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Тризнаци се родиха в Търговище Нужна ни е
категорична победа!
Борислав КУРДОВ
Три момчета се родиха в понеделник сутрин,
на 29 септември, в Акушеро-гинекологичното
отделение на многопрофилната болница в
Търговище. Това съобщи д-р Емил Абаджиев,

според когото такова
събитие в отделението
не е имало повече от 20
години.
Тризнаците са се
родили с добро тегло
– от 2.2 до 2.5 килограма. Затова майката,
23-годишната Емилия
Стилиянова от
поповското село
Априлово, е особено щастлива.

×åñòèò Ïúðâè
îêòîìâðè - Ìåæäóíàðîäåí äåí íà
âúçðàñòíèòå õîðà!

Разбира се, децата
засега са настанени в
кувьози и са под непрекъснато наблюдение на
лекари и сестри. Раж- Цветан Цветанов призова
дането чрез секцио е
събрало в операционна- за смелост и единение, за
та на родилното отделение екип от лекари: д-р да се върне на власт ГЕРБ
ласт Търговище.
Свилен НИКОЛОВ
Абаджиев, д-р ДимиПо пътя към импровиНужна ни е категоричтров и д-р Георгиев. Те
зираната
сцена, изграна
победа,
за
да
върнем
са били подпомагани и
от двама
(на 2 стр.) България на единствения дена изцяло в светло
възможен път за страната синьо, Цветанов се спря
ни – европейския. Това пред павильоните на
заяви
заместник-пред- цветарите и купи букет
седателят на ПП ГЕРБ и гербери, които подапредседател на Нацио- ри на първата дама на
налния предизборен щаб ГЕРБ в Търговищко д-р
на партията Цветан Цве- Венка Стоянова. Граждани и симпатизанти на
танов в Търговище.
С предизборен кон- партията бяха наобикоцерт на площад „Незави- лили
(на 4 стр.)
симост”, в понеделник,
ПП ГЕРБ представи лисНа снимките: Щастли- тата си с кандидати за
вата майка Емилия и три- народни представители
знаците Ерай, Мерай и на предстоящите парлатретият, който ще носи
ментарни избори от обимето на дядо си

Óâàæàåìè äàìè
è ãîñïîäà,

Да обръщаш внимание и проявяваш грижа към възрастните хора е знак за
мъдрост и почит към делата ви, за благодарност към живота, отдаден на нас, вашите наследници.
Позволете ми по повод празника да ви пожелая здраве и спокоен живот, подкрепа и доверие, дълголетие. Да имате силите да се справяте с предизвикателствата на времето, за
запазване на достойнството и осигуряване на
дните ви.

ÕÓÁÀÂ ÏÐÀÇÍÈÊ!

Д-р Красимир МИРЕВ
кмет на община Търговище

Коалиция „БСП лява България”

Молебен и дискусия за
бъдещето на Търговище

представители
Борислав КУРДОВ родни
Кандидатите за на- от коалиция "БСП лява
България" организираха молебен за просперитета на Търговище
и областта. Той бе отслужен от отец Славчо
Проданов в храм "Св.
Иван Рилски". Поканени бяха водачите и кандидатите за депутати от
28-ми МИР, които според социологическите
проучвания имат шанс
да влязат в парламента. Поканата на водача
Явор Куюмджиев уважиха
(на 4 стр.)

Î×ÀÊÂÀÉÒÅ
ÑËÅÄÂÀÙÈß ÁÐÎÉ íà
"Òúðãîâèùêè ÍÎÂÈÍÈ"
â ïåòúê, 3 îêòîìâðè

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

Цветанов сред почитателите на ГЕРБ
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Ден
на
Топло-студено
и…
сняг
Вече е
отворените врати
завършен
Пътят Ловец – Осен

Изцяло ремонтирана е над
5 км. отсечка от общинския
път TGV - 1171 Ловец – Осен
-Надарево. За целта по капиталовата програма на община
Търговище са заделени 629
000 лв. По цялата ширина бе
положен плътен асфалтобетон,
с предварително изкърпване
на дълбоките дупки, съобщават
от пресцентъра на общинската
администрация в Търговище.
Почистени са храстите и се оформят банкетите извън населените места. Участъците от пътните платна в селата Ловец и
Осен са фрезовани и преасфалтирани. Изпълнител на обекта е
„Пътинженерингстрой – Т” ЕАД.
В изпълнение на своята инвестиционна програма за тази
година, община Търговище ще
извърши ремонт и поддръжка
на общинската улична мрежа
в размер на 1,5 млн. лв. Със
средства от публичната инвестиционна програма към момента се реализират четири обекта
на обща стойност над 2 млн. лв.
– ремонт на ЦДГ „Веселушко”
в Търговище, благоустрояване
на кв. 192 в града, изграждане
на спортни и детски площадки
в парк „Юкя” и консервация на
базилика №3 в крепостта Мисионис.
"ТН"

Времето през октомври

Най-високите температури през октомври тази година ще бъдат между 21 и
26 градуса, а най-ниските между минус 3 и 2 градуса.
Средната месечна температура ще бъде около нормата, която за равнините е
между 11 и 15 градуса, във
високите полета - между 8 и
11 градуса, а в планинските
райони - от 4 до 8 градуса.
Средната месечна сума
на валежите в по-голямата
част от страната ще е между 40 и 60 литра на квадратен метър, в югоизточните
райони - между 60 и 90 литра на квадратен метър, а
в планините - от 80 до 100
литра на квадратен метър.
Очаква се месечната сума
на валежите през октомври
да бъде около нормата.
В началото на първото
десетдневие на октомври
температурите ще се понижат, по-чувствително дневните. Ще бъде ветровито,
ще има и валежи. Впоследствие, към средата на десетдневието, времето ще
се изясни, ще се понижат и
минималните температури,
и тогава се очакват и първите по-масови есенни слани.
През втората половина от
десетдневието времето ще

бъде променливо, без съществени валежи, ще има и
слънчеви часове.
През второто десетдневие ще се редуват спокойни
и сравнително топли дни и
дни, в които ще преминават
атмосферни смущения, при
които ще има условия за валежи. Най-голяма е вероятността за това около 11, 14
и 18 октомври. На 19 октомври се очаква да падне първият сняг. Това стана ясно от
прогнозата на Националния
институт по метерология и
хидрология към БАН. Следва краткотрайно застудява-

не, при което на места ще
има слани.
Като цяло за периода
средноденонощните температурите ще останат
близки и малко по-високи
от обичайните. През третото десетдневие се очакват
повече топли и слънчеви
дни от нормалното, но с
условия за характерните
мъгли и с ниска слоеста
облачност в сутрешните
часове. Тенденция към попроменливо време ще има
през втората част на периода, прогнозират метеоролозите.

По проект

Ремонт на Обществени трапезарии
водопровода
завършен преди началото
на зимата”, каза местният
управник. Заместник-директорът на Водоснабдителното дружество в Търговище
Георги Пашов успокоява, че
дейностите ще приключат
в рамките на сезона. Причината за временното преустановяване на изкопните
работи е, че трябва да се
навлезе в
частни дворове. Специалистите
от „ВиК” са
откликнали
на молбите
на местните да приберат реколтата и
след това да се копае в имотите им. В обекта ще бъдат
инвестирани между 40 и 50
000 лв. Така ще бъде решен
и дългогодишният проблем
с режимното водоподаване
на 230-те жители на Моравица, категорични са от ВиК
в областния град.

