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Мисионис
разкрива
Колко сме избирателите тайните си
Парламентарни избори 2014 г.

Желани или нежелани, очаквани или не – предсрочните парламентарни избори наближават. А
вече започнаха и предизборните надприказвания, обвинения и оценки за миналото и днешното
състояние на държавата ни. Стана ясно, че от

123 714 са избирателите с право на глас на
предстоящите парламентарни избори на 5 октомври в област Търговище,
съобщиха от областната
администрация. Населението на областта наброява 150 704 души. За гласуването са предвидени
общо 258 секции.
В община Антоново избирателите са 5 790 и за
тях ще бъдат отворени 39
секции. В община Опака
право на глас имат 6 217
души, които ще упражня-

около 300 партии в България, едва 20 и 7 коалиции
ще вземат участие в изборната надпревара на
Археологическото лято е вече към своя край,
5 октомври. Всъщност за всичко предизборно в
региона в месеца преди да застанем пред урните, но разкопките на древния град край Търговище
Мисионис продължават, а по-важното е, че се
ще ви информираме подробно и точно.

ват своя вот в 11 секции.
Правото да гласуват на
парламентарните избори
в община Омуртаг имат
25 938 души, за които ще
бъдат разкрити 52 секции. 27 211 са избирателите в община Попово. За
тях ще бъдат отворени 53
секции.
В най-голямата община от областта - Търговище, бюлетини в предстоящите избори ще могат
Борислав КУРДОВ
да пуснат 58 558 души.
Находка, която няма
За тях ще работят 103
аналог
в нашата истосекции.
рия, представи археологът тези дни проф.
ПЛАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ
Николай Овчаров пред
представители на медии
От български гражданин, относно провеждане- в Търговище. Той заедто на извънредните избори на 05.10.2014 г.
но с местния археолог
Ще дам своя глас на онази партия или коа- Ангел Конаклиев ръколиция, която в предизборните обещания обяви водят археологическите
следните цели и действия в своята бъдеща поли- разкопки на древната
тика.
крепост Мисионис край
1. Премахване на плоския данък.
Търговище.
2. Връщане на чл. 48 от стария закон за ТеритоПроф. Овчаров покариално-селищно устройство
за намерената екзагия
/Смисълът на този член е, че всички благоус- (малка пластинка, коятройствени дейности се осъществят от общините
то в древността е била
или техните предприятия/
3. Премахване на ДКЕВР и пълна либерализа- ползвана като мярка
за злато и други ценция на енергийния пазар.
4. Търсене на съдебната отговорност от винов- ни метали). Върху нея е
ните физически лица, довели до стопанската и изобразен цял античен
храм с всички малки
демографска разруха на България.
По понятни причини името и данните на пода- подробности на сградалия офертата не съобщаваме. Но те се намират в та, каза проф. Овчаров.
„Нарисуваният храм веофиса на вестник „Търговищки НОВИНИ”.

ОФЕРТА

В Омуртаг приключват проекти
и започват дейности по нови
Въпреки
отпускарското време, жегите и
дъждовете, август бе
ползотворен както за
общинското
ръководство, така и за жителите на обновяващия се
Омуртаг.
В началото на месеца бе направена първа
копка по втория етап на
разширяването на ад-

министративния център.
По-късно пък бе открит
обновения градски парк
и бе направена символична първа копка по реконструкцията на стратегическо кръстовище.
В същото време продължават ремонтите по
улици и пътища в общината, както и на културни
и обществени сгради.
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За всичко това и за
предстоящите
дейности четете в приложението "Омуртагски
вести" на 4 и 5 страница.

роятно е съществувал в
близост до Мисионис”,
смята археологът. А Конаклиев има втора версия, че сградата е била
средище на търговията.
Археолозите наблегнаха на факта, че в момента проучват т.нар.
Болярски квартал на
древния град. Разчистени са основите на осем
сгради, които били в
по-голямата си част жилищни. Продължава и
разучаването на голямата сграда, която се смята, че е била пивницата
на Мисионис. До днес
там са намерени над 70
стъклени чаши, както
и трилитрова делва за
разливане на вино.
Интерес предизвикват и миниатюрните фигури, които намират археолозите. Професорът
показа две фигури на
петлета. Едното е било
направено върху капак
на съд, вероятно пак
предназначен за вино.
Другото е направено от
кост. Петлетата са препратка и към символа
на традиционния търговищки панаир – имено
петелът.

множат и находките
от някогашното битие на живелите тук
хора. И те основателно
предизвикват интерес
не само в региона, а и в
страната.
Преди
седмица-две
проф. Николай Овчаров
представи пред журналисти и специалисти
археолози
поредната
находка. Става дума за
малък каменен блок с
надпис, част от който
вече е разчетен: „Кан”.
Което по тълкуването
на професора навежда
на мисълта, че прословутата битка между
кан Крум и Никофор се е
провела именно в прохода Боаза.

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

Съветници от ГЕРБ протестират

Политиката на Общината относно разпореждането
с общинска собственост е в ущърб на гражданите

Общинските съветници
от ГЕРБ-Търговище остро
разкритикуваха политиката на Общината относно
разпореждането с общинска собственост. Това стана на провелата се днес
сесия на Общинския съвет,
която по предложение на
местните парламентаристи от ГЕРБ започна с едноминутно мълчание в памет
на големия български поет
Валери Петров.
Общинският
съветник
Светлин Бонев заяви, че
продажбата на земеделска
земя, вместо отдаването й

под аренда, е непонятно
и неприемливо. Повод за
изказването му бяха докладните записки, касаещи
продажбата на земеделски земи в села от община
Търговище. Светлин Бонев
бе категоричен, че разпореждането със земеделска
земя от страна на Общината е изключително недалновидно и в ущърб на
гражданите и допълни, че
общинските съветници от
ГЕРБ се обявяват против
предложените продажби.
От ГЕРБ-Търговище не
подкрепиха и предложени-

ето за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на ул.”Митрополит
Андрей”. Като мотив те посочиха, че е недопустимо
атрактивен имот с площ 1
495 дка в центъра на града
да се продава на толкова
ниска цена, а именно 80
000 лева. Докладната записка не се подкрепи от
общинските
съветници,
въпреки че бе внесена, за
пореден път, без никакви
промени, което довежда
до мисълта, че са налице
задкулисни договорки.
ГЕРБ – Търговище

Местен парламент

Продават общински земи

Свилен НИКОЛОВ
Дванайсет точки разгледаха съветници на
редовната
августова
сесия, през изминалата
седмица.
Заседанието
започна с едноминутно мълчание в памет
на големия български
поет и писател Валери
Петров. На 94 години,
майсторът на римите,
преводачът на цялото
творчество на Шекспир
Домакини и гости минути ни напусна, завещавайпреди да бъде открит об- ки ни своя пословичен
новеният парк на Омуртаг оптимизъм.

Само една докладна
от дневния ред но ОбС
не беше подкрепена.Тя
касаеше продажбата
на общински недвижим
имот на бул. „Митрополит Андрей”. Става
дума за терена на бившата градска баня.
Припомняме, че на юлската сесия общинска
администрация предложи на гласуване тази
докладна, но незнайно
защо съветниците не
разрешиха на собственика, които строи голям
търговки комплекс тук,

да закупи земята под
него. Продажната цена
за тези 1495 кв. м. е 80
хил. без ДДС. Странно,
но съветниците повториха вота си от преди
месец, отново без да се
обосноват. Единствено
групата на ГЕРБ посочи ниската цена като
мотив за тяхното несъгласие
и против продажбата.
Последва поредица
от предложения за продажби на земеделски
имоти, в землищата на
Давидово,
(на 2 стр.)
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В Търговищко

Времето през септември

Маломерните новородени

Огнище От 10 до 26 градуса Без шанс
за живот
на „син
език”

Огнище на болестта „син
език” в Търговищко е официално обявено. Това съобщи за Радио Шумен д-р
Стойне Миланов, директор
на Областната дирекция по
безопасност на храните в
Търговище.
Става дума за село Птичево в община Омуртаг.
„Има положителни резултати от още 6 населени места,
но там още няма обявени
огнища на болестта“, уточни д-р Миланов. Положителните проби са от селата Великовци, Крушолак и
Равно село в община Антоново, село Змейно в община
Омуртаг и селата Копрец и
Лиляк в община Търговище.
„Умрялото животно в Лиляк
е крава, но въпреки положителната проба, смъртта не
е причинена от „син език”,
обясни д-р Миланов и допълни, че това за пореден
път доказва, че говедата са
само носители на болестта.
Интернет сайт
на радио "Шумен"

След дъждовния месец
юли и горещия август, прогнозата за времето през
септември е нещо смесено
между двата предни месеца. Тази година септември
се очертава сравнително
топъл, но не толкова, колкото през изминалите години.
Прогнозата за времето за
месеца е идеална за дълги
излети и походи по прекрасните ни планини. Сигурно,
няма да се учудите, че през
него, времето ще е благосклонно към любителите на
морските почивки. Ако планирате късна почивка на морето, първото десетдневие
на септември е идеално за
целта. Според синоптиците
температурите в по-голямата част на страната ще останат сравнително високи
като се очакват съвсем леки
понижения от 1-2 градуса,
но те ще се усетят най-вече в северната половина
на България.Прогнозата за
времето през септември е
за идеално време със средна температура около 28
градуса.
От преобладаващо слънчево, за няколко часа може
да завали пороен дъжд. Не
тръгвайте в планината освен ако нямате подходяща
екипировка. Възможни са и

Юридическа кантора

силни ветрове по източните
и южните склонове на планините.
През
септември,
се
предвижда, увеличение на
средната месечна влажност и задържане на валежите в границите от предишният месец – август.
Въпреки това, постепенно
засилващите се ветрове от
запад и образуващият се
северен фронт, ще предполагат захлаждане. Въпреки това, прогнозата е за
предимно слаби ветрове,
като силните такива, ще са
предимно локални и краткотрайни.

