите дерматолог
или педиатър. Има още един
важен момент в ежедневната
ви грижа за нежната кожа на
бебето. Това е масажът. Както
галенето това е метод, с който
да засилвате емоционалната си
връзка с детето, да му предавате любов и сигурност.
Категорично е доказано,
че докосвайки бебето по този
начин, спомагате както за
неговото емоционално, така
и за по-доброто му физическо здраве. Масажираните и
галени бебета са по-спокойни, спят по-добре и плачат
по-малко – мечтата на всяка
майка!

Кърменето - защита срещу сърдечни болести
Кърменето от 3 до 12 месеца значително намалява
риска от хронични инфекции, свързани със сърдечносъдови болести у възрастните хора, сочат резултатите
от американско изследване.
То обхванало около 7000
души на възраст между 24
и 32 години от различни социални среди. За участие
в изследването били подбрани деца от едни и същи
родители, за да се избегне
въздействието на социалноикономическите фактори.
Учените открили значима връзка между краткотрайното кърмене или ниското тегло при раждането
и високите нива на С-ре-

активния протеин - известен маркер за инфекции,
в кръвни проби, взети от
участниците. С-реактивният протеин е синтезиран в
черния дроб.
Кърменето от 3 до 12 месеца е свързано с 20-30-процентно
намаляване
на
концентрацията на С-реактивния протеин в кръвта в
сравнение с хората, които
не са били кърмени, поясниха учените от Северозападния университет.
Било установено също, че
всеки допълнителен паунд
телесно тегло при раждането е свързан с 5-процентно
понижаване на концентрацията на С-реактивния про-

теин в кръвта. Ефектът от
кърменето е сходен с този
от медикаментите за намаляване на нивата на С-реактивния протеин, поясниха
учените. Хронична инфекция е в основата на редица
заболявания, сред които
сърдечносъдовите болести,
но досега не бе ясно каква
точно е ролята й за появата
им.
Получените
резултати
навеждат на мисълта, че
кърменето може да намали ефекта от важен рисков
фактор, свързан със сърдечносъдови болести у възрастните, отбеляза един от авторите на изследването Алън
Гутмакър от университета.

Сряда, 30 април 2014 г.
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Балет „Вега” става на 20 години

Юбилеят ще бъде отбелязан с големи концерт на 15 и
16 май в залата на Драматичния театър в Търговище

Два големи концерта
подготвят възпитаниците на Школа за модерен
балет „ Вега” в навечерието на своя двадесетгодишен
юбилей.
За тези години стотици
деца на Търговище са
преминали през формацията и са се потопи-

ли в магията на танцовото изкуство.
Балетът е създаден през 1994 година
от Марианна Савова,
която е главен художествен ръководител
и хореограф. В началото формацията работи
към Центъра за рабо-

та с деца и наброява
двадесетина деца. Разраства се бързо, като
дава възможност за
развитие на начинаещи
и напреднали танцьори,
а от 2000 година преминава към Младежкия
дом в града.
Днес „ Вега” е най-

големият танцов състав и е визитната картичка на Търговище в
областта на модерния
балет. Над 120 деца от
5 до 18 години са разпределени в 10 възрастови групи, поддържат
разнообразен репертоар и имат концертни
изяви.
Представителните групи всяка
година стават носители на големите награди от
най-престижните
национални и международни конкурси и фестивали,
като винаги печелят комплиментите
на публика и жури.
До 2009 година
„Вега” поддържаше и професионална трупа,която
работи с утвърдени имена от
шоу бизнеса в
България и Европа. Многобройни
са участията на
най-престижните сцени – зала 1

на НДК ,телевизионни
продукции, видеоклипове, концертни турнета. Опитът и успехите
на професионалистите
са пример за възпитаниците в детската
школа и допринасят
за високите критерии
и постижения в работата с тях. Повечето от
момичетата от професионалния екип сега
са ръководители на балетни и танцови групи
в София и Варна.
Милена
Иванова,
един от първите и дългогодишни танцьори, е
помощник-ръководител
в балет „ Вега” .
С много труд, всеотдайност и вълнение възпитаниците на школата
и техните ръководители
подготвят нови танци,
за да отпразнуват своя
рожден ден. В залите
на „Вега” текат трескави репетиции,шият се
нови костюми, изработва се реквизит, за да
бъде празникът красив
и звезден, като името,
което носят.