Катя ХРИСТОВА
Проект
„Обществени
трапезарии” стартира днес.
Близо 175 души от Търговищка област всеки ден
в периода от 1 октомври
т.г. до 30 април 2015 г. ще
получават топъл обяд в домовете си. Това съобщи по
време на редовна пресконференция директорът на
регионалната дирекция за
социално подпомагане Гергана Димитрова.
Тази година община
Опака не е кандидатствала за участие по проекта.
В община Търговище от услугата ще се възползват 30
души, живеещи в града. В
миналогодишната кампания по програмата са били
включени 60 души, както
от града, така и от селата
Острец, Дралфа и Макариопол. Тази година по преценка на общинската администрация /кой знае защо/
бройката на бенефициентите е намалена. Причината
била, че местната власт не
може да осигури доставката на храната по домовете
на хората.
В община Попово броят
на ползвателите по проекта е 45 – от града и шест
села: Кардам, Светлен,
Славяново, Ковачевец, Во-

скандалът е прераснал в
побой, по време на който
по-младият мъж е нанесъл
множество удари с твърд
предмет по лицето и тялото на опонента си. Минути
по-късно той е починал, а
трупът му е бил откаран в
болницата в Търговище за
аутопсия.
28-годишният побойник

също е настанен в болницата с проподна рана в дясната част на гърба, без опасност за живота.
По случая е образувано
досъдебно
производство.
Действията по разследване
на престъплението се извършват под ръководството
на прокурор от Окръжна
прокуратура-Търговище.

Антоновското село Моравица
от години е на воден режим
В антоновското село Моравица са започнати ремонтни дейности по местния водопровод. Селото е
на воден режим, проблемът
е дългогодишен, тъй като
аварията на съоръжението е точно под главния път
София – Варна и за да бъде
ремонтирано. трябваше да
се спре движението, обясни кметският
наместник
Ивалин Миланов.
От ВиК в
Тъ р г о в и щ е
тази година
са заделени средства
за ремонта,
обектът
е
включен в годишната програма, дейностите са започнали преди месец. Не се
копае по главния път, ремонтират се отклонения към
повредения участък. „Проблемът сега е, че работата
е била прекратена. Притеснявам се, че няма да бъде

В Змейно,
Омуртажко

Скандал и побой завършиха с убийство

56-годишен мъж от село
Змейно, община Омуртаг е
починал след нанесен му
побой, съобщиха от ОД на
МВР в Търговище.
На 26 септември около 20
часа в къща в селото е възникнал скандал между починалия и 28-годишен мъж
от село Остра могила, община Котел. Впоследствие

В Административния
съд в Търговище

Свилен НИКОЛОВ
В петък миналата седмица, Административният съд
в Търговище покани журналисти и граждани, за да
популяризира и ги запознае
по-отблизо с организацията
и работа на институцията.
Целта на тази инициатива
е по-доброто познаване на
дейността на административните съдилища, повишаване на правната култура на
гражданите, тяхната информираност и доверие към работата на съда.
По думите на Красимира Тодорова, председател
на Административния съд
в Търговище, у гражданите
все още има липса на доверие към правораздаването, липсва и достатъчно
гласност в обществото, че
има смисъл пострадалите
лица да подават жалби, когато се нарушават техните
права. Административното
производство е достатъчно
достъпно като цена, посочи
Тодорова. Съдебната такса
за физическите лица е 10
лв., а за юридическите - 50
лв. Не е необходима и сериозна адвокатска защита,
защото в този вид производства служебното начало
е засилено – Административният съд е длъжен да
извърши цялостна проверка
по жалбата и да провери издадения административен
акт, на всяко едно основание, независимо дали то е
посочено в жалбата или не,
допълни Тодорова.
Първоинстанционните
дела на административните
съдилища не са окончателни, те подлежат на касационно обжалване пред Върховният административен
съд в 14-дневен срок от
деня на съобщението, че решението е изготвено. А жал-

дица и Гагово. За предходния период 2013/2014 г. от
услугата са се възползвали
35 човека от града и четири села. В община Омуртаг социалната услуга ще
подпомага около 50 души
само в града. За сравнение до април 2014 г. бенефициенти по програмата са
били 30 лица и семейства
в риск.
Община Антоново запазва броя на обслужваните лица от миналата година. И в тазгодишния зимен
сезон 50 души ще получават топла храна в своя дом.
Дейността на обществените трапезарии се финансира от бюджета на
Министерството на труда и
социалната политика, чрез
фонд „Социална закрила”.
Основната цел на проекта
е да се осигури помощ и
подкрепа за най-уязвимите
групи от населението през
тежкия зимен сезон. Право
на услугата имат лица и семейства, получаващи месечно подпомагане, хора с
доказана липса на доходи
и без близки, които да се
грижат за тях, самотно живеещи хора, както и скита- (от 1 стр.) неонатолози: д-р
щи и бездомни възрастни и Едрева и д-р Митрева, която
деца.
също потвърди, че бебетата
са в добро състояние.
За Емилия това
е била първа бременност и първо
раждане. Заедно с
бащата те измислили вече имена на
две от момчетата
- Ерай и Мерай. За
третото е сигурно
само първата буква – Ш, на името на
дядото.
Щастливото съестествено
д-р Емил Абаджиев битие

бата се подава до ВАС чрез
съда, който е постановил
решението, уточни още тя.
Друга част от работата на
Административния съд са
касационните дела – различните издадени наказателните постановления, тъй
наречените глоби, по които
той се произнася като последната инстанция, разказа още съдия Тодорова.
Попитахме г-жа Тодорова
- дали търговищенци често
се жалят от институциите.
Отговорът и бе, че за добро
или лошо, в Кърджали гражданите се жалват много повече от решения на институции, отколкото в Търговище.
Наблюдението на съдиите
показват, че в Търговище
преобладават жалбите срещу решения на „Социално
подпомагане”, но в последно време се увеличава и
броят на тези за достъп до
обществена информация.
Стана ясно, че Административният съд в Търговище през март и април е проверяван от Инспектората
към Висшия съдебен съвет.
Проверката е обхванала 260
дела и справки и е завършила с акт, в който е дадена положителна оценка за
работата на магистратите.
Тодорова уточни, че от създаването му, преди седем
години, Административният
съд не е бил проверяван –
доверие, което още веднъж
се е потвърдило от доклада
на проверяващите.
Демонстрирана бе и
процедурата по публично разпределение на дела
между четиримата съдии,
работещи в институцията.
Програмата работи в реално време и манипулации за
разпределение на делата е
невъзможна, бе категорична съдия Тодорова.

Тризнаци се родиха в...

развълнува целия екип на
отделението и той благосклонно ни позволи да снимаме лъчезарната майка и
нейните отрочета.
А д-р Абаджиев сподели,
че от началото на тази година тук са се родили 628 бебета. Тенденцията е чудесна
и според него, ражданията
до Коледа и Нова година
ще надхвърлят с 10-15 процента тези от 2013 г. Очакванията на специалистите
са броят на бебетата да е
между 800-900 за годината,
което за областта и здравното заведение е повече от
добро.

Сряда, 1 октомври 2014 г.

