Излиза в
понеделник
и четвъртък

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

Èçäàâà ñå îò 7 ñåïòåìâðè 199 ã
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК • Понеделник, 3.XI.2014 г., бр.76 (1534), год.XVII

0.50 лв.

ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

“Хем ни беше страшно,
Над 55 000 лв. от глоби хем гордо…”
Инспекцията по труда в Търговище събра

Катя ХРИСТОВА
Инспекцията по труда в Търговище е събрала 55 000 лв. от влезли в
сила наказателни постановления за
деветмесечието на годината. От началото на 2014 г. до края на септември служители на Инспекцията са
извършили общо 691 проверки в 507
предприятия. Това съобщи директорът на институцията Галина Градинарова. При 52 от проверките инспекторите в инспекцията са участвали в
съвместни акции с контроли органи
от НОИ, НАП, ОД МВР и други.
В следствие на проверките са констатирани 3 421 нарушения, като 2
487 от тях се отнасят за несъответствия по трудово-правните отноше-

ния, а 934 – за неспазване на здравословните и безопасните условия
на труд. Четири нарушения са установени за неизплащане на месечни
трудови възнаграждения.
Според Галина Градинарова в Търговищка област няма предприятия,
които да не изплащат заплатите на
работниците. Има, обаче, две по-големи фирми, които забавят изплащането на заплати с до два месеца,
но след проверка от страна на Инспекцията по труда, работниците получават възнагражденията си. Няма
постъпили сигнали или искания за
проверки от работници за неизплатени, а заработени пари, уточни директорът на контролната служба.

Нивото на безработица
се запазва
Равнището на безработица през септември
в Търговищка област
запазва
параметрите
си от предходния месец, съобщи директорът
на Бюрото по труда в
Търговище Иван Топалов. Според данни на
Агенцията по заетостта,
18.1% от трудоспособното население е без
работа. За сравнение,
нивото на безработица
за страната е 10.5 на
сто.
През септември постъпилите на работа
регистрирани
безработни от областта са
335, което е с 46 повече съпоставено с август. Започналите работа безработни без
квалификация са 99, с
работническа професия

Макар че се увеличава броят
на постъпилите на работа

- 118, а специалистите
със средно специално
и висше образование 118. Близо две трети от
устроените на работа
са жени, а младежите
до 29 години са 74. Заетост е осигурена на 68
продължително безработни, както и на 11 безработни с намалена трудоспособност от
областта.
Тр у д о в и т е
посредници са
осигурили заетост на първичния пазар на
251 безработни,
което е с 32 повече отколкото
през август и с
49 - съпоставено със същия
месец на миналата година.
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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

В БСП – Търговище

Тоня Любенова

Рокада на върха Представи книга

Явор Куюмджиев е новият
председател на Областния съвет на партията
Явор Куюмджиев е новият председател на Областния съвет на БСП
в Търговище. Изборът му е направен
в четвъртък следобед на заседание
на Областния съвет на партията.
На 27 октомври, досегашният областен лидер на социалистите Свилен Василев подаде оставка. На заседанието на Областния съвет той
е направил анализ-оценка на отминалите предсрочни парламентарни
избори и постигнатото
(на 2 стр.)

Катя ХРИСТОВА
В петък, 31 октомври, в зала
„Христо Самсаров” в Търговище се
състоя представянето на новата
книга на д-р Тоня Любенова, която
е уредник в отдел „Нова история”
в Регионалния исторически музей
/РИМ/ в града. Изданието "Стопанска история на Търговище и Търговищка околия /1878-1944/" е научен
труд, написан на достъпен и четивен
език, каза Любенова в представянето на своята творба.
С разработката за стопанската история на Търговище и околията в периода от Освобождението (на 8 стр.)