През второто и третото
десетдневие на месеца можем да очакваме първите
признаци на по-сериозно
захлаждане и превалявания
от дъжд. Все пак септември си остава сравнително
слънчев месец и ще имаме
най-много между 4 и 6 дни с
облачно време. Прогнозата
е за около 17-18 слънчеви
дни, а облачните ще са около 5-6. Средните температури за месеца се очаква да
бъдат около 28-31 градуса.
Минималните температури
ще бъдат около 23-26 градуса, а максималните около
26-30.

Безработните в областта

Няма давност за държавни Със 150 по-малко
и общински имоти

Придобиване на имот
освен с покупко-продажба, наследство, дарение
и др. може да бъде осъществено и чрез давностно владение: „Правото на
собственост по давност
върху недвижим имот се
придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно,
правото на собственост
се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години.
Движима вещ се придобива по давност с непрекъснато владение в
продължение на 5 години”
– Закон за собственост.
Давностното владение
се установява с реализиране на процедурата
по обстоятелствена проверка. При нея трябва да
установите, че владеете
необезпокоявано имота
повече от 10 години. Процедурата започва с подаване на молба-декларация до общината по адрес
на имота. В молбата се
прави пълно описание на
имота и основанието, въз
основа на което го владеете. В молбата трябва
да посочите и трима свидетели, които ще бъдат
разпитвани впоследствие
пред нотариуса, който ще
извърши обстоятелствената проверка и ще разпита свидетелите дали
вие владеете имот и др.

Освен това е необходимо
да се приложат и всички
документи, които притежавате за имота.
Вследствие на искането общинската администрация ще удостовери
върху подадената молбадекларация, че имотът не
е общинска собственост и
не е бил обект на отчуждаване. Молбата се заверява в данъчната администрация към съответното
териториално поделение
на Националната агенция
по приходите. След това
молбата се заверява и в
дирекция „Информационно обслужване” за данни
за отчуждаване за строителство и други мероприятия. Последното необходимо удостоверяване
е от областната управа,
където се изследва дали
имотът не е държавна
собственост. След получаване на всички гореописани заверки, заедно с
тримата свидетели, молбата-декларация и всички
останали налични документи местен нотариус
ще установи, че вие сте
собственик на имота и ще
ви състави нотариален
акт за собственост.
Това е процедурата,
при която обаче ясно
виждате, че имаме две
касаещи ви удостоверявания – че имотът не е
общинска, нито държавна
собственост.

Постъпилите на работа
регистрирани безработни
от област Търговище през
юли са 341. От тях без работническа квалификация
са 135, с работническа
професия са 128, а специалистите със средно
специално и висше образование са 78.
Осигурена е работа на
257 безработни лица на
първичния пазар от трудовите посредници. От
работодатели обявените
свободни работни места
за юли месец на територията на областта са 232.
Най-много свободни работни места са заявени от
преработващата промишленост – 96, от строителството са 52, в търговията
са 22 и т.н.
В трите бюра по труда в
област Търговище – Попово, Търговище и Омуртаг
регистрираните безработни са 9 067. Равнището на
безработицата за областта на база официално
публикуваните данни от
Агенцията по заетост за
страната е 18,4%.
По общини най-висок
процент за безработни
лица е в община Антоново
– 50%. След нея е община
Опака с 33% безработни
лица, община Омуртаг с
30,1%, следвана от община Попово с 15,9% безработица и най-нисък е
процентът на хора без работа в община Търговище
– 12,3%.
По професионален признак без специалност без-

работните лица са 58%, с
работнически професии
29%, а специалистите
са едва 13%. Разпределението по възрастови
групи сочи, че най-голям
се запазва процентът на
безработни лица над 50
години – 50% от всички
регистрирани, а безработните младежи до 29
годишна възраст са 11%.
От общо регистрираните безработни лица с
намалена работоспособност са 435.
Бързо производство срещу

Нова наредба определя бебета под
800 гр. като биологичен отпадък

Промяната в Наредбата,
която променя критериите
за това кога едно дете е родено живо и може да бъде
признато за личност и кога
остава със статут "биологичен отпадък" бе приета от
Министерството на здравеопазването, предаде TV7.
Според новото правило
децата, които се раждат под
800 гр и преди 26-ата гестационна седмица, ще се
считат за абортирани, дори
и да са живи и да имат шанс
за оцеляване. Досега всяко бебе родено с тегло над
600 грама и навършена 22ра гестационна седмица, се
считаше за живородено и
получаваше акт за раждане.
Нина Николова, председател на фондация "Нашите
недоносени деца" разказва,
че преди години е преживяла точно такава загуба и
не е успяла да се сбогува
с едно от живородените си
близначета. "Тогава едното
детенце преживя само два
дни. Взеха го и никога не
разбрах какво се случи с
него, тъй като то беше около
600 грама родено. Другото
детенце живя 5 месеца. Аз
ги водях двете близначета
– Александра и другото, тъй
като не успяхме да му дадем
дори име, нито пък си има

място. За мен това е голям
шок за родителите."
От медицинска гледна
точка основание за тази
промяна има, твърдят лекарите, тъй като голяма част
от недоносените бебета,
родени под тези параметри,
умират или живеят кратко с
тежки увреждания.
"Проблемът има и медицинска част, безспорно,
но най-големият проблем
на тази наредба всъщност
е свързан с това, че се отказва признаване на живот
на родените под определен
грамаж така да се каже или
под определена възраст. Да,
може би това практическо
и прагматично решение е
неизбежно, но когато става
въпрос за постигането на
някакъв компромис, то дебатът за това трябва да е
обществен", смята докторът
по гражданско и семейно
право Стоян Ставру.
Всяка година в България
се раждат около 600 мъртвородени бебета. България
е сред водещите страни в
Европа по смъртност в тази
категория. Според някои
експерти, с промяната в
Наредбата статистиката ще
може да се манипулира.
/NEWS7

(от 1 стр.) Черковна, Дългач, Преселец и Кошничари.
Приблизително 100 дка ще
бъдат продадени като очакваните приходи в местната
хазна могат да достигнат 50
хил. лв.
От трибуната общинският съветник Светлин Бонев
заяви, че продажбата на
земеделска земя, вместо
отдаването й под аренда, е
погрешна. Той бе категоричен, че политиката и разпореждането със земеделска
земя от страна на администрацията е изключително
недалновидна и в ущърб
на жителите на Общината. Общинските съветници
от ГЕРБ се обявиха против
предложените продажби.
От своя страна, администрацията в лицето на кмета
Мирев посочи, че с продажбата на тези земи първо се
стимулира земеделието в

региона и инвестиционния
климат в бранша, а като
второ се набавят средства,
с които Общината да може
да участва и реализира европейски проекти. Кметът
напомни, че за всеки 100 лв,
15 трябва да осигури Общината, като в следващите няколко години в Търговищко
ще се реализират проекти
за над 100 мил. лв.
Съветниците дадоха благословията и съгласието си
най-новата улица в Общината да носи името на митичния
певец Орфей. Предложението идва от временния кмет на
Руец, Ибрям Ахмедов, а причината за това е, че в селото
на този път се строи къща и
трябва да и се издаде адрес.
Ахмедов е прочут с любовта
си към музиката, а уменията му на акордеона могат да
омаят всекиго, така се чува
из селото.