страница 3

Непознатата
Арония
Най-голямата
„Чети с мен!”
лукова глава
Масово участие в кампанията

В есенния неделен ден
на 29 септември в регионална библиотека „Петър
Стъпов” в Търговище влязоха деца, родители, учители,
пенсионери… Въобще три
поколения търговищенци се
отзоваха на призива на библиотеката да дойдат тук и да
почетат заедно. Груповото
четене се организира по повод националната кампания
„Чети с мен”, по програма на
Министерството на културатав партньорство с Министерството на образованието
и науката, Столична община
и коалиция от партньори.
Приказки, разкази, енциклопедии и романи четоха
повече от 200 души. Освен в
отделите на библиотеката, пред изложбата,
посветена на 80 години
от преименуването на
Ески Джумая в Търговище, се четоха легенди за Търговище.
Писателката Неда
Антонова пък запозна
присъстващите с творчеството на поетесата
Спаска Гацева. С вълнение се приеха стиховете както от новата
й книга, така и от предишни нейни издания,

които тя с радост подари на
търговищката библиотека.
Ще продължим да организираме подобни срещи с
масови четения по различни поводи и ще оправдаем

Невероятно, но факт

проявения от дошлите интерес и ентусиазъм да съхраним обичта си към книгите
– каза в заключение дирекНай-голямата лукова глаторът на РБ „Петър Стъпов” ва в света, вписана в КниРосица Куцарова.
"ТН" гата на рекордите на Гинес,
тежи почти 9 килограма и е
отгледана от британеца Тони
Глоувър, съобщава в. Метро.
Когато ни се наложи да
нарежем една обикновена
глава лук, трудно можем да
спрем сълзите си. Само можем да си представим какъв
плач ни предстои, ако трябва
да сготвим по някакъв начин
гиганта-рекордьор. Неговото
точно тегло е 8460 грама.
Предишният рекорд бе поставен от подобен зеленчук,
но със значително по-малка
маса - 4540 грама. Господин
Тони Глоувър е от град Мойра в графство Лестършър.
49-годишният фермер отгледал лука гигант с богата на
нитрати храна и при строго
съблюдаване на най-благоприятната влажност.
По време на целия растеж на зеленчука лампите в оранжерията му били
държани запалени. За отглеждането на лука му била
необходима цяла година. Г-н
Глоувър се занимавал със
зеленчукопроизводство още
от 16-годишна възраст.

и траен аромат, бледият
жълто-зелен цвят, балансираният състав от летливи
вещества и въглеводороди.
Химическите му характеристики са тясно свързани
с географските особености
на района и го отличават от
розовите масла, произвеждани в други части на света.
Роза дамаскина традиционно се отглежда в Розовата долина в Централна България. Наименованието ще
бъде добавено в списъка на
вече защитените над 1 200
европейски продукта, съобщиха от комисията.
В началото на месеца в
списъка на защитените наименования попадна и ролето
„Трапезица". Преди това през
август филе „Елена" и Панагюрската луканка също
бяха прибавени към защитените български марки.

Плодовете на Аронията са тъмно лилаво-оцветени и са
местни за източната част на Северна Америка. Те растат
на зелени широколистни листопадни храсти, които са
често срещани в блата и влажни гори. Въпреки, че плодовете не са добре познати, дори и в родния си континент,
репутацията им се е увеличила напоследък поради някои
широко разгласени кампании обявяваящи ги като „здравословните плодове в света.“ Ползите за здравето от арония
Ненадмината антиоксидантна активност – най-интересното за аронията е, че е с необичайно висока концентрация на антиоксиданти, която надминава това на всеки
друг супер плод. Според Американското Министерство
на земеделието суровата арония съдържа Абсорбционен капацитет за кислородни радикали (ORAC) от 15 280
umol TE/100 грама, което прави неговата антиоксидантна
концентрация три пъти по-голяма от тази на боровинките,
акай бери и къпина, и 1,5 пъти по-голяма от тази на касиса и червената боровинка. Всъщност, тяхната интензивна
антиоксидантна концентрация ги прави с твърде остър
вкус, за да се ядат сурови. За щастие, плодовете запазват своята антиоксидантна активност, дори и след като са
били концентрирани в сок, който е най-добрият начин да
ги консумираме. Някои от намерените антиоксиданти в
аронията включват делфинидин, петунидин, епикатехин,
кверцетин, пеларгонидин, малвидин, които имат способността да се борят срещу свободните радикали в организма, като по този начин ни предпазват от дегенеративни
заболявания, като същевременно ни предоставят ползи
„анти-стареене“.
Богати на хининова киселина – хининова киселина
е съединение на захар, намиращо се в много растения,
включително плодовете на аронията. Всъщност, плодовете на аронията имат толкова високи нива на хининова
киселина и някои изследователи считат сока от арония
за още по-ефективен при лечение на инфекции на пикочните пътища (състояние, при което хининовата киселина
е добре позната за лечение), отколкото сок от червена
боровинка, която се счита за „царят“ на инфекции на пикочните пътища. Добър източник на желязо – 100 грама
сушени плодове арония съдържат 93 процента от нашия
препоръчителния дневен прием на желязо, който е важен
минерал, регулиращ обмяната на веществата, повишаващ
имунната система, нашите енергийни нива и поддържащ
мозъка и ендокринните функции. Недостигът на желязо
е широко разпространен, така че яденето на повече, богати на желязо храни, като арония, винаги е добра идея.
Високо съдържание на витамин C – 100 грама сушени
плодове съдържат 34 процента от нашата препоръчителна доза витамин C, който е важен водоразтворим антиоксидант, синтезиращ колаген (т.е. помага за поддържане
на тъканите на организма заедно) и увеличава броя на
белите кръвни клетки, като по този начин ни предпазват
от болести. Витамин С е, разбира се, също антиоксидант.
Натурално разхлабително – Всички плодове са с високо
съдържание на диетични фибри и плодовете на аронията не са изключение. Поради тази причина конфитюри
от арония са отлични при лечение на запек. Фибрите ни
карат да се чувстваме сити, защото те абсорбират вода
от дебелото черво; този факт, съчетан с диета с ниско съдържание на мазнини и калории, означава, че те са също
добра храна за отслабване.

Не е тайна, че консумацията на хамбургери и пържени картофи може да се
отрази зле на талията, но
ново изследване установи,
че те са вредни и за мозъка,
съобщава в. "Дейли мейл",
цитиран от БГНЕС.
Австралийски учени изследвали 602 души и открили, че 14-годишните
младежи, които наблягали
на западната диета, се проявявали по-зле в когнитивни задачи до 17-годишна
възраст.
Изследователите
установили, че участниците,
които наблягали на готовата

храна, пържените картофи,
червеното месо и колбасите
и безалкохолните напитки,
имат негативни асоциации,
които се отразяват на времето им за реакция, умствените способности, визуалното внимание, научаването и
паметта.
В същото време участниците с висока консумация на
плодове и зелени листни зеленчуци имали положително когнитивно представяне.
Изследователката д-р Анет
Ниаради счита, че това може
да се дължи на високото съдържание на микроелементи

Как да премахнем Европейска защита
болките от шипове

Българското розово масло е уникат и е защитено в Европейския
като географско понятие
Баласирано хранене и редовно съюз
Европейската
комисия ни качества на българското
раздвижване на всички стави утвърди наименованието розово масло са богатият

Остеофитите, наричани
още шипове, се образуват
по прешлените на гръбначния стълб и ставите (артроза). Те са костни образувания от неправилно хранене,
нарушен метаболизъм, локални възпаления (артрит)
и травми на тялото. Понякога те могат да се видят на
рентгенова снимка без да
прездизвикват оплаквания.
В повечето случаи шиповете притискат нерви и кръвоносни съдове, придружено с
болки и ограничават обема
на движението в съответната става. Създават видима
деформация на мястото, на
което са се образували.
Лечението
включва:
обезболяване, противовъзпалително действие, масажи, минерални бани и
топлинни процедури на разместените или блокирали
стави. Понякога се налага и
оперативна намеса по преценка на ревматолог или
ортопед.
Диетата при шипове
включва:
Намалена консумация на
месо и млечни продукти.
Повече храни, съдържащи магнезий: пълнозърнеста пшеница, кафяв ориз,
фасул, соя, сурови ядки и
семена, авокадо, чесън,
банани, зеленолистни зеленчуци, червен пипер.Магнезият регулира излишния
калций в тъканите.
Сок от целина или от
прясно зеле.
Вода 1,5 л дневно