"Ще има трудности, но
ще се справим"

„С името
на хана”

договор
с НЗОК

Излиза в
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и четвъртък

Празнични

Светлин БОЖИНОВ,
директор на
Държавен архив Търговище
В Държавен архив –
Търговище се съхранява личен архивен фонд
на майстора строител
Пеню Атанасов (Пеню
Атанасов Колев) от
с.Дралфа. През 1928
г. този наш земляк се
нагърбва с почти непосилна задача и до 1930
г., при нечовешко тежки условия, довършва
строителните работи на
познатия на всички българи Паметник на свободата на връх Свети
Никола. Пеню Атанасов
(известен и като Бай
Пеню Бомбето – заради
любимия си вид шапки)
е роден на 03.06.1902 г.
Родителите му се преселват в Дралфа след
Освобождението.Баща
му e строител, родом от с.
Ганчовец – Дряновско. За
него се знае, че е работил
при Колю Фичето. Пеню
завършва прогимназия в
с. Кьосе (Кръшно) и тръгва с баща си по строителни
(на 4 стр.)

Разговор на Божидар НИКОЛОВ с управителя на БКС – Търговище Галин ДАЧЕВ

Омуртаг

àñ ñòå â àñ
È è îðìèðà è
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН

Общо обявените през
септември
свободни
работни места от работодатели на територията на област Търговище са 270, а броят на
безработните е 8 892,
макар че от агенцията
отчитат спад в сравнение с данните за месец
август.
"ТН"

Спомен за изграждането на Паметника на свободата на Шипка – по
повод 80 години от официалното
му откриване (26 август 1934 г.)

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

Книгата „С името на
хана” бе представена
в Омуртаг на 30 октомври /четвъртък/. Автор
на своеобразният летопис на
(на 2 стр.)

- Г-н Дачев, какво е
„финансовото здраве” на БКС-Търговище
към края на 2014 година?
- Като говорим за „финансово здраве” трябва
да говорим за ситуацията, в която фирмата се
развива на територията
на община Търговище.

Защото ние изпълняваме предимно обекти в нашата община и
по-рядко получаваме
поръчки за обекти в съседни нам общини. От
гледна точка на посоките, в които работим,
мисля, че добре се развиваме в направление
чистота. В направление
зимно поддържане не
мога да дам пълна оценка, тъй като вторият зимен сезон за годината
все още не е започнал.

Но като имаме предвид,
че в началото на 2014 г.
зимата бе твърде мека
ще отбележа, че всичко трудно предстои. В
направление строителство тази година фирма БКС работи с бавни
темпове. Причината за
това е изключително
малката програма, която община Търговище
успя да предложи за
т.нар. обществени поръчки за инфраструктура и пътища. Повечето

обекти бяха свързани
с преходно изпълнение
на централната зона
на града. Вървяха и
четири големи проекта
по Постановление 4 на
Министерския съвет, от
които единият проект
е спечелен от нашата
фирма. Става дума за
младежкия парк „Юкя”,
който изпълняваме съвместно с фирма „Стоянов”. Мога да каже, че
проектът е изпълнен на
над 80%.
(на 2 стр.)

Понеделник, 3 ноември 2014 г.
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„С името Проект за детска кухня "Ще има трудности, но..."
на хана”
В Общинския съвет – Попово

(от 1 стр.) града е пенсионираният учител по български език и литература
Бонка Цветкова. В над 300
страници Цветкова проследява историята на Омуртаг
от създаването му до наши
дни. Разказва за живота и
дейността на видни личности, родени в Омуртаг и допринесли за развитието на
града, като академик Даки
Йорданов и космонавтът
Александър Александров;
припомня събития, оставили
диря в историята на Омуртагския край. Отделена е
специална глава на бележити личности, посетили града
по различни поводи. Във фотографии и текст авторката
разказва за развитието на
занаятите и характерното
за бита на жителите на региона.
Отпечатването на изданието е финансирано от
община Омуртаг. А представянето бе по повод Деня на
народните будители и също
така бе символичен подарък
за навършените от Бонка
Цветкова преди дни 77 години, съобщи заместник-кметът на града Радка Рашева.
Тя допълни, че „С името на
хана” не е първата книга на
Бонка Цветкова. Преди години от печат са излезли такива за селата Беломорци и
Добротица. „Бонка Цветкова
е съвременен будител, тя
носи възрожденския дух и
няма по-подходящ момент
от Деня на народните будители, за да направим представянето на поредната й
творба”, каза Рашева. „ТН”