Продават
Пиян
водач общински земи

В Регионално управление
«Полиция»-Попово е образувано бързо производство
по чл. 343б от Наказателния
кодекс срещу 35-годишния
неправоспособен водач Н.Г.
от Дряново. На 28 август
2014 г. по ул. «Панайот Хитов» в Попово мъжът управлявал лек автомобил «БМВ
525» с великотърновска регистрация.
При спирането за проверка било установено, че
се е качил зад волана след
употреба на алкохол - концентрацията в издишания
от него въздух била 2,49
промила, установено по надлежния ред – с техническо
средство алкотест «Дрегер». На водача му е била
взета кръвна проба за химическо изследване. 35-годишния мъж е задържан в
РУ»Полиция»-Попово
на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1
от Закона за МВР.
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За Божиите заповеди Деси и Училищни
Алекс с проблеми
нов успех
Кирил СМИЛКОВ
Слезе с небесната колесница тоя, за когото човекоподобните от пещерите много пъти си бяха показвали
със знаци, мимики и жестове, че управлява видимия
свят, че праща страшните
стихии, а още, че нарежда
на слънцето и нощта кога
да идват на земята. Мъжете
бяха по-любопитни и го наближиха.
- Искате ли да ви оставя
да живеете тука, където сте
сега?
- Да, да – потвърждаваха
с нечленоразделни възклицания и с искрящи очи те,
защото още не владееха
магията на човешката реч.
- Добре, ще ви дам шанс
за живот, ако изпълнявате
всичко, което ви наредя.
Чу се ръмжене сред множеството рунтави пещерни
същества. Те не бяха устроени да приемат на доверие
нечие нареждания как да
живеят. Харесваше им хаоса – всеки да ляга с която
си иска жена, макар и да е
чужда, да отмъква от друг
хванатата плячка, пък и да
го убива, ако оня се противи.
- Първо, ще използвате за
храна само тези животни,
които са много на брои, и
които вие сами си отгледате!
- Ммм, не ууу – това означаваше „Защо”?
- За да не намалеят животинките, които аз съм сметнал за важни да живеят на
Земята. Второ, ще си прикривате органите, които съм
ви дал да се размножавате.
- Пруу… Хоаа!... – пак се
чу тук-там роптаене, което
означаваше: „Това не е нужно!”
- Защото искам да ви дам
висша роля, пак земна, но
по-висока от тази на всички
други земни твари. И повече
не ми възразявайте!
Тези думи на дошлия от
небето с огнена колесница
се посрещнаха с мълчание.
- Ще използвате за допир и разплождане органи,
които са специално за това
и никои други от телата ви!
Запомнихте ли третото?
- Ин…Дуу…Зът! – С това
искаха да кажат: „Защо ако
някои иска с друго?”
- Защото това увлечение
ще е началото на вашата
биологична извратеност и
неизбежно ще се окаже
причина за края ви. Четвърто, не ме променяйте, като
мислите и говорите за мен,
в характер като отмъщаващ,
лош за някои от вас, а за
други безкрайно добър, прощаващ всяко злосторство.
(Понеже този, който ми
повери тази най-първа за
началото на хората притча, беше забравил точните звуко-реакции, т.е, думи
подобия на косматите пещерняци, тук ги предавам
на разбираем съвременен
език.)
Още дивите хора казаха: Но когато ние умрем или ни
изядат зверовете, някои ще
те представят пред тогавашните ни потомци в най-различна външност и образ…!
- Това е петото, което
трябва да спазвате. Почнете
ли произволно да обожествявате кой каквото си нау-

ми, мнозина от вас ще издигат като всесилни богове
и себе си. От тези неспирни претенции ще настъпят
страдания и смърт за повечето хора на Земята.
Дошлият с небесната колесница насочи поглед към
задните редове на пещерното множество и рече:
- Я ти там, защо отмъкна
кожата от гърба на оня постар и по-слаб твои съпещерник?
- Защото ми е студено, а
моята се скъса.
- Това е другата заповед,
която искам да ви завещая,
за да може да пребъде и
занапред човекоподобното
ви племе на Земята. Никой
не бива да отнема на другия
това, което той със собствен
труд е създал.
- Няма как, няма как да
стане! Има неща, които си

струва да отнемем…
- Само едно нещо не е
престъпление да вземате
без негово разрешение.
- Кое, кое? Кое? – изригна множеството.
- Ако някои има знание
сам го е добил или от някои
преди него го е получил,
може да го вземате, но непременно и на други сте
длъжни да го давате. Това
ще ви превърне от диви пещерни същества в човеци.
- Да ни превърне ли?
Защо? Ние не искаме да
сме други, някакви си човеци!... Той говори лошо, той
иска да ни направи други…
Да го убием! Да го убием!
Но пещерните хора не
можаха да го убият. Този,
който дойде на земята с обляната, със златисто грееща
колесница, изчезна в небесната вис.

За хигиената в устата

Десимира Пламенова и
Александра Огнянова от 5
клас към I ОУ “Христо Ботев“
Търговище получиха своето
поредно отличие и на международно ниво. След достойното си представяне на
националната олимпиада
по информационни технологии в Монтана, където заеха 2-ро място в категория
„Мултимедия“, младите информатички бяха удостоени
и с престижното 3-то място
за най-добра 3D анимация
в международния конкурс
за ученици и студенти в Украйна.
Конкурсът по уеб дизайн, компютърна графика
и анимация се провежда
за 12-ти път и в него тази
година взеха участие над
1300 участници от 23 страни. Въпреки, че категорията
за ученици е една (от 5 до
12 клас) нашите момичета,
успяха да преборят много
участници и да завоюват
единствената за България в
този конкурс награда.
Ръководството на I ОУ
„Христо Ботев“ поздравява
ученичките и техният ръководител г-жа Катерина Милева и им пожелава много
бъдещи успехи!

Пастата за зъби
не е достатъчна

Пастата за зъби не е достатъчна за хигиената за устната кухина, категорични са
днес специалистите.
Необходимо е да се използва допълнителна стоматологична козметика, която вече е широко достъпна
най-вече в аптеките.
От голямо значение за
здравето на зъбите са различните еликсири, избелващи гелове и средства за
изплакване на устата. Според статистика, цитирана
от Zdrave.bg, те вече се използват от 35% от възрастното население.
Асортиментът обаче е
твърде богат и хората често
са затруднени в избора си.
Разбира се, не е нужно да
се обръща внимание на ярките течности и красивите
опаковки, а на веществата,
влизащи в състава на козметичното средство. Много от еликсирите съдържат
разнообразни антисептични
добавки. Преди всичко това
се триклозан и хлорхексидин – вещества, които унищожават вредните микроби,
причинители на редица възпаления.
Но средствата, съдържащи хлорхексидин, трябва да
се използват много внимателно–това съединение придава на зъбите неприятен
тъмен оттенък, а освен това
то убива не само вредните,
но и полезните микроор-

ганизми. Такова поголовно
унищожаване на флората
постепенно води до дисбактериоза на устната кухина.
Затова специалистите съветват препаратите, съдържащи хлорхексидин,
да
се
използват периодично
или само
в острия
период
от заболяването,
а
след
това да
се премине към
употребата на
по-слабо действащи средства.
Всички тези изисквания
например не са отнасят до
средствата за изплакване на
уста, съдържащи триклозан.
Това вещество не предизвиква дисбактероза и може
да се използва постоянно.
Въпреки всички възможности, които съвременната
козметична и фармацевтична индустрия предлагат, основният начин за профилактика остава същия – поне 2
пъти в годината да се посещава стоматолог, който да
направи цялостен преглед и
да вземе навременни мерки
при наличие на проблем.

Началото на есента отключва депресия у децата

Тъгата
по
отминалото лято и индивидуалните
страхове от поредния първи
учебен ден и връщането към
постоянната среда са сред
предпоставките за този проблем при учениците.
Момичетата са по-податливи на следваканционни депресии. Момчетата
по-лесно влизат в ролята
на силните, но и при двата пола тъгата е възможна.
Това състояние се поражда
например заради страха,
че децата отново ще върнат
в недружелюбна среда на
училището, където са подложени на тормоз от така
наречена група за натиск.
Всяко дете има своите
страхове, въпрос на родителите е да ги открият в разговор и така да му помогне
да разбере защо наистина
детето тъгува. Ако ваканцията се възприема като компенсиране на неприятното
ежедневие, тогава депресията се засилва и е необходимо родителите да потърсят
професионална помощ.
Можем да помогнем на
децата си в прехода като
продължим ваканцията с
игри и срещи с приятели
от почивка и през учебно
време, съветва психологът.
Добре е по време на ваканцията децата да свикнат по
малко всеки ден да правят
преговор. По този начин ще
навлязат по-лесно в света
на възрастните и ще се научат на постоянство, както и
на важното умение да умеят
да изчакват удоволствието.
Интернет-децата
рискуват да пропуснат ваканцията, докато я снимат за
социалните мрежи. Това са
обикновено деца на подобни – жадни за обществено
внимание родители, които

затрупват ежедневно виртуалните си приятели със
снимки от екзотичните си
почивки, отбеляза психологът. Има и трета група деца
– вероятно най-голямата,
които нямат лятна ваканция
в смисъла на селфи туристите. При тези деца преходът
към училище е също труден,
най-вече заради очакването, че ще бъдат атакувани
от разкази на съученици за
чудесните им почивки.
В желанието да помогнем на децата при прехода
от ваканция към училище
не бива да изпадаме в сравнение със собствените ни
ваканции. Според Околийски сега децата имат много
по-голяма възможност за
избор как да прекарат почивките. Ако ги изпратим
на модерните лагери, там
вече има професионалисти,
които могат за кратко време да оформят екип, което
е една от предпоставките
за бъдещи приятелства и
трайни спомени. Въпреки
това психологът отчита, че
за годините на прехода е
изчезнало създаването на
спонтанни групи за игра
между блоковете, липсва и
фантазията при организирането на игрите.
Това не е проблем на
глобализацията, а на разрушаването на социалните
контакти на възрастните в
България, което е и модел за
децата ни. Не е така в останалите европейски държави, според доц. Околийски.
Най-простата рецепта, за да
посрещнат децата ни първия учебен ден без страх, е
да им кажем че ги обичаме,
че идва зимна ваканция, а
после отново ще е лято, че
трябва да бъдат просто себе
си, съветва психологът.