Профилактиката на шипове включва премахване
на запека, освен с ежедневен прием на плодове
и зеленчуци, изчистване
на правото черво с клизма
един път месечно или чрез
хидроколонтерапия.
Рецепти от народната медицина при шипове
За облекчаване на болката - компрес със смес от
пчелен мед и зехтин върху
болезненото място, закрепено с бинт или лейкопласт,
остава през цялата нощ.
В продължение на една
седмица може да прилагате
следния компрес от кестени. 10-12 кестена сварете,
обелете и размачкайте на
каша с водата, в която са
се варили. Оформете ги на
питка и поставете в марля. Този компрес поставете
върху кожата, която предварително сте намазали със зехтини. Компресът се подновява
4 пъти, ако е удобно
за фиксиране, може
да останете с него и
през нощта.
Лекото затопляне
премахва спазъма
на мускулите и подобрява движението
на лимфата и кръвоснабдяването.
За да не допуснете образуване на
шипове, не спирайте
да се движите, правете упражнения и
спортувайте редовно.

"Българско розово масло"
като част от списъка със
защитени географски обозначения. Така етеричното
масло, получено чрез дестилация на цветове от роза
дамаскина, влиза в списъка
с още над 1200 изделия, съобщиха от комисията.
Качеството на българското розово масло се гарантира от изискването розовите
цветове да бъдат обработени не по-късно от 10 – 12
часа, след като са откъснати. Около 3 500 кг розови
цветове са необходими за
получаването на 1 кг розово масло. Има и специални
изисквания за брането на
цветовете, което трябва да
става от няколко часа преди
зазоряване до ранните сутрешни часове, като се откъсват само отворени пъпки.
Специфичните отличител-

И ползите й за здравето

Хамбургерите затъпяват!

в зелените листни зеленчуци,
което е свързано с по-добро
когнитивно развитие.
В същото време омега-6
мастните киселини в пържените картофи и червеното
месо наред с редица други
фактори вероятно водят до
понижаване на когнитивните умения. Метаболитните
пътища функционират найдобре с балансиран прием
1:1 на омега-3 и омега-6
мастни киселини, но западната диета може да промени
това съотношение на 1:20
или 1:25, предупреждават
учените.

Сряда, 1 октомври 2014 г.
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Нужна ни е категорична победа! Молебен и дискусия...
Коалиция „БСП лява България”

(от 1 стр.) кандидатдепутатите, които придружаваха Цветанов,
подаваха ръце за поздрав, пожелаваха им
успех на 5 октомври и
с нетърпение се редяха
пред камерите, за да се
снимат за спомен.
С възгласи: „Победа!”
и с бурни ръкопляскания, множеството търговищенци, дошли да
засвидетелстват своята
подкрепа за ГЕРБ, посрещнаха избраните в
листата на партията тук
– Светлин Бонев, Борислав Борисов, Елка
Станчева, Никола Неделчев, Митко Стайков,
Венка Стоянова, Стефан Иванов и водача за
Търговищко д-р Дарин
Димитров.
„Загубихме и време,
и посока при управлението на Пламен Орешарски и тройната коалиция на БСП, ДПС и
Атака”, каза Цветанов
на търговищенци. По
думите му единственият възможен път за
България е европейският и, за да се върне
страната ни на него,
е необходимо силно и
стабилно управление.
Цветанов посочи колко
важни за страната ни
са средствата, които се
отпускат от Европейския съюз, но в момента България не може

да се възползва от тях,
заради липса на доверие от страна на европейските ни партньори.
„За развитието на България е важно страната
ни да се възползва от
европейската солидарност. В новия финансов
период 2014-2020 година за България са предвидени 32 млрд. лева.
Това са реални и свежи пари, с които ГЕРБ
иска да създаде работни места, а страната ни
да е по-добро място за
живеене”, заяви от сцената Цветан Цветанов.
„Сега трябва да бъдем смели и единни
и да гласуваме на 5
октомври с номер 9 в
интегралната бюлетина. Защото всеки един
глас за ГЕРБ е глас за
стабилна
България,
стабилни институции и
перспектива за всички
български
граждани.
На страната ни е нужна победата на ГЕРБ,
защото трябва да се
върнем на правилния
път-европейския”.
Цветанов бе категоричен , че ГЕРБ няма да
прави коалиция с ДПС
или БСП. „Видяхте, че
подобни коалиции са
пагубни за страната ни
– спрени еврофондове,
задкулесни уговорки и
разруха. Нужна ни е победа, за да наваксаме

и з о с т а в а н ето
и да си върнем
доверието
на
Европа”.
Цветанов
представи листата на ГЕРБ за
областта Търговище. За водача
на листата д-р
Дарин
Димитров, той заяви,
че винаги е работил и ще продължава да работи
за жителите на
област Търговище.
„Стабилна
България! Време е приятели!”
С тези думи на
финала
Цветанов призова
всички да гласуват с бюлетина номер 9, ако
искат да се чуе
техният глас.
От своя страна водачът на
листата, търговищенецът, д-р Дарин Димитров заяви: „Ние не сме
парашутисти, а
сме си от тук и
сме сред вас! И винаги
ще бъдем тук, при вас!
Затова ви приканваме –
гласувайте с бюлетина
№9! Само с гласовете
ни, контролираният и купеният вот няма да имат
сила”. Димитров, който

(от 1 стр.) единствено колегите му от АБВ.
По-късно кандидатите
за народни представители от коалиция "БСП лява
България" организираха
и дискусия на тема "Бъдещето на Търговище - обща
грижа и отговорност". Никой от поканените политически сили не се отзова,
затова кръглата маса не
се осъществи, а организаторите проведоха пресконференция с представители
на медии.
„Тъжно е, че не можахме да се съберем, за да
дискутираме важните за
града и областта проблеми и заедно да набележим
стъпките за тяхното решаване. Идеята беше да
се обединим, независимо
дали ще сме в управление
или в опозиция“, каза пред
журналистите водачът на
листата на „БСП лява България” Явор Куюмджиев.
По проблема с безводието на Омуртаг, Явор Куюмджиев заяви, че заедно
с депутата Тунчер Кърджалиев са успели да осигурят
над 2 млн. лв. "Преди дни
кабинетът
"Близнашки"
спря единия от проектите
и обрече на безводие хиляди жители на града", заяви Куюмджиев.
Стана ясно още, че заради липса на приемственост, неотдавна е прова-

лена и друга тяхна идея.
„Планирахме да изградим
Индустриална зона върху част от територията на
Военния завод в Търговище, но получихме отказ.
Намеренията ни бяха да
привлечем средните инвеститори и да осигурим
работни места“, сподели
Куюмджиев.
Кметът на Търговище
Красимир Мирев също изрази съжаление за несъстоялия се дебат. Според
него, партиите излизат с
различни
предизборни
идеи, но за да се реализират те трябва да бъдат
съобразени с възможностите на съответната
община. „В този смисъл
беше добре да поговорим

какви са възможностите
ни и накъде да тръгнем,
а не да се състезаваме“,
заключи той.
В същия дух беше и
изказването на кандидата
за народен представител
от листата на „БСП лява
България” Николай Черкезов: „Не трябва се делим
по партии - червени, зелени... Проблемите на хората
ги има и ние трябва да ги
решаваме и да изпълним
думите „народен представител“ със смисъл. Защото
четиримата, които ще отидат в парламента първо ще
защитават проблемите на
областта и на хората в нея,
после ще гледат партийните си интереси“, заключи
Черкезов.