в 73 мин. Начев изненада Иванов с удар от
границата на наказателното поле- 4:0.
В 83 мин Начев нахлу устремно в наказателното поле отляво на
атаката, но бе спрян с
нарушение от Св. Стоянов и съдията за втори
път посочи бялата точка

за изпълнение на дузпа. Зад топката застана
Александров и майсторски заби топката за 5:0.
Две минути по късно Митков се пребори
за една топка в наказателното поле, подаде към Начев, който
с удар от около 20 м.
фиксира крайното 6:0.

"Светкавица" писа „шестица” на "Ботев"

Йордан МИНЧЕВ
Светкавица продължава да гази съперниците си в Североизточната „В” Аматьорска
футболна група. Този
път „гнева на мълниите” изпита отборът на
„Ботев”-Нови Пазар.
Веднага след началния съдийски сигнал
домакините се настаниха в половината на
своя съперник и опасностите се заредиха
една след друга, но
пропуски пред гола направиха Сл.Илиев, Цв.
Илиев и Александров.
Гостите
разчитаха
на епизодични атака,
в основата на които
стоеше много дейния
Мехмедов, но неговите
усилия не бяха достатъчни за нещо повече
от два анемични удара
към Димов. Усилията

на домакините все пак
се увенчаха с успех в
23 мин. когато Генов
проби отляво, центрира
към далечната греда и
включилият се в атаката Р. Стоянов с плътен
удар по диагонала простреля далечния ъгъл на
вратата за 1:0.
До края на полувремето, натискът на домакините продължи, но до
успех не се стигна.
Второто полувреме
домакините вдигнаха
оборотите и във вратата на Евг. Иванов
се изсипа голова градушка. В 54 мин. Цв.
Илиев изведе отлично
в „уличка” сам срещу
вратарят Сл. Иванов,
който бе подкосен в
наказателното поле и
съдията посочи бялата
точка за изпълнение
на дузпа. Зад топката

застана Цв. Илиев, а ударът му не остави никакви
шансове за Иванов- 2:0.
Три минути по-късно голмайсторът на Светкавица Сл. Илиев напомни за
себе си с отличен удар от
18 м. в горния десен ъгъл
за 3:0.
Натискът на домакините се усилваше и

С карнавал в Търговище отбелязаха Международния ден на книгата и авторското право
- 23 април. Мотото бе "Любимите герои оживяват в библиотеката", а организатор на проявaта бе регионална библиотека "Петър Стъпов". В парада се включиха и третокласниците
от Четвърто основно училище «Иван Вазов».
Събудени от вълшебната фея, децата представиха откъси от произведенията «Малкият
Мук», «Котаракът в чизми», «Патиланско царство», «Снежанка и седемте джуджета» и от
приказката «Мързеливата снаха».

Събраха 92 тона боклук
в община Търговище

Осем хиляди доброволци се включиха в националната кампания на bTV
„Да изчистим България за един ден”

Близо 8 хиляди души
от община Търговище се
включиха в националната
кампания на bTV "Да изчистим България за един
ден". Това сочат данните
от подадените в общинската администрация списъци със заявили своето
участие отделни групи
граждани, фирми и институции, сред които ученици
и възпитаници на детските градини. Част от тях
подкрепят кампанията с
осигуряването на техника,
чували и ръкавици.
Стотина служители на
Община Търговище по традиция също се включиха
в почистването. Начело
с кмета Красимир Мирев
те направиха оборка на
парка "Борово око", като
констатацията бе, че с
всяка изминала година
отпадъците
там
стават
все по-малко.
Пълни
чували с боклук отчетоха обаче от
РЗИ и ТД на
НАП в парк
"Роден кът" в
Търговище.