В БСП – Търговище

Рокада
на върха

(от 1 стр.)
от БСП в Търговищка област. Оценката е
била крайно негативна, тъй
като коалиция „БСП лява
България” не успя да вземе
депутатско място в региона.
Социалистите отчитат още,
че от АБВ са успели да отцепят гласове на хора, гласували до появата на формацията за БСП. Загубата
на изборите е била и основния мотив на Василев за подадената оставка.
Явор Куюмджиев е избран с абсолютно мнозинство. Кандидатурата му за
поста е издигната от петте
общински организации на
БСП в Търговищка област.
Кюумджиев бе народен
представител от региона в
42-рото Народно събрание
и водач на листата от кандидат-депутати на коалиция „БСП лява България” на
предсрочния вот на 5 октомври, но не събра необходимите гласове за депутатско
място.
„ТН”

На провелото се заседание на Общинския съвет в
Попово миналата седмица
бе приета актуализация, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на мерите
и пасищата в община Попово
и предоставянето им за ползване от земеделските стопани, съгласно броят на отглежданите от тях животни.
На сесията бе подкрепено предложението за предоставянето на 18,710 декара земеделска земя за
безвъзмездно ползване на
читалище „Арсо Овчаров”
в с.Долец, след възстановяване на досега ползвани
имоти на собственик, съгласно съдебно решение и
в съответствие със Закона
за народните читалища. Общинската
администрация
внесе докладна записка за
откриване на процедура за
приватизация на нежилищен обект, частна общинска
собственост – сградата на
бившата детска градина в
Паламарца. Предложението
предизвика бурни дискусии и
разнопосочни предложения,
като за пореден път решението тя да бъде продадена не
бе подкрепено.
Единодушно общинските
съветници гласуваха разкриване на детска кухня
към яслената група в ОДЗ
„Слънце”, с капацитет до 300
порции дневно. Докладната

записка бе внесена от кмета Людмил Веселинов след
постъпило искане от граждани и родители на малки
деца. По данни на ГРАО към
17.10.2014г. децата от една
до три години в Попово са
248. Това от своя страна поражда необходимостта от
разкриването на млечна кухня, с оглед на изпълнение
на социалния ангажимент
на общината да подпомага
семействата в отглеждането на подрастващите. Предлаганата храна в такъв тип
кухня отговаря в най-голяма
степен както по качествен
състав, така и по технологична обработка за нормалното
развитие на децата, което я
прави необходима, а и желана от поповчани.
Росица Денева от групата съветници на коалиция
„Заедно” бе избрана за
председател на временната комисия за изготвяне на
предложения за съдебни
заседатели в Районния съд
в Попово за мандата 2015 –
2020г. В края на заседанието съветниците гласуваха
за отпускане на еднократна
финансова помощ на Кристина Тихомирова Иванова,
ученичка в 11-ти клас на
гимназия „Христо Ботев”,
музикален талант, която през 2014 е носител на
множество награди от национални и международни
фестивали.
„ТН”

Спецакция „Сигурни пътища”

Хванаха 129 нарушители

Специализирана полицейска акция „Сигурни пътища” се
проведе в Търговищка област.
Както „ТН” вече
писа акцията имаше
за цел да намали
пътния травматизъм
чрез осъществяването на контрол на
скоростта на движение на автомобилите в рамките на 24
часа или от 10 ч. на
29 октомври до 10 ч.
на следващия ден. Такава спецакция бе проведена в цялата
страна, както и в други страни
от Европа.
За времето, в което се проведе операция „Сигурни пътища” участващите 25 катаджии
са установили с технически
средства за измерване на скоростта 62 нарушения на Закона
за движение по пътищата, съобщават от пресцентъра на ОД
МВР в Търговище. На водачите
са съставени 15 акта за установяване на административни
нарушения и са наложили 47