редовно напитки с кофеин. 5 минути след като
са опитали да запомнят
поредица от картини, те
са получили плацебо или
таблетка с 200 mg кофеин,
което се равнява на една
голяма чаша кафе. На
следващия ден участниците са подложени на тест
колко добре си спомнят
картините от предния ден.
Групата с кофеина е показала значително по-добри
резултати в сравнение с

останалите участници.
Това означава, че кофеинът прави затвърждаването на спомените поефикасно, но учените все
още не са сигурни какъв
точно е този биомеханичен механизъм. Приемът
на големи дози кофеин
обаче не е препоръчителен, тъй като по-голямото
количество кофеин не гарантира повече и по-ясни
спомени, а дори може да
бъде опасно за здравето.

Кофеинът засилва паметта
Кофеинът засилва спомените в продължение на
най-малко 24 часа след
като е консумиран, показва ново американско проучване.
Благодарение на кофеина в кафето се засилва
потокът на спомени, които остават в паметта. Така
по-късно тези спомени
могат да бъдат възстановени по-ясно.
Участниците в изследването не консумирали
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приложение за община Омуртаг

Открит бе обновеният Започна ремонтът на
парк на Омуртаг
натоварено кръстовище

Кметът на Омуртаг
Неждет Шабан и зам.областният управител
на Търговище Фатме
Дерели прерязаха лентата на обновения парк
на града. Проектът бе
на обща стойност над 1
000 000 лв, финансиран
по Програмата за развитие на селските райони и собствени средства
на община Омуртаг.
Освен цялостното обновяване на парковото
оборудване, тук бяха
изградени и две нови
детски площадки. На
събитието присъства и
депутатът от региона
д-р Тунчер Кърджалиев.
В парка бяха изградени нови алеи, които
да следват теренните
особености по цялата си
дължина. Изградена бе
околовръсна алея, която осигурява най-дълъг
маршрут за разходки,
бягане и колоездене по
периферията на парка.
Всички те са с настилка от неформован ес-

Кметът на Омуртаг
Неждет Шабан разби
бутилка шампанско в
кофата на багер, който
направи първа копка
по обновяването на натоварено кръстовище в
града. Проектът се финансира с целева субсидия от републиканския
бюджет и със собствени
средства на общината общо над 100 000 лева.
Обектът, който ще
се реконструира, е
триклонно Т - образно
кръстовище, като главното направление е от
ул. „Търновска" с продължение по ул. „Генерал Тотлебен". Към него
се включват и още две
улици - ул. „Здравец" и

тествен камък «гнайс»
с високи естетически
качества и издръжливост. Новоизградената
ограда обхваща целия
периметър на парка и е
с плътно-масивна част и
ажурни пана от ковано
желязо.В централната
част има изграден фонтан.
По време на проекта са били отстранени
всички стари надземни
ел. съоръжения и мрежи. Те са заменени с
изцяло нова ел. инсталация за парково алейно осветление и разполагане на фенери по
оградата.
Запазена е съществуващата
дървесна
растителност. Обособени са значителен
брой зони за отдих с
интензивно
декоративно озеленяване. В
зоните с декоративно
озеленяване са конструирани елементи на
парково обзавеждане.
Парковото оборудва-

не е изцяло ново- като
стилът на новото обзавеждане е стариненорнаментен - пейки с
артистични извивки на
подлакътниците, старинни орнаментирани
освететелни тела с по
два фенера, кошчета
за отпадъци в същия
стил, парапети от ковано желязо.
Изградени бяха и две
нови детски площадки
с всички елементи, характерни за обзавеждането им - пейки, информационни табели,
пясъчници, съоръжения
за игра, отговарящи на
условията за безопасност.
За обслужване на
парка и охраната е
била изградена нова
едноетажна обслужваща сграда, в която
се помещават санитарни възли, помещения за видеонаблюдение и склад за
градински инструменти и инвентар.
Кметът на общината Неждет Шабан
изрази задоволство
от успешното приключване на проекта за парка, след
което съобщи за
мащабното строителство, което тече
на територията на
общината по одобрени проекти. От
него разбрахме за
предстоящото облагородяване
на
двора на бившия

санаториум, където за
над 100 хил.лв. ще се
извърши рехабилитация на зелената площ
и местността ще се
обособи, като малък
парк. Кметът Благодари специално на д-р
Тунчер Кърджалиев и
на ръководството на
областната управа за
постоянната подкрепата, която оказват на
поверената му община.
„Благодарение на тях в
бюджета на общината
има 1 млн. и 500 хил.
лв. по Публичната инвестиционна програма,
където става въпрос за
осем одобрени проекта, от които седем са
за гр.Омуртаг и един
за
рехабилитацията
на парка за около 500
хил.лв в село Камбурово”, каза г-н Шабан.

продължението на ул.
„Търновска". Основната
цел на проекта е организацията на движението на кръстовището
- канализиране на движението и ясно обозначаване с пътни знаци и
маркировка, шлюзовете и лентите на завиващите превозни средства, както и местата за
спиране за даване на
предимство.
С тази цел по главното направление е
предвидено изграждането на два острова.
С настоящия проект е
предвидено и оформянето на входа на междублоковото пространство на ул."Генерал

Тотлебен". Двете пешеходни пътеки, които ще
се обособят по главното направление, ще се
изпълнят повдигнати, а
подходите към всички
пешеходни пътеки ще
се оформят, като скосявания на тротоара.
Пътните знаци ще се
разположат на удобни
места с достатъчна видимост по посоката на
движение.
Строителните работи ще се извършат без
спиране на движението.
Ще се налага временна
организация, с която се
стесняват лентите за
движение и се огражда
и обезопасява строителната площадка.

Ден на отвоЗа купата на кмета рените врати
към Европа
Футболен турнир

тази година са разделени на две групи.
Първа група включва
„Ден на отворените
отборите „Хан Омуртаг”Омуртаг, „Футболен от- врати към Европа” се пров Омуртаг. Експертът
бор с.Първан”, „Футбо- веде
от общинска администрален отбор с. Врани кон” ця Хасан Якуб представи
и „Квартал Запад”-Омур- презентация под надслов
таг.
„Европейска интеграция с
Към втора група са ясни права и задължения”
„Футболен отбор с. Кам- провеждаща се под мотобурово”,
„Фут- то „Информацията е досболен отбор с. тъпна – възползвай се”.
Долно Козаре- Събитието е в рамките на
во”, „Младежи”- протичащия информациоОмуртаг и „Фут- нен обмен между Община
болен отбор с. Омуртаг и град Мюнхен,
връзка с подписания
Обител”. Според във
Меморандум за разбирарегламента за телство между общините
финалите ще се Омуртаг, Пазарджик и
класират първи- град Мюнхен.
те два отбора от
На информационната
групите.
среща вчера освен гражНадпреварата дани и служители на обзапочна на 26 щинска администрация
август, когато на присъстваха и представиградския стади- тели от партньорските инон се срещна- ституции по сътрудничестха отборите на вото с Мюнхен, а именно
„Хан Омуртаг” и от РЗОК – гр.Търговище,
ДБТна село Първан. РИО-гр.Търговище,
гр.Омуртаг, II НУ”В.ЛевФиналната сре- ски”,
„Професионална
ща ще се прове- гимназия по текстил и
де на 8 септем- лека промишленост” град
Приложението подготвиха
и Свилен НИКОЛОВ
ври. Борислав КУРДОВ
Омуртаг.

В Омуртаг продължава
дванадесетдневния
турнир по футбол за „Купата на кмета на община Омуртаг”. Турнирът е
традиционен и е част от
мероприятията, заложени в спортния календар
на община Омуртаг.
Отборите, които взимат участие в турнира
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Близо 80 000 лева влагат в Улица ”Пейо
ремонт на сградата на музея Яворов” е обновена

ÎÌÓÐÒÀÃÑÊÈ
ÂÅÑÒÈ

гария” бяха ремонтирани покривите на трите
музейни сгради, отремонтирани бяха и всички външни стени, изграприложение за община Омуртаг
диха се оградни зидове
от северната и западната страни на музейният
комплекс, както и бяха
изградени стълбища от
северният вход на музея.
Общоисторическата
експозиция е разгърната в къщата на баба
Иванка Хаджийката. Тя
е последната представителна жилищна сграда запазена от времето
на стария Осман пазар
Община
Омуртаг монт на покривната кон- нални елементи на му- (днес Омуртаг), която
спечели финансиране струкция на трите му- зейните сгради.
разкрива пред поколеМузейният комплекс нията красотата на рисуза ремонт на сградата зейни сгради, подмяна
на Историческия музей на съществуващата из- в град Омуртаг се със- вания таван, иконостаса
в града. Това стана по гнила дървена дограма тои от три самостоятел- и умението на старите
проект „Красива Бълга- с идентична по вид, час- ни сгради. Централната майстори.
рия” и е на стойност 77 тично полагане на нова музейна сграда е поПървото си впечатле114,00 лева. От тях 38 мазилка на външната строена в началото на ние от музея посетителя
557,00 лева са финан- фасада на сградата и ця- ХIХ век и е претърпяла получава в просторното
сови средства от Минис- лостно й пребоядисване. лека реставрация през фоайе. Там през ХIХ век
терството на труда и со- Цветът на фасадата ще 1972-1973 година. Ос- стопаните са посрещали
циалната политика и 38 се запази в същия вид таналите две музейни своите гости. Полилеят
557 лева е съфинансира- и цвят. Ще се подменят сгради са реставрирани от Божи гроб, виенските
нето от община Омуртаг. и разрушените каменни из основи през 1985- столове, кьошка, самоФирмата, която извърш- плочи в двора на музея. 1987 година.
вара, щампите на Васил
Музейният комплекс Левски, Христо Ботев,
плочи
ва строително-монтаж- Използваните
ните работи е „Радита” ще бъдат идентични на е разположен в стара- Царя Освободител, гесега съществуващите. та махала „Вароша“ на нерал Гурко ни потапят
ООД - Търговище.
Проектът предвижда Предвидените ремонтни града. През 2003 г. по в очарованието на отмида бъде извършен ре- работи не засягат ориги- линия на „Красива Бъл- налите години.