Лютви Местан в Търговище:

Не жертваме ценности
в името на власт!

през деня е участвал в
израждането на тризнаци в МБАЛ /за които пишем на 1 стр./, си пожела ГЕРБ да постигне три
пъти повече, отколкото
на предходните избори
за евродепутати.

Борислав КУРДОВ
„Проблемът на следващото управление може да
се окаже не участието на
ДПС във властта. Обратно – проблемът може да
се окаже, ако ДПС откаже
да участва в управлението
на страната. България се
нуждае от ясен, категоричен евроатлантически профил на властта през следващите 10 години” - заяви
председателят на партията
Лютви Местан по време на
предизборна среща със
членове и симпатизанти в
Търговище.
По уточнението на Местан, тези му думи не са
претенция, а израз на върховна отговорност в името
на разбирането на принципите на Движението за
права и свободи. Председателят на партията беше
категоричен, че в 43-тото
Народно събрание ДПС
ще бъде един от гарантите
за съхраняване и развитие
на парламентарната демокрация от европейски тип.
Пред
препълнената
зала на Драматичния театър Лютви Местан припомни, че преди три месеца ДПС са се отказали
от власт в името на ценностите и националните интереси на България. "Ние
говорим за ценности - онези, в името на които се отказахме от власт, но няма
да жертваме ценности в
името на властта. ДПС не

е жадна за власт, още помалко може да бъде поставяна в ролята на просяк на
власт. Това е част от гордостта ни, себеусещането
от нашата природа", обобщи председателят на ДПС.
В Търговище благодари
на активистите на местната организация, която
оцени като "образцова",
за подкрепата по време на
изборни кампании.
„Очевидно живеем в
смутни времена, в динамични времена, със сменящи се политически параметри. Тези предсрочни
избори са факт заради държавническото поведение
на партия ДПС. Ние взехме това решение на база
обективната реалност, че
не може без солидна подкрепа в Парламента една
власт да управлява. Така
доказахме истинността на
онзи афоризъм, че понякога има повече мъдрост
в една крачка назад, отколкото в две напред”, заяви от трибуната водачът
на листата с кандидати за
депутати от ДПС в 28 МИР
– Търговище д-р Тунчер
Кърджалиев. Според него,
сега останалите политически сили не говорят за
решаването на наболелите проблеми, а се надпреварват в това, колко не желаят да бъдат в коалиция
с ДПС. „Ние няма как да
приемем това, защото експертният потенциал, който

ни представлява, е на найвисоко ниво. Освен това
имаме самочувствие заради това, че над 500 000
избиратели постоянно са
зад нас”, каза водачът на
листата и продължи: „Ние
от ДПС, печелим, когато
сме единни. Всякакви хора
се опитаха да премахнат и
да обругаят това единство.
Това естествено не се случи. Към днешна дата ДПС
е в една от най-силните си
кондиционни точки откакто
съществува. Ние знаем, че
успехът на една партия не
се определя само от нейната сила. А по-скоро от
възможността да се адаптира и да отговаря с адекватни решения на предизвикателствата на нашето
съвремие. Ние от ДПС знаем, че небивалият успех в
политиката идва със случайността. А умереният,
стабилният успех идва с
труд и усилия. Ние имаме
константно присъствие на
българската политическа
сцена. Ако забелязвате – в
тази „класация” първият и
вторият, условно казано,
се сменят. Третият е винаги един и същ обаче: Движение за права и свободи,
от 25 години насам. Макар
и да съм реалист, но сега
е времето, когато третият е
време да мине на по-челни
позиции по време на тези
избори. Това не е невъзможно”, заяви д-р Кърджалиев.

Сряда, 1 октомври 2014 г.
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ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"
Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

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

Давам под наем
МАГАЗИН
в квартал
„Борово око”
тел: 0887/ 369 592

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам АПАРТАМЕНТ
в „Запад” 2 бл. 32
с подобрения
тел: 0886/ 495 130

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам КЪЩА в кв. Боровец – дворно място – 490 кв.м.,
застроена площ – 110 кв.м. и
гараж. Отремонтирана, с обзавеждането Цена – 175 000 лв.
Тел.: 0886 43 56 12 /след 17 ч./
Продавам АПАРТАМЕНТ
120 кв. м. в Идеален център ет.2. С маза, таванска стая, външна изолация, дограма, с парно и
дървен паркет
тел: 0888/ 339 457

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
от боровата гора. Срещу
Продавам ТУХЛЕН
обезщетение.
АПАРТАМЕНТ, двустаТел. 0889 280 959
ен в Идеален ценПродавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
ремонт тел. 0892 454 618

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

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

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

Продавам тухлен
апартамент, 96 кв.
м., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984

(1-4)

Давам под наем
ОФИС в квартал
„Борово око”
тел: 0887/ 369 592

(1-4)

(1-4)

(1-2)

(1-4)

(1-8)

Необвързан, ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в Давам под наем
ПОКАНА
Днес, 01.10.2014 г.
симпатичен неограничени количества. Цена по АПАРТАМЕНТ до
УС на СН „Руец”
Пазара, три стай
мъж на 42 г.
договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
на основание чл. 36, ал. 5 и ал. 6 от Закона за напояване,
търси млада Продавам - ХОЛОВА ГАРНИТУРА /ди- и кухня, частичКани всички свои членове на отчетно-изборно събрано обзаведен.
ние, което ще се състои на 02.11.2014 г. в читалнята
жена за сери- ван, два фотьойла и две табуретки/
Наем: 190 лв.
на читалищната сграда от 10 ч.
озна връзка - ЧУКОВА ФУРАЖОМЕЛКА – 380 волта  0898/ 53 30 85
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
Тел.: 088 50 23 250
1. Доклад на УС за дейността на сдружението през Тел.: 0988 307 802
отчетния период
„СТРУМИЦА С” ЕООД гр. ТЪРГОВИЩЕ
НОВО * НОВО * НОВО
2. Приемане на нови членове
съобщава на всички заинтересова3. Освобождаване на стария и избор на нов УС
ни, че има инвестиционно намерение
Çà ñïîêîåí ñúí
4. Освобождаване на стария и избор на нов КС
за допълване на дейност изкупуване на
5. Избор на председател на КС
ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА
Предлагаме
услуга
почистване
на
матраци
от
6. Избор на председател на СН
в поземлен имот 73626.504.687 в проакари
и
прах
и
пране
на
място
чрез
американ7. Вземане на решение за промени в Устава на
мишлена зона ройон ЖП Гара Търговище.
ската почистваща система „Rainbow”
Сдружението
За жалби и възражения, моля обръщайЦена за почистване – 20 лв. за двоен матрак;
8. Организационни въпроси
те се към кмета на община Търговище,
10 лв. за единичен матрак
При липса на кворум събранието ще се проведе на
както и на тел.: 0887/316-877, адрес за
Цена за пране – 15 лв. за двоен матрак;
09.11.2014 г. в читалнята на читалищната сграда
кореспонденция ул. „Христо Ботев” 31Б
10 лв. за единичен матрак
Тел. за контакти: 0892 01 02 17 и 0893 480 973
от 10 ч. в с. Руец.
гр. Търговище, имейл strumitsa@abv.bg

сграда и около
3 дка двор в с.
Китено, област
Търговище.
тел: 0601/ 8 25 45

Продавам АПАРТАМЕНТ

(1-2)

тиране на цимент в производТърся гараж под
ствен цех в Търговище
наем с трифазен ток Предлагаме добри условия на
труд и добро заплащане
Тел.: 0892 037 255
Тел.: 0899 82 88 88
(1-4)

(1-4)

Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв. м. в центъра до Адвокатските
кантори на ул. „Лилия” тел: 0897/ 043 080