глоби по фиш. В хода на операцията са констатирани още 19
други нарушения на Закона за
движение по пътищата.
Контролът на скоростта на
движение на автомобилите
полицейските служители осъществяваха в 17 предварително определени предвид интензивността на движението
и наличието на потенциални
предпоставки за пътни инциденти точки на територията на
областта. Те бяха оповестени
публично преди старта на акцията. По време на провеждането й в областта не са възникнали тежки пътно-транспортни
произшествия, уточняват от
ОД на МВР. За същия период
посредством позиционираната на първокласен път I-4/София-Варна/ стационарна камера за измерване на скоростта
са документирани още 67 случая на шофиране с превишена
скорост. Така общият брой нарушения по време на 24-часовата операция по пътищата на
област Търговище е 129. „ТН”

(от 1 стр.) Това са комплекс
от спортни игрища, основно
за масови спортове, фитнес
на открито, скейтборд и детска площадка. Надяваме се
времето да ни позволи да
завършим проекта преди
падането на тежките снегове и гражданите да имат
възможност да се радват
на нещо ново, което досега
липсваше в Търговище.
По отношение на финансовите показатели на
фирмата ще кажа, че, за
съжаление, към деветмесечието можем да се похвалим с ниски приходи от
строителни дейности в размер на 160 000 лв. Надявам
се като приключим обекта
в парка „Юкя”, както и като
ни бъдат изплатени суми по
договори, в края на годината да отчетем приходи около 450 000 – 500 000 лв. от
строителство. Това, обаче, е
недобър резултат за нашата
фирма.
- Гражданите припознават БКС като фирмата, която се грижи за чистотата
в Търговище. А градът ни,
сякаш, никога не е бил
по-затлачен и мръсен от
сега. Причините са ясни
– ремонта на центъра, водния проект, за който копаят дупка след дупка, като
така се затруднява животът
ни. А гражданството е вече
на ръба на търпимостта си.
Та, как тази ситуация ще
влияе на вашата работа по
опазване чистотата на града? Как ще се осъществява и зимното поддържане
при всички тези изкопи по
улиците?
- Външните фактори тази
година са значително повече в сравнение с минали
години. Разбира се, те ще
повлияят на правилното организиране на почистването
на града ни. Поради затворени улици, заради водния
проект, на много места се
налага включително и да
отлагаме сметосъбирането.
Гражданите виждат това и
се сърдят на нас като почистващата фирма, а не на
тези, които пречат на процеса. Работата по гореспоменатия проект пречи и на
почистването на улиците,
имам предвид машинното
метене, което напрактика става невъзможно. Така
е, защото от прокопаните
дупки за тръбополагане
веднага след нас се разнасят строителни материали,
като пясък, фракция, чакъл,
както и кал. Аз смятам, че
е необходимо всички
да проявим значителна доза търпимост, да
изчакаме този воден
проект да завърши и
едва след това ние да
навлезем и да почистим основно, като премахнем остатъците от
строителни материали, калта и т.н. Мога да
кажа, че след завършването на ул. „Петлешков” и полагането на
асфалта, състоянието
й вече е значително
по-добро, успяваме да
я почистваме и мием.
- А готовността ви
за зимното почистване?
- Ще си позволя тук
да отворя една скоба и