Текат основни ремонти на улици в общината

Приключиха ремонтните дейности ул.”Пейо
Яворов” в гр.Омуртаг,
която от дълги години
не
беше
ремонтирана. Основният ремонт
на улицата струваше 69
603,98 лева, като средствата бяха отпуснати
на Община Омуртаг от
Публичната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на
регионите.” Отремонтираният участък от улицата е 253 метра и започва
от началото на улицата,
където е кръстовището
с ул. "Търновска" и продължава до кръстовището на ул. "Три кладенци".
На улицата е положена
нова настилка, обновени
са и част от бордюрите и
тротоарите. Поради големия наклон износващият пласт на настилката е
от бетон с дължина 153
м. На продължението на
улицата в района на кръстовището и площада с ул.
"Три кладенци" е положен
един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. с
дължина 100 м. Фирмата
строител на обекта беше
"Лисец" ЕООД, гр. Омуртаг.
До края на годината ще
бъдат рехабилитирани и

„Първа копка” по проект

други улици и пътища на
територията на общината,
като приоритетни ще бъдат такива, които са били
разрушени вследствие на
проливните дъждове през
пролетно-летният сезон
тази година.
ТЕЧЕ ОСНОВЕН РЕМОНТ И НА УЛИЦА
„ХРИСТО БОТЕВ” В С.
ПЕТРИНО на стойност
23 087,81 лева. Възстановяването на улицата
се извършва по одобрен
проект на общината от
Публичната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на
регионите” на Министерството на финансите. Ремонтиращият се участък
е с дължина 96 метра.
Предвидените дейности
са полагане на два нови
тръбни водостока с последващо асфалтиране и
направа на пътни банкети
от трошен камък.
Отново със средства
от Публичната инвестиционна програма „Рас-

теж и устойчиво развитие
на регионите” за сумата
от 16 849,83 лева предстои ВЪЗСТАНОВЯВЯНЕ НА УЛ. "КАМЧИЯ" В
С. ПАНИЧИНО. Общата
дължина на трасето, което ще се ремонтира е
110 метра. Предвидени
са ремонтни работи на
настилката и на отводнителния окоп, разположен
в ляво от пътя с последващо полагане на плътен
асфалтобетон по цялата
дължина на улицата, както и изграждане на нови
челни стени на съществуващият водосток. Ще
бъдат направени също и
банкети от трошен камък.
Със собствени средства на Община Омуртаг на обща стойност 71
615,04 лева, пък се извършва ТЕКУЩ РЕМОНТ
НА УЛИЦИТЕ „МАРИЦА”,
„ВОЛГА” И „ВАРДАР” В
ОМУРТАГ. Ремонтът им
се изразява в полагане на
армиран бетон на част от
уличните платна.

„Разширяване на административен
център гр. Омуртаг II-ри етап”
Компетентна и ефективна
общинска администрация - Омуртаг
Заключителна пресконференция по проект

Със символична „Първа
копка” пред сградата на
Община Омуртаг преди
дни започна строителството по проект „Раширяване
на административен център гр.Омуртаг II-ри етап”.
Преди копката кметът на
общината г-н Неждет Шабан приветства присъстващите на мероприятието,
след което ги запозна с
подробности около проекта. Стана ясно, че стойността на предвидените
строително-монтажни работи са 403 045.37 лева.
От тях до 355 000 лева са
от Публичната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на
регионите”,
останалата
част от са от собствени средства на Община
Омуртаг. Фирмата строител на обекта е „Лисец”
ЕООД гр.Омуртаг. Строителният надзор ще се осъществява от „СИ ВИ ЕМ
КОНСУЛТ” гр.Търговище,
авторският от „СУПЕР К”
ООД, гр.София. Планираната продължителност на
строителството е четири
месеца. Основната цел
на проекта по думите на
градоначалника е благо-

устрояване на пространството пред сградата на
общинска администрация
и обвързването му с изградените площад „Независимост” и с пешеходната
зона на площад „Летецкосмонавт
Александър
Александров”.
Разбрахме още, че част
от улицата пред сградата
на общината ще се оформи
като пешеходна зона и ще
се затвори за МПС /моторни превозни средства/, освен в случай на пожар или
в случай на посрещане на
важни гости. Пешеходната
зона ще бъде с подсилена
настилка, а в двата края са
предвидени метални паркинг скоби. След входа на
ОУ „Хр. Смирненски” ще се
обособи паркинг, за който
ще бъде организиран режим на ползване.
В пространството пред
сградата на общината ще
бъдат изградени два фонтана с огледална конфигурация, с шестоъгълна
форма, разположени симетрично на централния
вход на сградата на Общинска
администрация.
Към всеки от фонтаните ще
се обособи кът за почивка,

представляващ цветарник
с осветително тяло и ъглова пейка. За подчертаване
на входа ще се разположат два симетрични петоъгълни цветарника с лампи.
Над входа на Общината е
предвидена метална козирка с поликарбонатно
покритие. В западната
част на пространството (от към Районен съд
гр.Омуртаг) е предвиден
кръгъл кът за почивка- цветарник с пейка и с електронен часовник в центъра
на окръжността. Предвидени са временни рампи
по ул.”Ал.Стамболийски”
до реализацията на Трети
етап по проекта- за достъп
на пожарни коли, линейки
и служебни автомобили.
Пространството между пл. "Независимост" и
сградата на бившия ГУМ
и пред ресторант „Орбита”, до ул. "Христо Ботев"
ще бъде естествено продължение на пешеходната
алея от монумента на пл.”
Летец-космонавт Александър Александров”. Предвидена е подмяна на настилката, оформяне на зелени
кътове с цветарници, с тристранни пейки и декоративно осветление.
Кметът съобщи
още, че до края на
тази година само
за град Омуртаг
има да се изпълняват осем проекта.
До две седмици се
очаква да започне
изпълнението на
следните проекти –
•
„Разширяване на административен център
гр.Омуртаг
III-ри
етап”
• „Рехабилитация на обществени зелени площи,

подобект
Югоизточната част на УПИ I, кв.124
гр.Омуртаг”- рехабилитация на зелената площ в
двора на бившия Санаториум в града.
• „Площадка за игра за
ползватели до 3 години и

размер на 1 000 000 лева
от Публичната инвестиционна програма на бившето
Правителство на Пламен
Орешарски. От тях 550
хиляди лева са средствата
са за Първия етап на допълнителното водоснабдя-

от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот Х, кв.
85 по плана на гр. Омуртаг,
общ. Омуртаг”- ще се изградят две детски площадки на ул.Църковна № 3 (до
паметника на Иван Орманов) и междублоковото
пространство Генералска
20 и 22.
Вече започна реализацията на проекта за
ремонта на Историческия
музей в гр.Омуртаг и проекта за изграждане на
„Кръстовище между ул.
Търновска и ул. Генерал
Тотлебен”, гр.Омуртаг
И разбира се, по-обстойно г-н Шабан засегна най-важния за града
проект, чието изпълнение
също ще започне скоро,
а именно за водоснабдяването на град Омуртаг.
Кметът припомни, че за
разрешаването на този
проблем Община Омуртаг получи финансиране в

ване на гр.Омуртаг от яз.
"Ястребино" и 450 хиляди
са за реконструкция на
част от съществуващия водопровод от Водоснабдителна система „Кипилово”
– Омуртаг. Кметът благодари на бившето Правителство и на всички, които
имат принос за отпуснатите средства.Той припомни,
че за разлика от сега, през
2009 година общината не е
получила финансова подкрепа от тогавашните управляващи за Втория етап
на проекта за допълнителното водоснабдяване на
града от яз. "Ястребино".
Тогава общината с кредити
и собствени средства е изпълнила проекта.
В заключение той пожела успех на фирмата
строител на обекта и счупи бутилка с шампанско
в кофата на багера, който
направи пърПриложениетоподготвиха
подготвихаБорислав
Борислав
КУРДОВи иНадие
Свилен
НИКОЛОВ
КУРДОВ
МУХАРЕМОВА
вата копка. Приложението