В цялата община са
били събрани общо 92 тона
боклук. „В Търговище това
е основно отпадък от районите за отдих - Парка, Драката и Юкя, които винаги
са били проблемни зони,
както и кв. Малчо Малчев”,
коментира управителят на
БКС Галин Дачев. Той поясни, че количествата са
очаквано по-малки, защото в много от тези райони
общинската фирма е ликвидирала нерегламентираните сметища.
След проведената кампания камионите на БКС
са започнали да извозват
и отпадъците, събрани в
община Попово. До края
на деня тяхното количество е било 6 300 кг., като
това не са окончателните
цифри.

Сряда, 30 април 2014 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

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

Давам под наем
ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ
тел: 0895/ 86 35 85

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

Продавам ОБЗАВЕДЕН (1-9)
АПАРТАМЕНТ, 40 кв. м. с маза
на ул. "Здравец" 1, цена: 30 000 лв.
тел: 0888/ 53 21 22 от 16 до 19 часа.

Продавам ДВОРНО МЯСТО в
местността Кованлъка с ток,
вода и декоративна барака до
канала. тел: 0898/ 211 129
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

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

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

(1-4)

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

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

ЗЕМЕДЕЛСКИ

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

ÊÓÏÓÂÀ

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

(1-4)

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

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

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

(1-2)

55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5, подобр.
55 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), нов
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
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
52 000
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
58 кв.м. Запад 2, ет. 3, подобрения
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
38 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

(1-1)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
26 кв.м. Борово око, ет. 2, тухлена бокс. 23 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4, двустаен, ново
строителство, обзаведен
49 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7, двуст. панел
32 000
67 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла,
климатик, локално парно
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
39 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), ново
строителство, завършен вид 27 000
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. Борово око, ет. 1
47 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

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

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-5)

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

(1-4)

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

13

ГОДИНИ

îò ñìúðòòà íà íàøèÿ ñúïðóã è áàùà

Ãåîðãè
Íèêîëîâ
Ñòîÿíîâ
ïî÷èíàë íà 60 ãîäèíè

Ñ ìíîãî îáè÷, áîëêà è òúãà
òè âèíàãè ùå æèâååø â íàøèòå ñúðöà!
Äúëáîê ïîêëîí ïðåä ñïîìåíà
çà òâîÿ ñêðîìåí, ÷åñòåí, èçïúëíåí ñ
òðóäîëþáèå æèòåéñêè ïúò!
ÏÎ×ÈÂÀÉ

Â

ÌÈÐ!

Îò ñåìåéñòâîòî

(1-4)

ÂÚÇÏÎÌEÍÀÍÈÅ
Íà 2 ìàé 2014 ãîäèíà ñå íàâúðøâàò

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

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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



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

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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

1 май 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - Мисия лондон
20.30 ч. - комедия

1 май
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Това е България музикално-танцов филм на
ансамбъл Българе/1
част/
13:35 Записки по българските
въстания - тв филм
14:45 Евроизбори 2014
14:50 Златна пролет 2014
конкурс за нова поп и
рокмузика
16:25 Евроизбори 2014
16:30 Чаровният принц - игрален филм
18:10 Празничен концерт на
Гвардейския духов
оркестър
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Евроизбори 2014
20:30 Тържествен митингзаря по случай 138
години от Априлското
въстание пряко
21:10 Евроизбори 2014
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Полуфинална среща-реванш
от турнира на Лига
Европа

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 35 години Сигнал концерт
14:30 Питър Пан - приключенски
16:30 Кухнята на Звездев

17:00 Нанси Дрю - комедия
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант полуфинал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Модерно семейство
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Столичани в повече bTV Action
сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големия взрив
10:30 Кралете на бягството - сериал
сериал
19:30 Блондинка в книжарница
11:30 Праведен - сериал
та- сериал
12:30 Най-добрият нинджа 20:30 Мисия Лондон - комедия
риалити
13:00 Агенти под прикритие - 22:30 Ало, ало - сериал
23:30 Напълно непознати
сериал
- сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Крале на бягството bTV Lady
сериал
08:00 Женско царство - сериал
16:00 Добрите момчета 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 17:00 Избягай ако можеш сериал
сериал
11:30 Американска наследница
18:00 Опасни улици - сериал
- сериал
19:00 Праведен - сериал
12:30 Бон Апети
20:00 Щитът - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Италианска Серия А 14:00 Часът на мама- токшоу
обзорно предаване
15:00 Духът на здравето
21:30 Лига Европа - студио
16:00 Призракът на Елена 22:00 Лига Европа
сериал
00:00 Лига Европа - студио
18:00 Самозванка - сериал
bTV Cinema
19:00 Американска наследница
07:00 Изкуплението на Грейс - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
11:00 Код: Олимп - екшън
22:00 Пепел от рози - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс - 00:00 Самозванка - сериал
сериал
Nova TV
15:00 Фамилията - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Кървав прах - екшън
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Тера нова- сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Незабравимо - сериал
13:30 Малката булка - сериен
21:00 Честна игра
15:00 Мелодията на сърцето - романтичен
сериен
23:00 Барабанистът - музикален 16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:20 Часът на Милен Цветков
08:00 Аниманиаци
17:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра
10:00 Ергенско парти 2: Послед- 19:00 Новините на Нова
но изкушение - комедия 20:00 Мисията невъзможна 2 12:00 Да, мило - сериал
екшън