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Предлагам
Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
Продавам МАГАЗИН
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
КЕФИР
ален център около 250 кв. м.
в квартал „Борово око”
вода; 500 кв.м. дворно място
/ТИБЕТСКА ГЪБА/
подходящо за заведение или
Цена по договаряне
тел: 0887/ 369 592
- БЕЗПЛАТНО.
производствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
тел: 0887/ 369 592
Помага за много
Продавам ОФИС
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
болести
Давам под наем
в кв. „Борово око”
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
тел: 0886/ 064 887
тел: 0887/ 369 592
В отлично състояние.
на ул. „Братя МиладиЦена 5000 лева.
нови” 19 в Търговище,
Продавам КЪЩА
Тел.
0899
466 225 (след 17 часа) ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ за пакеблизо до Огледалото;
със стопанска
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12



в кв. „Борово око”

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

тел: 0887/ 369 592
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

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Фирма
ТЪРСИ ШОФЬОР
с категория C, за
работа в региона
тел: 0888/ 941 735

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ÍÀÅÌÈ
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89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет. 7, добро състояние 40 000
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, добро състояние 42 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
69 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
70 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 13
70 000

ТЪРГОВЕ

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, тристаен, ЕПК 37 500
78 кв.м. Ул. 3 март, ет. 1, тристаен, тухла 58 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор, тристаен 49 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.), четирист. 75 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, трист., ново стр-во 93 000
93 кв.м. Пазара, ет.4, четиристаен
62 000
98 кв.м. Широк център, ет. 2, PVC,
четиристаен, газ, таванска
82 000
120 кв.м. Център, ет. 2, четирист., шпакловка, PVC, газ, таванска
65 000 EUR
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5 (непоследен)
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
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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

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ

(2-4)

ÐÀÁÎÒÀ
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

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 октомври 2014 г.
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СРЯДА

Diema TV - Десантна зона
22.00 ч. - екшън

1 октомври
БНТ 1

12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Числено превъзходство сериал
15:30 Там ли си, Челси? - сериал
16:00 Алф - сериал
bTV Action
17:00 Шоуто на Слави
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун спортове
сериал
09:00 Кости - сериал
20:30 Другият петък - комедия
10:00 Щитът - сериал
11:00 Армейски готвачи- сериал 22:30 Алф - сериал
23:30 Там ли си, Челси? - сериал
13:00 Денят на бедствиетоекшън
bTV Lady
15:00 Survivor: Камбоджа 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
реалити
09:00 Детето отказва да се
16:00 Щитът - сериал
храни- документална
17:00 Кости - сериал
поредица
18:00 Експериментът - сериал 10:00 Географски ширини18:45 УЕФА Шампионска Лигалайфстайл
студио
10:30 Шопинг съветник- модно
19:00 УЕФА Шампионска Лига
предаване
- Зенит - Монако
11:00 Парите или жената - мод21:00 УЕФА Шампионска Лигано предаване
студио
11:30 Модерно - токшоу
21:45 УЕФА Шампионска
12:30 Диво сърце- сериал
Лига - Лудогорец - Реал 14:00 От обич- сериал
Мадрид
15:00 Пан Ам- сериал
23:45 УЕФА Шампионска Лига- 16:00 Престъпления и страстистудио
сериал
18:00 Самозванка- сериал
bTV Cinema
19:00 От обич- сериал
08:00 Незабравимо- сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 20:00 Цветовете на любовта сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал22:00 Стъклен дом - сериал
ни досиета- сериал
11:00 Мъжът с червената обувка 22:50 Огледален свят- сериал
23:50 Самозванка - сериал
- комедия
13:00 Незабравимо - сериал
Nova TV
14:00 Текила и Бонети - сериал 06:20 Здравей, България
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 09:30 На кафе
ни досиета - сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
bTV
16:00 Мартин и Луис - драма
12:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
18:00 Никита - сериал
12:30 Езел - сериен
09:30 Преди обед
20:00 Досиетата Х- сериал
13:30 Моята карма - сериен
12:00 bTV Новините
21:00 Стъклената къща - трилър 14:30 Перла - сериен
12:30 Шоуто на Слави
23:15 Дворец на илюзиите 16:00 Новините на Нова
13:30 Тайните на времетодрама
16:30 Малката булка - сериен
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
15:30 Цветовете на любовта
bTV Comedy
- сериал
08:00 Шантави рисунки - анимация 19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 17:00 TV Новините
09:00 Аламинут - шоу
реалити
17:30 Лице в лице
10:00 Големи неприятности в
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ
18:00 Времето лети - сериал
малкия Китай - екшън
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 ързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек - тв филм
13:40 Приключенията на
един Арлекин - тв филм
14:40 Английският съсед - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Парламентарни избори
2014: Диспут
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта тв филм
22:00 България от край до
край
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Да останем приятели игрален филм

ЧЕТВЪРТЪК
2 октомври
БНТ 1

19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Kino Nova

06:45 Извън закона - драма
10:00 Касъл - сериал
11:00 Войната на Фойл сериал
13:15 Невероятният Джо комедия
15:15 Последният замък екшън
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Рей - биографичен

местопрестъпление00:10 От местопрестъпление
то: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
11:00 Мотоакадемия - документален
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Обзор на кръга в А Група
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Десантна зона - екшън
00:10Ласко: Юмрукът на съдбата - сериал

Diema TV 22.00 ч. - екшън
Мисията невъзможна III

20:30 Ананас експрес - екшън
21:30 Survivor: Камбоджа 22:30 Алф - сериал
реалити
22:30 Шоуто на Слави - вечерно 23:30 Там ли си, Челси? - сериал
23:30 bTV Новините
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
bTV Action
09:00 Детето отказва да спи –
08:00 Най-добрият нинджа документален
предаване за екстремни
10:00 Географски шириниспортове
лайфстайл
09:00 Кости - сериал
10:30 Шопинг съветник
10:00 Щитът - сериал
11:00 Армейски готвачи- сериал 11:00 Парите или жената - модно предаване
13:00 Последните часове на
11:30 Модерно - токшоу
Земята- екшън
15:00 Survivor: Камбоджа- ре- 12:30 Диво сърце- сериал
14:00 От обич- сериал
алити
15:00 Пан Ам- сериал
16:00 Щитът - сериал
16:00 Престъпления и страсти17:00 Извън играта - сериал
сериал
17:45 Лига Европа- студио
18:00 Лига Европа - Динамо 17:00 Огледален свят- сериал
Москва - ПСВ Айндховен 18:00 Самозванка- сериал
19:00 От обич- сериал
20:00 Лига Европа - Волсф20:00 Цветовете на любовта бург - Лил
сериал
22:00 Лига Европа - Селтик 22:00 Стъклен дом - сериал
Динамо Загреб
22:50 Огледален свят- сериал
bTV Cinema
08:00 Текила и Бонети - сериал 23:50 Самозванка - сериал
Nova TV
09:30 Ризоли и Айлс: Криминал06:20 Здравей, България
ни досиета - сериал
10:30 Стъклената къща -трилър 09:30 На кафе
11:30 Бон Апети - НТВ
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 12:00 Новините на Нова
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 12:30 Езел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
ни досиета- сериал
14:30 Перла - сериен
16:00 Дворец на илюзиите 16:00 Новините на Нова
драма
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Никита - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Мрачно минало - драма 19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 23:00 Тук на земята - драма
реалити
bTV
bTV Comedy
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
06:30 Тази сутрин
09:00 Шоуто на Слави
09:30 Преди обед
10:00 Другият петък - комедия 22:00 Х Factor - музикално шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
12:00 bTV Новините
12:00 Семейство Флинстоун 23:30 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Тайните на времетоKino Nova
13:00 Новите съседи - сериал
сериал
14:30 Числено превъзходство- 10:00 Касъл - сериал
15:30 Цветовете на любовта
11:00 Войната на Фойл - сериал
сериал
- сериал
15:30 Там ли си, Челси? - сериал 13:15 Необикновен филм 17:00 bTV Новините
комедия
16:00 Алф - сериал
17:30 Лице в лице
14:50 Рей - биографичен
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 Времето лети - сериал 18:00 Новите съседи - сериал 18:00 Касъл - сериал
19:00 bTV Новините
19:00 Рокфелер плаза 30 19:30 Семейство Флинстоун 20:00 Север- юг- сериал
сериал
сериал
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек - тв
филм
13:40 Приключенията на
един Арлекин - тв
филм
14:40 Английският съсед - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Дързост и красота - тв
филм
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Парламентарни избори
2014
21:05 Спортни новини
21:15 Студио Футбол
22:05 Лига Европа - Тотнъм
- Бешикташ