В заседателната зала на
община Омуртаг се проведе заключителната пресконференция по проект
“Компетентна и ефективна
общинска администрация
- Омуртаг” в изпълнение на
Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-135 от
21.05.2013 г. по Оперативна
програма “Административен капацитет 2007-2013
г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.
“Компетентна и ефективна
държавна администрация”,
бюджетна линия BG 051 PO
002/12/2.2-07.
Обща стойност на проекта: 86 805,20 лв. Безвъзмездната финансова помощ:
86 805,20 лв.
Ръководителят на проекта Рембие Ереджебова
обясни, че продължителността на проекта съгласно първоначалния договор
е бил 12 месеца, т.е. до
21.05.2014 г. Но предвид получени икономии в бюджета
на проекта след проведените обществени поръчки
за изпълнение на дейностите, срокът на договора се
е удължил с три месеца, до
21.08.2014 г.
След това тя представи
подробен отчет за резултатите от проекта, постигнатите цели и дейностите , които
са изпълнени, а именно:
• Създаване на организация за изпълнение
на проекта • Изготвяне на
документации за избор на
изпълнители от служител
от Община Омуртаг • Участие на 8 бр. ръководни и
експертни служители от

общинска администрация
Омуртаг в обучения на Института по публична администрация • Организиране
и провеждане на изнесено
обучение за 60 броя служители на общинска администрация Омуртаг на тема:
“Изграждане на екип и работа в екип. Усвояване на
техники за компетентно поведение в деловата среда”
• Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална
квалификация
“Оператор
на компютър”, специалност
“Текстообработване” за 26
кметове на кметства и 14 бр.
кметски наместници от Община Омуртаг • Дейности за
информация и публичност
Според г-жа Ереджебова, чрез изпълняване на
настоящия проект и всички
дейности по него, общата и
специфични цели са изпълнени успешно.
В заключение тя благодари на всички, които са
допринесли за реализацията на проекта. „И не на последно място благодаря на
кмета на Община Омуртаг
- Неждет Шабан за оказаното доверие при определянето ми за ръководител
на проекта. Надявам се с
вашата помощ, че съм го
оправдала”-допълни ръководителят на проекта.
На
пресконференцията присъстваха заместник кметовете на Община
Омуртаг г-жа Радка Рашева и г-н Мехмед Мехмедов.
Присъстваха още кметове
на кметства и кметски наместници, служители от
Общинска администрация,
представители на фирмите
изпълнявали дейности по
проекта, граждани, представители на медиите.

1 септември 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Comedy - Вътрешен космос
20.30 ч. - комедия

1 септември
БНТ 1

10:00 Пистолет, куфар и три
смърдящи варела комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
bTV Action
08:30 Менталист: Крадецът на 13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
мисли - сериал
09:00 Военна болница - сериал 15:30 Кое е това момиче сериал
10:00 Щитът - сериал
16:00 Алф - сериал
11:00 Извън играта - сериал
17:00 Комиците - шоу
11:30 Хладнокръвно - крими18:00 Новите съседи - сериал
нален
12:00 Дивата муха - предаване 19:30 Семейство Флинстоун сериал
за екстремни спортове
20:30 Вътрешен космос - ко13:00 Американски хроники медия
документален
22:30 Алф - сериал
13:15 Пустинята - екшън
23:30 Кое е това момиче 15:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
спортове
bTV Lady
15:30 Извън играта - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Щитът - сериал
09:00 Детето отказва да спи 17:00 Опасни улици - сериал
документална поредица
17:30 Дивата муха - предаване 10:00 Уикенд в Европа за екстремни спортове
лайфстайл
18:00 В.И.П. - сериал
10:30 Път към висшата мода 18:30 Италианска Серия А
лайфстайл
19:00 Ренегат - сериал
11:30 Модерно - токшоу
20:00 Извън играта - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
21:00 bTV Новините
14:00 От обич - сериал
21:45 Италианска Серия А:
15:00 Модна къща - сериал
Палермо - Сампдория
16:00 Хоторн - сериал
22:00 Зона Спорт
17:00 Път към висшата мода 23:30 Примамката - екшън
модно предаване
bTV Cinema
18:00 Самозванка - сериал
08:00 Легендата за Испания 19:00 От обич - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Специално разследване 22:00 Времето лети - сериал
00:00 Самозванка - сериал
- екшън
bTV
13:00 Легенда за Испания 06:30 Тази сутрин
Nova TV
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
06:20 Здравей, България
15:00 Незабравимо - сериал
12:00 bTV Новините
09:30 Убийства в Мидсъмър 16:00 Гражданинът 182- екшън
12:30 Шоуто на Слави
сериен
18:00 90210 - сериал
13:30 Тайните на времето 11:30 Езел - сериен
20:00 Досиетата Х- сериал
сериал
13:00 Новините на Нова
15:30 Цветовете на любовта 21:00 БСП: Бесни Страшни
13:30 Моята карма - сериен
Пенсии 2- екшън
- сериал
14:30 Перла - сериен
23:30 Късно кино: Братовчед ми 16:00 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
Вини - комедия
17:30 Времето лети - сериал
16:30 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
18:00 Съдебен спор - НТВ
bTV Comedy
20:00 Огледален свят: Пътят 08:00 Шоуто на Том и Джери
19:00 Новините на Нова
на Емир - сериал
20:00 Транспортер - сериен
09:00 Шоуто на Слави
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG: Край и
начало в есента на
1918г.
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ
6-сериен тв филм
14:15 Бурен свят - тв филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - 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
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Най-хубавите години от
нашия живот
21:55 В кадър: Ран-Ът:
Преходът по план документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 В светлината на прожекторите - екшън
12:00 Ченге от миналото сериал
13:00 Медикоптер 117 - сериал
14:00 Зина - принцесата воин
- сериал
15:00 Морски патрул - сериал
16:00 Ченге от миналото сериал
17:00 Студио Волейбол,
директно
17:30 Волейбол: Мексико
- България, мач от
Световното Първенство
по волейбол за мъже,
Полша 2014, директно
19:15 Студио Волейбол,
директно
19:30 На гости на третата
планета - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Катерачът - екшън
00:10 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал
12:00 Долу любовта - комедия
14:00 Убийства в Мидсъмър сериал
16:05 Флинтстоун 2: Да живее
Рок Вегас - комедия
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

Kino Nova - Константин
21.00 ч. - трилър

2 септември
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 История.BG: 90г. от
Деветоюнски преврат
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Бурен свят - тв филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - 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
19:10 Малкото голямо четене
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Една независима жена
- сериен
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

21:00 От местопрестъплението
- сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Касъл - сериен
23:30 Новините на Нова

09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат- сериал
13:00 Примамката - екшън
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Опасни улици - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Извън играта - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Полетът на феникса драма
00:00 Алкатраз - сериал

bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Гражданинът 182 - екшън
13:00 Легенда за Испания сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:00 БСП: Бесни Страшни
Пенсии 2 - екшън
19:00 90210 - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Планетата на маймуните фантастика
23:30 Ню Джак Сити - драма

10:00 Уикенд в Европа лайфстайл
10:30 Път към висшата мода лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Хоторн - сериал
17:00 Път към висшата мода модно предаване
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал
00:00 Самозванка - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 Убийства в Мидсъмър сериен
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Съдебен спор - НТВ
19:00 Новините на Нова
20:00 Транспортер - сериен
21:00 От местопрестъплението
bTV Comedy
- сериен
08:00 Шоуто на Том и Джери
bTV
22:00 Новините на Нова
09:00 Комиците - шоу
06:30 Тази сутрин
10:00 Вътрешен космос -комедия 22:30 Касъл - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Семейство Флинстоун - 23:30 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
23:45 Часът на Милен Цветков
сериал
12:30 Шоуто на Слави
- НТВ
13:00 Новите съседи - сериал
13:30 Тайните на времето 14:30 Колеж Грийндейл - сериал
Kino Nova
сериал
09:40 Лекар на повикване 15:30 Цветовете на любовта 15:30 Кое е това момиче сериал
сериал
- сериал
16:00 Алф - сериал
10:40 Закон и ред: Умисъл за
17:00 bTV Новините
престъпление - сериал
17:30 Времето лети - сериал 17:00 Аламинут - шоу
18:00 Новите съседи - сериал 11:40 Промяна в плановете 19:00 bTV Новините
19:30
Семейство
Флинстоун
комедия
20:00 Огледален свят: Пътят
сериал
13:40 Убийства в Мидсъмър на Емир - сериал
20:30 Кой е Хари Кръмб 21:30 Изабел Кастилска сериал
комедия
сериал
18:00 Лекар на повикване 22:30 Алф - сериал
22:30 Шоуто на Слави
сериал
23:30 Кое е това момиче -сериал 19:00 Закон и ред: Умисъл за
23:30 bTV Новините
bTV Lady
престъпление - сериал
bTV Action
08:00 Най-добрият нинджа - 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
предаване за екстрем- 09:00 Детето отказва да се
храни - документален
21:00 Константин - фентъзи
ни спортове

23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Катерачът - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Обзор на кръга в А Група
(2014-15) - предаване
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Мръсната дузина - екшън
23:55 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Татенце - сериал
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
22:30 Новини
23:00 Добрата съпруга - драма