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут
13:00 Африка, моя любов драма др.
15:00 Човекът - екшън
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 Уморените лъвове драма
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 Готини татковци - сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Завръщане в бъдещето комедия
00:20 Снайперисти - сериал

Kino Nova

09:50 Имението Даунтън сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
12:00 Разпоредителите комедия
13:55 От руса по-руса комедия
15:50 Шахматиста - драма
17:50 Имението Даунтън сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Последен анализ трилър
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал
00:30 Димящи аса - екшън

Kino Nova - Хелбой II
21.00 ч. - екшън

2 май
07:00 Денят започва
08:05 Евроизбори 2014
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 С песните на Захари
Георгиев юбилеен
концерт
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Това е България музикално-танцов филм на
ансамбъл Българе
13:45 Записки по българските
въстания - тв филм
15:00 Евроизбори 2014
15:05 Кристина Димитрова
и Орлин Горанов - 30
години на сцената
юбилеен концерт
16:55 Евроизбори 2014
17:00 Великолепната петорка
- игрален филм
18:30 Оркестърът на София документален
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Мистър и мисис Смит
- екшън
23:00 По света и у нас
23:05 Евроизбори 2014
23:10 Брак по любов - музикален

22:30 Господари на ефира
- шоу
23:00 Целуни момичетата комедия

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Ало, ало - сериал
bTV Action
09:30 Добрите момчета - сериал 17:00 Шоуто на Слави
18:00 Майк и Моли - сериал
10:30 Кралете на бягството 18:30 Теорията за големия взрив
сериал
- сериал
11:30 Праведен - сериал
19:30 Блондинка в книжарница12:30 Най-добрият нинджа та - сериал
риалити
13:00 Агенти под прикритие - 20:30 Втората майка - комедия
22:30 Ало ало - сериал
сериал
23:30 Напълно непознати 14:00 Щитът - сериал
сериал
15:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
bTV Lady
16:00 Добрите момчета - сериал 08:00 Женско царство - сериал
17:00 Избягай ако можеш 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 18:00 Опасни улици - сериал
сериал
19:00 Праведен - сериал
11:30 Американска наследница
20:00 Щитът - сериал
- сериал
21:00 Лонгмайър - сериал
12:30 Бон Апети
22:00 Белязан да умре - екшън 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
00:00 Лонгмайър- сериал
14:00 Дом и градина - идеи и
решения
bTV Cinema
07:00 Изкуплението на Грейс - 15:00 Топ дестинации лайфстайл
сериал
15:30 Градска природа 09:00 Трета смяна - сериал
лайфстайл
10:00 Фамилията - сериал
16:00 Призракът на Елена 11:00 Честна игра - екшън
сериал
13:00 90210 - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс - 17:00 Призракът на Елена сериал
сериал
16:00 Хванете хлапето - прик- 18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница
люченски
- сериал
18:00 Тера нова - сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Трета смяна - сериал
сериал
20:00 Незабравимо - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Ускорение - екшън
00:00 Самозванка - сериал

22:00 Господари на ефира
- шоу
22:30 Код Меркурий - екшън

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Завръщане в бъдещето екшън-комедия
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Среднощно препускане
- екшън