23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Човекът вълк - трилър
23:10 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Десантна зона - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото -сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Мисията невъзможна
3 - екшън

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 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случай сериал
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Справедливостта на
Кара - сериал
21:30 Хранилище 13 - сериал
22:30 Новини

ПЕТЪК

TV Action - Свръхбагаж
22.00 ч. - комедия

3 октомври
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Светът на живо: Пазители на сенките /Италия
и Австрия/
11:30 България от край до
край
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Обзор Лига Европа
13:15 Пощальони в планината
- игрален филм
15:00 История.BG
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
16:35 Моцартови празници
Правец 2014
17:35 Европа на фокус
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Парламентарни избори
2014
21:20 Спортни новини
21:30 Инспектор Валандер:
Отзвук от есента - тв филм
23:05 По света и у нас
23:20 Парламентарни избори
2014
23:55 Зелена светлина

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
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 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините

16:00 Алф - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Полицейска академия 5 bTV Action
комедия
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 22:30 Алф - сериал
23:30 Там ли си, Челси? - сериал
спортове
bTV Lady
09:00 Извън играта - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
10:00 Щитът - сериал
09:00 Готвачи за милиони 11:00 Денят на бедствието лайфстайл
екшън
10:00 Географски ширини 13:00 Американски хроники лайфстайл
документален
10:30 Шопинг съветник - модно
15:00 Survivor: Камбоджа предаване
реалити
11:00 Парите или жената - мод16:00 Пазителят на Мемфис но предаване
сериал
11:30 Модерно - токшоу
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Експериментът - сериал 12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
19:00 Ренегат - сериал
15:00 Пан Ам - сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Престъпления и страсти
21:00 bTV Новините
- сериал
22:00 Свръхбагаж - комедия
17:00 Огледален свят - сериал
00:00 Опасни улици - сериал
18:00 Самозванка - сериал
bTV Cinema
19:00 От обич - сериал
08:00 Незабравимо - сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 20:00 Цветовете на любовта сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал22:00 Стъклен дом - сериал
ни досиета - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
11:00 Агата Кристи: Живот в
картини - биографичен 23:50 Самозванка - сериал
Nova TV
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 06:20 Здравей, България
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 09:30 На кафе
11:30 Бон Апети - НТВ
ни досиета - сериал
16:00 Мрачно минало - драма 12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен
18:00 Никита - сериал
13:30 Моята карма - сериен
20:00 Досиетата Х- сериал
14:30 Перла - сериен
21:00 Дракула - ужаси
16:00 Новините на Нова
23:30 Вън от пещта - трилър
16:30 Малката булка - сериен
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки - анима- 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
ционен
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 09:00 Младост 5 - шоу
реалити
10:00 Ананас експрес - екшън
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
12:00 Семейство Флинстоун 22:00 Голямата уста - ток шоу
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Числено превъзходство - 23:30 Новините на Нова
Kino Nova
сериал
15:30 Там ли си, Челси? - сериал 07:50 Необикновен филм 20:00 Север- юг- сериал
21:30 Гласът на България - музикално шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

СЪБОТА
БНТ 1

местопрестъпление
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал
00:20 Човекът вълк - трилър

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления
- сериал
10:00 Мисията невъзможна
3 - екшън
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 Студио А ПФГ, директно
18:45 Футбол: ЦСКА - Ботев
Пловдив - мач от А
ПФГ, директно
20:40 Студио А ПФГ, директно
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Бързи момчета - екшън
00:20 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

Nova TV

21:45 Футбол: Блекпул Кардиф Сити, мач
от Чемпиъншип,
директно

bTV - Специалистът
23.00 ч. - екшън

4 октомври
08:55 Саладин - анимационен
09:20 Тъмният кристал - анимационен
10:50 Денс стрийт - тв.
поредица
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- фолклор
14:00 Малки истории
14:55 Червения орел - приключенски
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
18:55 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Праведно убийство драма
22:30 По света и у нас
22:45 Джаз линия: Концерт
на Йорис Тейпи /
Холандия/
23:45 Шерибейби - филм

комедия
10:00 Касъл - сериал
11:00 Войната на Фойл сериал
13:15 Легендата за Десперо амимационен
15:10 Блус Брадърс - комедия
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Колумбиана - екшън

11:30 Последните часове на
Земята - екшън
13:15 Свръхбагаж - комедия
15:00 Денят на бедствието екшън
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А Милан - Киево
23:45 Италианска Серия А студио

12:00 Гласът на България -шоу
15:00 Стъклен дом - сериал
16:30 Парите или жената лайфстайл
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предателство сериал

Nova TV

07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Разследване
13:00 Трима мъже и една малка
bTV Cinema
дама - комедия
07:00 Пътуването на Додсън 15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
драма
16:00 Преобразяванеп - филм
09:45 Когато мъртвите се разлу- 18:00 Ничия земя - НТВ
дуват - комедия
19:00 Новините на Нова
11:15 Кренвирши - комедия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
13:15 Десетият кръг - трилър
20:00 Последната битка – екшън
15:15 Вън от пещта - трилър
22:10 Кралството – екшън
18:00 Седем часа разлика Kino Nova
сериал
08:00 Детски анимационен блок
bTV
21:00
Гроги
от
любов
комедия
09:20 Легендата за Десперо 06.00 Луди за връзване 23:00 Кренвирши - комедия
амимационен
сериал
bTV Comedy
11:15 Блус Брадърс - комедия
06.30 Агрофорум
08:00 Напълно непознати 14:00 Моби Дик - приключенски
07.00 Трета смяна - сериал
сериал
16:00 Колумбиана - екшън
08.00 Тази събота
10:00 Полицейска академия 5 - 18:15 Моите следобеди с Мар11.00 Cool…T - лайфстайл
комедия
гьорит - комедия
12.00 bTV Новините
20:00 От местопрестъплението:
12.30 Домашен арест - ситком 12:00 Такеши касъл - риалити
13:00 Напълно непознати
Маями - сериал
13.00 Хванете хлапето - сериал
21:00 Бриджит Джoунс: На ръба
комеди
15:00 Новите съседи - сериал
на разума - комедия
15.00 Изабел Кастилска 18:00 Да, мило - сериал
сериал
23:10 От местопрестъплението:
19:00 Без пукната пара - се16.00 Заличителят - екшън
Маями - сериал
18.00 Survivor: Камбоджа –
риал
Diema TV
реалити
19:30 Семейство Флинстоун 07:30 Безследно изчезнали 19.00 bTV Новините
сериал
сериал
19.30 bTV Репортерите
20:30 Ейс Вентура Джуниър:
09:40 Камиони по леда -реалити
20.00 Предай нататък - шоу
Зоодетектив - комедия 10:40 Бързи момчета - екпън
22.00 Комиците - шоу
22:30 Такеши касъл - риалити
13:00 Питайте Джим - сериал
23.00 Специалистът - екшън 23:30 Първична сила - турнир на 13:30 Сапьорски отряд: АфгаСветовната
федерация
bTV Action
нистан - документална
по кеч
08:30 Дивата муха - предапоредица
ване за екстремни
bTV Lady
14:30 Студио А ПФГ, директно
спортове
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 15:00 Футбол: Марек - Лев09:30 Survivor Камбоджа 09:00 Любов и предателство ски - мач от А ПФГ,
реалити
сериал
директно