да ви кажа нещо за работата
ни на прага на зимата. През
миналата година работихме
добре и в синхрон с действията на сектор „Пътна полиция” и РПУ – Търговище,
както и с общинската администрация. Бяха отстранени
автомобили, които постоянно стоят по улиците, а не се
ползват. Ако това се случи
и тази година, снегопочистването ще става по-лесно.
В малките улици проблемите са най-големи. Техниката
влиза в дадена улица, стига
до зле паркиран автомобил,
не можем да продължим и
улицата остава непочистена. Тази година, на следващото заседание на Комисията по бедствия, аварии и
катастрофи, ще поискам не
само полицията да си свърши работата, а и Общината
по отношение на обезпечаване защитата на отворите, оставени в следствие
на незавършени строителни обекти от водния цикъл.
Изпратил съм специалисти
да обиколят града и да набележат всички кръстовища, на които има разпилени
материали от полузавършени етапи на водния цикъл.
Фирмите, които работят по
проекта, трябва да бъдат
обезпечени и да си свършат
работата по обезопасяването на трасетата, по които
ние ще извършваме зимното поддържане.
- Срещате ли разбиране
от тяхна страна?
- Всичко това трябва да
се свърши чрез общинската администрация и пряко
чрез кмета на Общината
Красимир Мирев. Ние нямаме пряк контакт с фирмите,
а и не ни е работа. Общината има ангажимент. Миналата година бяхме разбрани
и където имаше изкопани
канали бяха запълнени с
фракция, докато премине
зимния сезон, а след това
продължиха с работата си.
Тази година ще изискам да
се случи същото.
- У търговищенци наблюдавам лоша тенденция в поведението. А
именно, че почти всеки
разполага с гараж, който
обаче не ползва по предназначение. Те са пълни с
покъщнина, домашни животни и т.н. Други ги ползват за търговски цели. А
колите се държат на улицата. Как смятате, че този
проблем може да бъде решен?
- Съгласно Наредбата за
строителство и тази за вътрешния ред на Общината,
не би следвало да се позволява разширяването на
гаража и за прехвърлянето
му за търговски цели. Ограничения има, но явно контролните органи не следят
достатъчно. Това трябва да
бъде решено от службите
по контрол на гаражостроителни кооперации и ползването им по предназначение. Това е, което мога да
кажа по темата. Само ще
допълня, че монетата има
и друга страна. Има дадени
гаражни клетки и гражданите могат да приберат там автомобилите си през зимния
сезон, когато не ги ползват,
като същевременно улеснят
и нашата работа по зимно-

то поддържане на пътищата, а не да ни затрудняват,
оставяйки колите си навън.
В цяла Европа гражданите прибират автомобилите
си, в Търговище е точно обратното. Проявяваме търпимост и толерантност, но
през зимата всички се ядосваме и търсим кой е крив и
кой прав. Затова чрез вас
призовавам гражданите да
си приберат автомобилите в
гаражите или плътно до жилищата, за да можем да си
свършим работата и всички
да сме доволни.
- Все пак каква е вашата
готовност? Имате ли достатъчно техника за зимно
почистване?
- Още от края на лятото
сме започнали да се подготвяме за зимните условия.
Нямаме разширение на групата от машини за снегопочистване спрямо предната
година. Разполагаме със
собствени 23 машини, от
които
снегопочистващата
техника е: 7 леки и тежки
трактори, 3 челни товарачи,
1 голям роторен снегорин, 2
автомобила с гребла, 2 цистерни за разсол или луга,
1 оборудван автомобил за
специални соли срещу замръз, 5 малки роторни снегорина за ръчно почистване.
- Как ще почиствате
центъра на града?
- Това зависи от възложителя – община Търговище.
Проблем ще има с изнасянето на снега, защото поне
на този етап няма да бъде
разрешено навлизането на
тежкотоварни автомобили.
Необходимо е да се разбере какви са показателите на
тези павета, с които е направен всъщност центърът.
Защото с подобни павета в
Централна и Западна Европа се изграждат паркингите
пред хотелите и обществените сгради. Което означава, че натоварването, което
те издържат, е голямо и е
допустимо настилката да издържи и един тежкотоварен
автомобил. От друга страна,
не мисля, че има причина с
леки трактори да обслужваме тази зона, но това означава само пробутване на
снега. Тежки трактори тази
година няма да допуснем,
ще наблюдаваме процесите, ще опитаме включително с песъкарите да разпръскваме пясък при нужда
или соли срещу обледяване,
ако температурите паднат
под минус 10 градуса, като
имаме възможност и за обработване с магнезиеви
соли. Но тъй като тези соли
са изключително скъпи, ще
говорим допълнително с общинската власт доколко ще
може да си го позволи.
- Ще се надяваме на
една мека и топла зима,
така ли?
- Каквото Господ е рекъл,
това ще бъде. Аз обичам да
казвам, че дебелият сняг е и
дебел комат. Така че не знам
дали меката зима е най-доброто, което може да ни се
случи. Нека има от всичко
по малко. И повече търпение от страна на гражданите и разбиране, когато става
дума за зимно поддържане
и почистване.
- Благодаря ви за този
разговор, г-н Дачев.