Kino Nova

07:30 От руса по-руса - комедия
09:50 Имението Даунтън сериал
11:00 Рокфелер плаза 30 сериал
11:30 Артур и отмъщението на
Малтазар - анимациNova TV
онен
06:20 Здравей, България
13:20 Шахматиста - драма
09:30 На кафе - НТВ
15:20 Последен анализ 23:00 Код: Олимп - екшън
11:30 До последен дъх - сериен
трилър
13:00 Новините на Нова
17:50 Имението Даунтън bTV Comedy
13:30 Малката булка - сериен
сериал
08:00 Аниманиаци
15:00 Мелодията на сърцето 19:00 Рокфелер плаза 30 09:00 Столичани в повече сериен
сериал
сериал
20:00 От местопрестъпление10:00 Мисия Лондон - комедия 16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
то: Маями - сериал
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Теория за големия взрив 17:30 Господари на ефира - шоу 21:00 Хелбой II: Златната
18:00 Сделка или не – тв. игра
армия - екшън
- сериал
23:25 От местопрестъпление14:00 Блондинка в книжарница- 19:00 Новините на Нова
20:00 Стани богат - ТВ игра
то: Маями - сериал
та - сериал

СЪБОТА

Kino Nova - Димящи аса
21.00 ч. - комедия

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

bTV Action

08:30 Ренегат- сериал
11:30 Белязан да умре - екшън
13:30 Разбулени тайни на
магията - документална
поредица
14:30 ДТМ - обзорно предаване
15:30 ДТМ- квалификация
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
17:30 Извън играта- сериал
19:30 Полетът на Феникса екшън
21:30 Купа на Франция - студио
22:00 Купа на Франция
23:45 Купа на Франция- студио

bTV Cinema

08:00 Синовете на анархията сериал
10:00 Хванете хлапето - приключенски
12:00 Ускорение - екшън
14:00 Барабанистът - комедия
16:30 Фамилията - сериал
17:45 Код: Олимп - екшън
20:00 Лилехамер - сериал
21:00 Транспортер - екшън

23:00 Лилехамер - сериал

bTV Comedy

07:00 Аниманиаци
08:00 Кухня- сериал
bTV
10:00 Втората майка - комедия
07:00 Духът на здравето
12:00 Мразя моята тийн дъщеря
08:00 Тази събота
- сериал
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:30 Там ли си, Челси? - сериал
12:00 bTV Новините
13:00 Шоуто на Слави
12:30 Нищо лично - скрита
14:00 Кухня - сериал
камера
16:00 Числено превъзходство 13:00 Африка, моя любов сериал
драма
16:30 Старчета разбойници 15:00 Младост 5 - комедийно
сериал
предаване
17:00 Столичани в повече 16:00 Блондинка под прикрисериал
тие - комедия
18:00 Ало Ало - сериал
18:00 Наистина любов - шоу 20:30 Ваканционни изцепки 19:00 bTV Новините
комедия
19:30 bTV Репортерите
22:30 Мразя моята тийн дъщеря
20:00 Предай нататък - шоу
- сериал
22:00 Трима крале - комедия 23:00 Там ли си, Челси? - сериал

НЕДЕЛЯ

Kino Nova - Четирима братя
21.00 ч. - екшън

4 май
БНТ 1
07:45 Неделно евангелие
07:50 Динофрози - анимация
08:35 Бърколино
08:50 Евроизбори 2014
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Неделя х 3 Ток шоу
15:35 Европейски пари за
българското село
15:45 Евроизбори 2014
15:50 Оркестър без име игрален филм
17:45 Евроизбори 2014
17:50 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Непозната земя: Корабът на Рез документална поредица
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Изпепеляване - игрален
филм
22:40 Евроизбори 2014
22:45 Нощни птици - шоу
23:45 По света и у нас