17:00 Студио А ПФГ, директно
17:30 Футбол: Локомотив
Пловдив - Литекс - мач от
А ПФГ, директно
19:25 Студио А ПФГ, директно
20:00 Футбол: Лудогорец
- Славия - мач от А
ПФГ, директно
21:55 Студио А ПФГ, директно
22:30 Кръстникът II - криминален

Diema Family

08:301001 Нощ - сериен
филм, 2 епизода
10:30Цената на славата сериен
12:20Любовта е въпрос на
преговори -романтичен
14:10Жената на скалите романтичен
16:00Любов и наказание сериен
18:00Памуковата принцеса сериен
20:00Тайни - романтичен
21:50Жената на скалите романтичен
23:45Езо ТВ
Nova Sport1
19:30 Футбол: Астън Вила Манчестър Сити, мач
от английската Висша
Лига, директно

TV 7

08:00 Косатката - драма
09:40 Островът на Ним приключенски
11:30 Животът документален
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината документален
15:40 Страхотни ченгета,
комедия
17:30 TOP GEAR
18:30 НОВИНИ
19:30 Мразя Свети Валентин комедия
21:10 Новини
21:20 Братя Блум приключенски
23:35 Мементо - трилър

Сряда, 1 октомври 2014 г.

Прочетохме
за вас
от в. "Животът днес"
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
Ансамбъл "Българе" на търговищка сцена ÒÎÏ ÂÈÖ
- Какво е това
"брак"?
- Бракът е това
събитие, след което
мъжът престава да
купува цветя и започва да купува зеленчуци.
***
Жена се обажда на
мъжа си по телефона:
- Скъпи, обичаш ли
ме?
- Казвай, каво се е
случило с колата?!
***
Обиколка на професора в родилен дом.
Оказало се, че голяма
група жени трябва да
родят в един и същи
ден - 1 октомври.
Професорът се чуди.
Обясняват му:
- Посрещахме Нова
година в една компания.

Сухоземни и водни динозаври Мъжете с бирено
коремче
са
са водили битки помежду си по-издръжливи

Палеонтолозите отдавна
смятат, че полуводните динозаври и живеещите на сушата техни събратя са спазвали нужната дистанция
помежду си, за да избягват
всякакви конфликти. Нова
находка, открита от учени
от университета на Тенеси и
Политехническия институт
на Вирджиния - зъб, забит
в бедрена кост, обаче навежда на мисълта, че тези
хищници редовно са водили
битки помежду си.
Зъбът е от фитозавър животно с дълга муцуна, което по размерите си, външния си вид и начина си на
живот напомняло днешните
крокодили. Зъбът е забит на
дълбочина 5 сантиметра в
бедрена кост от живеещ на
сушата екземлляр от вида
Rauisuchidae - група хищници, срещали се през триаса
и известни като архозаври.
Те достигали дължина над
7 метра.
Фосилите от екземлляр
от Rauisuchidae показват,
че той е оцелял след пър-

любовници

вото нападение - раната
от зъба впоследствие се е
затворила. Друга рана обаче разкрива, че следващо
нападение на фитозавъра
е било смъртоносно за живеещия на сушата хищник.
Макар двата хищника да са
живели през късния триас,
преди около 235-200 милиона години, е неочаквано
да се открият следи от битка между тях. Въпросната

бедрена кост е намерена в
югозападната част на САЩ.
"Откриването на зъб от
фитозавър в бедрена кост от
екземлляр от Rauisuchidae
е изненадващо. Представителите на вида Rauisuchidae
са били най-едрите хищници в своята среда. Може да
се очаква, че са били също
големи хищници, но разполагаме с доказателство, че
фитозаврите - полуводни
животни с помалки размери,
са ги нападали",
заяви Стефани
Дръмхелър
от
университета на
Тенеси..
"Получените
резултати
ще
накарат учените
да преразгледат
някои свои виждания за екосистемите през
късния
триас",
уведомява своите клиенти, че допълни колежот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- ката й Мишел
от инстимираната питейна вода по електронен път Стокър
тута на Вирджи(Е pay), както и да получават електронни ния. Резултатите
от изследването
фактури (e Faktura)
са публикувани в
Подробности на сайта на „В и К” Търговище Naturwissenschaften.

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



Мъжете с бирено коремче са подобри любовници от тези, които се
стремят да имат перфектни коремни мускули.
Британско изследване, проведено сред 200 мъже в продължение
на една година, показва, че има
връзка между индекса на телесната маса и сексуалната мощ при
мъжете.
Господата с коремче издържат в
леглото 5 минути повече от останалите. По-точно те издържат средно
7,3 минути, а мъжете с плосък корем издържат едва 2 минути. С други думи колкото по-голям е коремът,
толкова по-големи постижения има
в леглото, отбелязва БГНЕС.
Обяснението за този факт е
следното: колкото повече мазнини
има е корема, в организма на мъжа
има толкова по-голямо количество
от женския хормон естрадиол, който помага за забавяне на оргазма.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че:
На 01.10.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Търговище в промишлена зона на абонатите
захранвани от ТП „АПК”.Временни смущения в
електрозахранването са възможни от ч. до ч. в
районите на гр.Търговище в промишлена зона
на абонатите, захранвани от електропровод „Запад”.
На 01.10.2014 г., от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради
извършване на обслужване на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Презвитер
Козма.
На 01.10.2014 г., от 00:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на обслужване на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: с.Обител, с. Чернокапци и с. Малко Църквище.
На 02.10.2014 г., от 07:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Търговище в с.Пресиян на абонатите захранвани от ТП-1.Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите
на гр.Търговище в селата Пресиян и Горна Кабда.
На 02.10.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на обслужване на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр.Омуртаг ул.Волга, ул.Трапезица, ул.Родопи, ул.Цар Освободител, Пени Маркет , площадката на бившето
ОКС, ул.Батенберг, ул.Ц.Церковски, ул.Омуртаг,
ул.Марица, ул. Захари Стоянов.
На 02.10.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Конак, Долец, Берковски, фотоволтаична
централа – с.Берковски - общ.Попово и селата
Разделци и Добротица - общ.Антоново .
На 03.10.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Омуртаг ул.Ц.Освободител, ул.Св.Иван Рилски, ул.Вапцаров, ул.Смирненски, ул.Гео Милев, ул.Елин Пелин, ул.Кап. Петко войвода,
ул.Родопи, ул.Струма, ул.Патриарх Ефтимий,
ул.Места, ул.Ал Стамболийски, ул.Марица, Фирмите по околовръстното шосе за Котел.
На 03.10.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Коноп и Любичево - общ.Антоново .
На 06.10.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Кьосевци, Поройно, Рибарско селище
с.Изворово и помпена станция „Първи подем”
с.Ястребино - общ.Антоново .
На 07.10.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Моравица, Девино, Черни бряг и помпена
станция “Черни бряг - общ.Антоново .
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

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