СРЯДА

bTV Action - Точен прицел
22.00 ч. - екшън

3 септември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG: Българските референдуми
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Бурен свят - тв филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Малкото голямо четене
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:00 Виж БиБиСи
22:25 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Огледален свят: Пътят
на Емир - сериал
21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

00:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал

12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото bTV Action
сериал
08:00 Най-добрият нинджа bTV Lady
предаване за екстремни 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 13:30 Студио Волейбол,
директно
спортове
09:00 Сватвени агенти - реалити
14:00 Волейбол: България
09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Уикенд в Европа - Канада, мач от Све10:00 Щитът - сериал
лайфстайл
товното Първенство
11:00 Извън играта - сериал
10:30 Път към висшата мода по волейбол за мъже,
12:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
Полша 2014, директно
13:00 Полетът на феникса 11:30 Модерно - токшоу
16:00 Студио Волейбол,
драма
12:30 Диво сърце - сериал
директно
15:00 Алкатраз - сериал
14:00 От обич - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
16:00 Щитът - сериал
15:00 Падналa от небето 17:30 Ченге от миналото 17:00 Опасни улици - сериал
сериал
сериал
18:00 В.И.П. - сериал
16:00 Престъпления и страсти
18:30 На гости на третата
19:00 Ренегат - сериал
- сериал
планета - сериал
20:00 Извън играта - сериал
17:00 Път към висшата мода 19:00 Медикоптер 117 -сериал
21:00 bTV Новините
модно предаване
20:00 Комисар Рекс - сериал
22:00 Точен прицел - екшън
18:00 Самозванка - сериал
21:00 8 Прости правила 00:00 Алкатраз - сериал
19:00 От обич - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
21:30 Студио Футбол, дисериал
08:00 Легендата за Испания ректно
22:00 Времето лети - сериал
сериал
21:45 Футбол: Германия - Ар10:00 Планетата на маймуните - 00:00 Самозванка - сериал
жентина, междунарофантастика
Nova TV
ден приятелски мач,
13:00 Легенда за Испания 06:20 Здравей, България
директно
сериал
09:30 Убийства в Мидсъмър 23:40 Студио Футбол, ди15:00 Незабравимо - сериал
сериен
ректно
16:00 Изборът на Лара: Изгубе- 11:30 Езел - сериен
Kino Nova
ният принц - драма
13:00 Новините на Нова
07:30 Убийства в Мидсъмър 18:00 90210 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
14:30 Перла - сериен
10:00 Лекар на повикване 21:00 Доведени братя - комедия 16:00 Новините на Нова
сериал
23:00 Надежда за обич - драма 16:30 Малката булка - сериен
11:00 Закон и ред: Умисъл за
18:00 Съдебен спор - НТВ
bTV Comedy
престъпление - сериал
19:00 Новините на Нова
08:00 Шоуто на Том и Джери
12:00 Последно изпитание 20:00 Транспортер - сериен
09:00 Аламинут - шоу
уестърн
21:00 От местопрестъплението
10:00 Кой е Хари Кръмб 14:00 Убийства в Мидсъмър - сериен
комедия
сериал
22:00 Новините на Нова
12:00 Семейство Флинстоун 16:00 Полет без криле 22:30 Касъл - сериен
сериал
комедия
23:30 Новините на Нова
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал 23:45 Часът на Милен Цветков 18:00 Лекар на повикване сериал
- НТВ
15:30 Кое е това момиче 19:00 Закон и ред: Умисъл за
сериал
Diema TV
престъпление - сериал
16:00 Алф - сериал
07:45 Зина - принцесата воин 20:00 От местопрестъпление17:00 Шоуто на Слави
сериал
то: Маями - сериал
18:00 Новите съседи - сериал 09:00 Морски патрул - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 10:00 Медикоптер 117 - сериал 21:00 Франки и Джони комедия
сериал
11:00 Тайните на бойните
20:30 Ефектът на Зироу - коизкуства - документална 23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал
медия
поредица

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Мисията невъзможна 2
21.45 ч. - екшън

4 септември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 История.BG: Превратът
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Бурен свят - тв филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 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 Барбароса - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

22:30 Алф - сериал
23:30 Кое е това момиче сериал

09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат- сериал
13:00 Точен прицел - екшън
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Опасни улици - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Извън играта - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Последният бойскаут екшън
00:00 Алкатраз - сериал

bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания сериал
10:00 Незабравимо - сериал
13:00 Легенда за Испания сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:00 Семейна среща - комедия
18:00 90210 - сериал
20:00 Досиетата Х - сериал
21:00 (Не) естествена смърт драма
23:00 Офис треска- комедия

лайфстайл
10:30 Път към висшата мода лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Падналa от небето сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Път към висшата мода модно предаване
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал
00:00 Самозванка - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 Убийства в Мидсъмър сериен
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Съдебен спор - НТВ
bTV Comedy
07:00 Колеж Грийндейл - сериал 19:00 Новините на Нова
20:00 Транспортер - сериен
08:00 Шоуто на Том и Джери
21:00 От местопрестъплението
09:00 Шоуто на Слави
bTV
- сериен
10:00 Ефектът на Зироу - ко06:30 Тази сутрин
22:00 Новините на Нова
медия
09:30 Преди обед
12:00 Семейство Флинстоун - 22:30 Касъл - сериен
12:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Новите съседи - сериал 23:45 Часът на Милен Цветков
13:30 Тайните на времето- НТВ
14:30 Колеж Грийндейл- сериал
сериал
Kino Nova
15:30 Цветовете на любовта 15:30 Кое е това момиче сериал
- сериал
09:40 Лекар на повикване 16:00 Алф - сериал
17:00 bTV Новините
сериал
17:30 Времето лети - сериал 17:00 Младост 5- шоу
10:40 Закон и ред: Умисъл за
18:00 Новите съседи - сериал
19:00 bTV Новините
престъпление - сериал
20:00 Огледален свят: Пътят 19:30 Семейство Флинстоун 11:40 Полет без криле - комедия
сериал
на Емир - сериал
13:40 Убийства в Мидсъмър 20:30 Сватбен лиценз - комедия
21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Алф - сериал
сериал
15:40 Франки и Джони - ко23:30 Кое е това момиче 22:30 Шоуто на Слави
медия
сериал
23:30 bTV Новините
18:00 Лекар на повикване сериал
bTV Lady
bTV Action
08:00 Най-добрият нинджа - 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 19:00 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал
предаване за екстрем- 09:00 Сватвени агенти - реалити
20:00 От местопрестъплението:
10:00 Уикенд в Европа ни спортове

Маями - сериал
21:00 Точната бройка - комедия
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Американска нинджа
3 - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Баскетбол: Украйна
- САЩ, мач от Световното Първенство по
баскетбол за мъже,
директно
20:20 Студио Баскетбол,
директно
20:45 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
21:45 Мисията невъзможна
2 - екшън
00:15 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Татенце - сериал
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал

Понеделник, 1 септември 2014 г.
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Продавам
АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА за
50 лева и ЛЕГЛО СПАЛНЯ с
матрак за 150 лева
Тел. 0885 828 508

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

Продавам КЪЩА с
ДВОРНО МЯСТО общо
600 кв. м. в кв. "Боровец", на 100 м от
боровата гора. Срещу
обезщетение.
Тел. 0889 280 959

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
ремонт тел. 0892 454 618

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ
240 кв. м. до сладкарница
„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
тел: 0878/ 720 388

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690
(1-4)

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ от собственик, 60 кв. м.
в кв. "Запад" 2 бл. 42, етаж 4
/непоследен/ Цена: 40 000 лв.
тел: 0899/ 86 89 68

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам ТУХЛЕН
Продавам тухлен
АПАРТАМЕНТ, двуста- апартамент, 96 кв.
ен в Идеален ценм., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984
(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ОВЦЕФЕРМА във
Великотърновска област
ТЪРСИ СЕМЕЙСТВО с опит
в отглеждането на животни. Осигурена квартира и
консумативи. Заплащане
– 1500 лева на семейство.
Тел. 0888 17 28 28

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

(1-4)

44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
ДВУСТАЙНИ, панел
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000

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

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Запад 1, ет. 3, тухл. гарсониера 32 000
44 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8,
отремонтирана гарсониера
34 000
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), двустаен,
ново стр-во, завършен вид
50 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен, тухла 39 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4, двуст., тухла 37 000
59 кв.м. Борово око, ет.1, двуст., тухла 50 000
60 кв.м. Запад 2, ет. 3, обзаведен, панел 47 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2, двустаен, панел 34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 5, двустаен, панел 40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7, двустаен, панел 41 500
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7,
двустаен, панел
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.5, PVC, двуст., тухла 38 500
78 кв.м. Борово око, ет. 7 (непоследен),
подобрения, двустаен тухла
50 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Продавам
ГОРА със ЗЕМЯТА, от която
6.9 дка с широколистни
дървета над 40 години и
5.3 дка – гола сеч преди 5
години. Гората се намира в
землището на с. Поройно
Тел. 0885 828 508

(1-4)

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
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Продавам апартаменти в нов жилищен блок на 3 мин.
пеша от градския
площад. Предстоящо
Продавам ФОЛКСВАГЕН
строителство.
Продавам АПАРТАМЕНТ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
тел: 0898/ 681 240
120 кв. м. в Идеален център,
В отлично състояние.