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 НепознатиТЕ
13:00 Африка, любов моя драма
15:00 bTV Документите
16:00 Нека говорят - токшоу
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Добре дошли в джунглата - комедия
22:20 Концерт на Мадона
00:00 Семейство Савидждрама

bTV Action

08:30 Ренегат- сериал
11:15 Полетът на Феникс екшън
13:30 Шампионска лига -

23:30 Първична сила - турнир на
Kino Nova
Световната федерация 08:00 Детски анимационен
по кеч
блок
bTV Lady
09:40 Артур и отмъщението
08:00 Жената в огледалото на Малтазар - анимасериал
ционен
12:00 България търси талант - 11:35 Смърт на погребение концерт
комедия
14:00 България търси талант - 13:25 Козметичката и звяра полуфинал
комедия
15:00 Американска наследница 15:40 Хелбой II: Златната
- сериал
армия - екшън
20:00 Цветовете на любовта - 18:05 Секс гуру - комедия
сериал
20:00 От местопрестъпление22:00 Пан Ам - сериал
то: Маями - сериал
21:00 Мики Синьото око Nova TV
комедия
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 23:10 От местопрестъплението: Маями - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Ястребът и гълъбицата TV 7
сериен
09:00 Факторът Кошлуков
13:00 Новините на Нова
11:00 Терминал 7: Жените
13:30 Студио VIP - НТВ
говорят
14:00 Норбит - комедия
12:30 Новини
16:00 Дикoff- НТВ
12:40 Терминал 7: Жените
19:00 Новините на Нова
говорят
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 14:00 Терминал 7: Ангел парк
20:00 Орлово око - екшън
14:30 Пряка демокрация
22:15 Ничия земя - НТВ
15:30 Студио футбол
23:15 Горещо - таблоид
16:15 А група: Ботев ПдЛудогорец - пряко
Diema TV
18:10 Студио футбол
10:00 Питайте Джим - сериал
10:30 Среднощно препускане 18:30 НОВИНИ
19:30 КЪРТИЦАТА: Разтър- екшън
сване
13:00 Стивън Сегал: Човекът на
22:30 Поверително от Н.Л.
закона - сериал
- таблоид
13:30 Специален агент - сериал
23:30 Новини
14:30 Тайните на бойните
изкуства - документална 23:40 Мъртва риба - трилър
поредица
AXN
15:30 Мотоакадемия - докумен- 12:25 Военна прокуратура тална поредица
сериал
16:30 Билокси Блус - комедия 13:20 Военна прокуратура 18:55 Студио Carlsberg Premium
сериал
Football, директно
16:05 Трите Хикса: Съюзът 19:30 Футбол: Евертън екшън
Манчестър Сити - мач 17:55 Аз, шпионинът - коот английската Висша
медия
Лига, директно
19:40 Първият рицар - прик21:25 Студио Carlsberg Premium
люченски
Football, директно
22:00 Фронт
22:00 Смъртоносна надпревара 23:45 Добре дошли в джунг2 - екшън
лата - приключенски

магазинно предаване
14:15 ДТМ- предаване за моторни спортове
16:00 Италианска Серия А
18:00 Извън играта- сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Белязан да умре - екшън

12:00 Наистина любов - шоу
13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Пан ам- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пан ам - сериал

11:10 Козметичката и звяра комедия
13:25 Тайната на моя успех романтичен
15:45 Мики Синьото око комедия
17:55 Моята супер бивша комедия
20:00 От местопрестъплениеNova TV
то: Маями - сериал
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 21:00 Четирима братя - екшън
23:15 От местопрестъпление11:00 Съдебен спор - НТВ
то: Маями - сериал
12:00 Ястребът и гълъбицата сериен
bTV Cinema
TV 7
13:00 Новините на Нова
10:00 Филмите и звездите на
08:00 Терминал 7: Съдът
13:30 Извън новините
2013-та
влиза
15:00 Етажна собственост 11:00 Транспортер - екшън
09:00 Терминал 7: Пуснете
сериен
13:00 Код: Олимп - екшън
водата
16:00 Всяка неделя
15:30 Развод по френски 11:00 Терминал 7: Жените
19:00 Новините на Нова
комедия
говорят
19:30 Разследване
18:00 Кунг Пу: Юмрукът на
12:30 Новини
20:00 Смокинг
яростта - комедия
12:40 Терминал 7: Жените
- комедия
20:00 Лилехамер - сериал
говорят
21:00 Транспортер 2- екшън
14:00 Терминал 7: Град на
23:00 Лилехамер - сериал
ангели
00:00 Развод по френски 15:00 Терминал 7: Игри на
22:00 Последният замък - екшън
комедия
съдбата
15:30 Жега
bTV Comedy
Diema TV
16:00 Карбовски: Предава07:00 Аниманиаци
09:45 Питайте Джим - сериал
нето
08:00 Кухня- сериал
10:45 Билокси Блус - комедия
09:00 Алф- сериал
13:00 Стивън Сегал: Човекът на 18:00 Фронтова линия
18:45 НОВИНИ
10:00 Ваканционни изцепки
закона - сериал
19:20 Студио футбол
- комедия
13:30 Национална лотария
19:30 А група: ЦСКА - Ли12:00 Мразя моята тийн дъще- 14:00 Тайните на бойните
текс - преко
ря- сериал
изкуства - документална
21:25 Студио футбол
12:30 Там ли си, Челси?- сериал
поредица
13:00 Столичани в повече 15:30 Мотоакадемия - докумен- 21:30 Оригиналът
23:00 Новини
сериал
тална поредица
14:00 Кухня - сериал
17:25 Студио Carlsberg Premium 23:10 Доверие - трилър
16:00 Числено превъзходство Football, директно
AXN
сериал
18:00 Футбол: Челси - Норич 10:55 Убийство по сценарий
17:00 Шоуто на Слави
Сити - мач от англий- сериал
18:00 Ало ало - сериал
ската Висша Лига,
11:50 Военна прокуратура 20:30 Елф - комедия
директно
сериал
22:30 Мразя моята тийн дъщеря 19:55 Студио Carlsberg Premium 15:30 Първият рицар - прик- сериал
Football, директно
люченски
23:00 Там ли си, Челси? - сериал 20:30 Мечът на храбреца - прик- 17:50 Добре дошли в джунг23:30 Разбиване - турнир на
люченски
лата - приключенски
Световната федерация 22:40 Челюсти - трилър
19:40 Като рицарите - екшън
по кеч
22:00 Колекция Нора Робъртс
Kino Nova
- Каролина Муун –
bTV Lady
07:55 Детски анимационен блок
мистерия
08:00 Жената в огледалото 09:10 Артур и войната на двата
23:45 Ханибал - сериал
сериал
свята - анимационен

Сряда, 30 април 2014 г.
Прочетохме за вас
от в. "Животът днес"
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ПЕТЪК

СЪБОТА

Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
-- Жено, я ела тука! Има
ли топла вода, или пак да
започвам с конското?
- Има, мили, има!
- Аааа, добре, че ми омръзна да мия чиниите със
студена вода...
Разговор пред кооперацията.
- Малиии, кви времена настанаха - внучката Веска
живее с едни мъж, без да са
подписали...
- Твойта е добре, моят
внук Десислав живее с
един мъж и са подписали...
Жена е за първи път сама
зад волана по магистралата. Мъжът звъни на мобилния:
- Скъпа, внимавай, по радиото казаха, че някакъв
луд кара в насрещното по
магистралата.
- Шегуваш ли се, не е
един, хиляди са....
Блондинки си говорят:
- Моя вчера ми подари
“Мерцедес”.
- Каква е емблемата на
“Мерцедес”?
- Не знаеш ли - прашки,
опънати на обръч.

Сергей Станишев в Търговище
ските социалисти, призова президентът на ПЕС и
кандидат за евродепутат.
Тезата му бе подкрепена и
от кандидата за евродепутат, родом от Търговищко,
Евгени Кирилов. Той посочи пред своите земляци черти от характера на
Мартин Шулц: " Изключителна личност, застъпник
на политиката за социална
и солидарна Европа, която
се вълнува от съдбата на
обикновените хора”.
Промяна в политиката
на европейско ниво може
да се реализира само от
европейските социалисти,
каза още Сергей Станишев. А преди да влезе в
залата, пред журналисти,
той поясни, че Европейската народна партия /
ЕНП/ управлява Европей-

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Търговище, фотоволтаична централа
„ИЗОА 2000”.
На 07.05.2014 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
кв.Разбойна,Търговище и селата Стража, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец и Вардун - общ.Търговище.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация
можете да получите на тел. 0700 161 61

Тракия Глас
България ЕАД

Завод за
домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 2 бр.
Изисквания:
- Минимум 4 години професионален опит, познания относно машините за производство на
домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД,
Завод за домакинско стъкло,
отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: garif@sisecam.com.
Срок за подаване на документи 12.05.2014 г.