Продавам КЪЩА
със стопанска
сграда и около
предлага прегле3 дка двор в с.
ди и операции в
Китено, област болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
Търговище.
всяка сряда с предтел: 0601/ 8 25 45 варително
записване.

Д-р Пламен
Кожухаров

 0898/ 72 48 11
Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
БОКСОНИЕРА
и 0894/ 44 36 19
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАР-  0876 69 47 81
ÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, селПазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена:
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
По договаряне. тел: 0888/ 600 632 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При
продължителност
отстъпки
98
кв.м.
в
района
на
Стария
Продавам ОПЕЛ Продавам ДВУСТАЕН
ÎÒÑÚÏÊÈ
бряст, ет. 2, сменена дограма, обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
СИНТРА 1997
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
г., бензин и газ, ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ,
компас" е безплатна
добре запазена, 52 кв. м., до Пазара,
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
с климатик, с старо стройтелство.
"Äåëîâè êîìïàñ"
Продавам
КЪЩА
в
Презитер
Козма
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
Черно-бяло
1.00
лв./кв.см.
нови зимни и
Тел:
0887/
492085
и
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
летни гуми.
тел: 0895/ 93 08 17 0601/ 83886
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
(1-17)

(1-2)

(1-4)

(1)

(1-7)

(1-4)

 0601 6 73 95

ПРОДАВАМ

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

(1-4)

(1-9)

ПРОДАВАМ
КЪЩА
С ДВОРНО МЯСТО
в с. БРАТОВО
Тел. 0878 971 395
Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ И
САНИТАРКИ.
Без ангажименти.
тел: 0887/ 93 70 23

на ул. "Никола Симов"
24, ет. 1, ап. 2
тел: 0601/ 6 41 84 след 21 часа
(1-4)

Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

ИЗГУБЕН е РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН за автомобил – стар образец, сив
с две страници, на имецентър - 100 кв. м., то на Кирил Христов.
600 кв. м. дворно При информация –
възнаграждение.
място
Тел. 0885 11 37 27
тел: 0885/ 261 715
(1-2)

(1-4)

(1-4)

ет.2. С маза, таванска стая,
Цена 5000 лева.
Продавам ЕДНОвъншна изолация, дограма, с Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) ЕТАЖНА ТУХЛЕНА
парно и дървен паркет.
КЪЩА между ПазаДавам
под
наем
ГАРАЖ
ра
и Изчислителния
тел: 0888/ 339 457

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

(1-2)

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН АПАР– 92 кв. м. – Търговище на ул.
ТАМЕНТ на ул. „Трети март” № 4,
вх. А, ет. 3, ап. 8. Ново строителство „Кюстенджа” 16 последен етаж.
– спалня, хол, кухня, тоалетна и
Цена: 50 000 лв.
баня. Месечен наем: 250 лева.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811

Понеделник, 1 септември 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Åêàòåðèíà ÍÀÊÎÂÀ

ТН-бебето Сияна вече порасна и подгони глухарчетата
Диплома за висше
образование на Емине
Джемалова Ахмедова
със специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика”
ДА СЕ СЧИТА
ЗА НЕВАЛИДНА.
Дипломата е издадена
от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,
Педагогически факултет, регистрационен
номер: 29364/2005 г.

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНО
ПОМЕЩЕНИЕ 30
кв. м. в центъра
до Адвокатските
кантори на ул.
„Лилия”
тел: 0897/ 043 080
Предлагам
КЕФИР
/ТИБЕТСКА ГЪБА/
- БЕЗПЛАТНО.
Помага за много
болести
тел: 0886/ 064 887

Мъже и жени се включиха
в Впрегледите
за остеопороза
Омуртаг врамките на наци- костната плътност.
оналната инициатива „Познавате ли риска си от остеопороза?“,
организирана от Асоциация
„Жени без остеопороза” и местното общинско ръководство, в
здравния кабинет на Първо НУ
„Христо Смирненски” в града се
проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на

В инициативата се включиха 45 души, от които 41 жени
и 4 мъже. По възрастово разпределение в различните групи бяха установени 19 случая
на остеопения при жените и
един при мъжете. Установени
бяха и шест случая с риск от
остеопороза.
Прегледите се извършваха
срещу префеЗК „НАПРЕДЪК” – СЕЛО СВЕТЛЕН ренциалните
организира търг за продажба на земеделска 10 лв. Повечетехника, употребявана, но в добро състояние: то дошли да се
прегледат споКА – 701 – Първоначална цена 15 000 лв.,
делиха, че знаЮМЗ – 3 000 лв.
ят за риска и
Търгът ще се състои на 26 септември от 10 часа последиците от
в машинния парк на кооперацията в с. Светлен. заболяването.

За оглед на машините на 25 септември от 10
до 14 часа.
Желаещите да участват в търга внасят депозит от 50 лв. Не успелите в търга си получават
обратно депозита!
ОБЯВА
„ИНДИ-91” ЕООД
гр. Търговище, ул. „Мургаш” 10
ЕИК: 202047634 съобщава за своето
инвестиционно намерение
в парцел 24003 по КВС на село Стража –
ИЗРАВНИТЕЛ ЗА НАПОЯВАНЕ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ.
За мнения и възражения по инвестиционното намерение в кметството на
село Стража и в община Търговище

уведомява своите клиенти, че

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

ÒÎÏ ÂÈÖ

ОМУРТАГ

Купува си някаква
жена вибратор. На
другия ден се връща в
секс-шопа, видимо недоволна и почва да крещи на продавачката:
- От това нещо ме
бие ток! Как не ви е
срам?
Продавачката
смутено отговорила:
- Ама моля ви се, нашите продукти са
100% тествани.
Разярената купувачка продължавала да се
пени, крещейки:
- Как може да ме бие
ток от вашия продукт?!
Събрала се тълпа заради скандала. Дошла и
една циганка, чула ядосаната купувачка й я
бутнала по ръката:
- Ама, какоо, щом та
бий, значи та обича!

Търся да закупя ПЕЧКАКАМИНА, с водна риза, от
10 или 12 kw. Употребявана,
запазена и действаща
Тел. 0894 47 25 46
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 15.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг – бившата Болница за белодробни
заболявания, Автосервиз по шосето за Великденче, Топливо, Водоема, ресторант Акациите, ресторант Петлето, ул. Търновска, ул.Здравец, ул.Пирин, ул.Македонска, ул.Дунав,
ул.Волга, ул.Тимок, ул.Трапезица, ул.Радецки.
На 12.09.2014 г., от 08:05 ч. до 12:20 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Омуртаг - Районна болница и Поликлиника, Гимназията, ул.С.Врачански ул.Ген.
Тотлебен, ул.Първи май, ул.П.Яворов, ул.Злостен, ул.Дон, ул.Шипка, ул.Съединение,
ул.Ветиринарна, ул.Г.Бенковски, ул.Климент ул.Т.Каблешков, ул.Любен Каравелов и фирмите - Трико М, Маратон, Амиго груп, Рива, бензиностанция Ромпетрол.
На 11.09.2014 г., от 09:20 ч. до 13:20 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Омуртаг - снегоринна база, х. Кайника, предприятие за пластмаси, бетонов център,
автосервиз до язовира, фермата, с.Красноселци, АПК Красноселци, с.Долно Козарево
На 10.09.2014 г., от 08:20 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Омуртаг - м-ст "Лозята", с.Горна Хубавка, с.Долна Хубавка, с.Панайот Хитово, с.Росица
На 10.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.
Омуртаг - Ветрови генератор, Винпром, Консервна фабрика, Млекопрераб. предприятие,
бензиностанция Вяра, автосервиз Елиф, с.Беломорци, с.Бостан, с.Тъпчилещово - общ.
Омуртаг.Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите
на с.Презвитер Козма, общ.Омуртаг.
На 09.09.2014 г., от 08:20 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Омуртаг - мест. Ярана, Южната промишлена зона, с.Илийно, с.Царевци, с.Средище,
с.Слънчево,с.Птичево, с.Змейно, с.Горско село - общ.Омуртаг.
На 09.09.2014 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Омуртаг - ул.Заводска , Пожарната, МТС, ф-ма Алтея, и площадката на бившия товарен
ДАП.
На 08.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Омуртаг - мест. Ярана, Южната промишлена зона, с.Великденче, Гробищата и сметището, както с.Паничино, с. Станец, бензиностанция Атлантик.
На 08.09.2014 г., от 08:20 ч. до 12:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
Асфалтова база, гр.Омуртаг и с.Камбурово, общ.Омуртаг.
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

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



ЕДНА ГОДИНА
без любимия ни шеф

Хамди
Шевик
(поч. На 68 години)

Äàíî ñè íà ïî-õóáàâî è ïîñïîêîéíî ìÿñòî, à äóøàòà
òè äà íàìåðè ïîêîé!
Îáè÷àìå òå!
Ìíîãî íè ëèïñâàø!

0893 693 202 от понеделник до събота!

От „Пъргавина 2013” ООД – гр. Търговище

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