ския съюз от 10 години и възраст. „Затова ев- от гласовете на 25-ти
по време на това управле- ропейските социали- май ще бъдат за канние богатите са станали по сти и нашите канди- дидатите на Коалиция
богати, а бедните по-бе- дати искаме промяна за България.
дни. „Неравноправие има в развитието на ЕвроСрещата
завърне само между хората, но и па. Ние сме за соци- ши с концертна промежду отделните държави ална и справедлива грама. По покана на
в ЕС”, допълни Станишев. Европа, каза той.
депутата Явор КуюмПо думите му, през послед- В този дух и с кон- джиев, в залата пяха
ните години над трилион и кретни цифри и факти, момчетата от група
шестстотин милиарда евро говори Станишев и „Грамофон”, които изса похарчени, за да се спа- пред насъбралото се пяха едни от най-посят банките. "Хубаво, но множество в залата пулярните български
защо 20 процента от тези на театъра. Той изра- и руски песни. А пубсредства не се похарчиха зи увереност, че пре- ликата въодушевено
за стимулиране на реална обладаващата
част им пригласяше…
икономика, за създаване
на работни места?"- попита лидерът на БСП. Според него безработицата е (от 1 стр.) по пътна главния път Велики
непоносима и в България, инфраструктура Сте- Преслав – Попово. А
и в повечето европейски фан Чайков, бяха в именно участъка от
страни - близо 27 милиона Търговище, за да ин- кв. Въбел до околоевропейци са без работа, в спектират работите връстното шосе край
това число 6 милиона мла- по рехабилитацията Търговище.
ди хора до на
След направенатрикилометров
24 годишна пътен
участък от та кратка разходка,
министър
Те р з и е в а
заяви, че е
доволна от
начина, по
който
са
били вложени над
2,5 милиона лева.
Парите са
били спестени
от
уведомява своите клиенти, че
зимното
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуподдържане на пътимираната питейна вода по електронен път
щата.
(Е pay), както и да получават електронни
Депутатът Куюмфактури (e Faktura)

(от 1 стр.) Разбира се, с
най-голям интерес беше
очакван и посрещнат Сергей Станишев. Той също
започна с думи за важността на европейските
избори: "В политиката,
както и в живота, дълголетието е признак на добро
здраве. Ние 120 години
сме тук, защото сме част
от надеждите и страданията на българския народ",
каза пред търговищката
общественост лидерът на
БСП. Сергей Станишев
подчерта и значимостта на
тези избори за Европейски
парламент - "Имаме възможност да избираме кой
да ръководи Европейския
парламент и каква да е
политиката, която искаме
да прави. Затова трябва
да гласуваме за европей-

Проблемът с водата на Омуртаг ще бъде решен

Подробности на сайта на „В и К” Търговище

бъдат вложени пари
в облагородяване на
градската среда по
програма „Развитие”
„Доволен съм от
всичко,
което
се
случва сега в Търговище – каза Явор
Куюмджиев. Доволен
съм, защото успяхме
да изпълним обещанията си. Преди една
година си говорихме дали в града ще
влязат инвестиции и
какво ще се направи.
Виждате - неща, които не са се случвали
от много години, сега
се случват. Всичко
това е плод на нашите усилия и мога
да кажа, че ще продължим в този дух.
Защото нашият град
заслужава много подобро развитие”.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

джиев използва възможността да заяви,
че има нужда от още
средства, за да може
да бъдат продължени
ремонтните дейности
по същия път, който
преминава през града – от околовръстното шосе по ул. „Ал.
Стамболийски”, бул.
„Митрополит
Андрей”, ул. „Паисий”
към разклона за Велики Преслав.
Министър Терзиева съобщи още, че в
момента в Търговищка област ще бъдат
разходвани
общо
близо 8 милиона
лева, които ще бъдат
инвестирани в рехабилитация на улични
мрежи, водопроводи
и друга инфраструктура. Отделно ще

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