Понеделник, 3 ноември 2014 г.
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Марина Гочева

По зова на сърцето и дълга Жените Легенди за
търсят настинката
скромни
Иван СТОЙЧЕВ
Книгата на нашата известна общественичка Марина
Гочева „Хора и стремления
без илюзии”, излязла преди
повече от година, е забележително явление в културния ни живот. Това е повест
за съдбата на едно поколение, чиято професионална
реализация е преминала
предимно при социализма.
Книгата е изповедна, в нея
има много лиризъм и топлота. Повествованието е живо
и интересно и затова грабва
читателя още с първите си
страници.
Началото – това е една
семейна хроника на главната героиня Марина Гочева…
Малкото чернооко момиче
се ражда в многочленно семейство не в белокаменна, а
в скромна селска къща, която цял живот остава в спомените й като ненапуснато
гнездо. Родителите й – майка й Станка, природно умна
и тактична жена, и татко й
Злати, независим и праволинеен човек. И двамата трудови хора. Семейното гнездо
се споделя и от трима братя
и една сестричка. От семейната хроника не са пропуснати хората от родовия корен
– дядо, баба, близки, съседи,
роднини. В такава среда минава детството на Марина.
Тук малкото момиче получава и първите уроци по етичност – честност, справедливост, доброта. А детството е
като всяко детство – весело,
жизнерадостно, преминава в
игри и търсене съприкосновение с природата. Разказите за детството са истинска
белетристика.
Интересно
разказва за рекичката край
лозето, където са засадили
пипер и домати…
Живо и реалистично Марина Гочева продължава
своето повествование за
училището и студентството.
Това са 50-те години – едно
сложно и съдбовно време.
Тогава се създават земеделските кооперации. В
Дивдядово, родното й село,
също не правят изключение. Това е времето, когато
порасналото момиче трябва
да учи в гимназията. Предстои й преминаване през
първия Рубикон. Постъпва
в гимназия „Лиляна Димитрова” в Шумен. Отначало
се плаща такса, а парите
са кът. Бързо свиква с новите
предизвикателства.
Отличничка е. Много време
отделя и за участие в работата на младежката организация на ДКМС. Никак
не е случайно, че завършва
гимназия с отличие и златен медал. Това й осигурява безконкурсно влизане
в ХТИ в София. Предстои
й преминаване на втория
Рубикон. Става студентка в
химико-технологическия институт, специалност – технология на силикатите. Специалността силно я привлича
и затова с упоритост заляга
над подготовката си. А трудности – много. Понякога е на

ръба на напускането, но в отделни моменти получава морална и материална подкрепа
от добри хора. Професор Герасимов се застъпва да получава стипендия, без която следването й ставало невъзможно.
По зова на сърцето Марина прави своя избор и се
подготвя за големия живот,
а по зова на дълга прави
първата крачка в професията. Още не получила диплома, животът я грабва
– постъпва като инженерхимик в ДИП „Г.Димитров”
– Каспичан. Пътуването от
Шумен до Каспичан всекидневно не се оказва бариера за професионалната й
реализация. Промените в
живота й – създава семейство с Никола и ражда дъщеричка Мадлена, също не

със забележителните професионални деятели – Петър
Дюлгеров и Иван Димитров.
Книгата на Марина Гочева ни изправя пред въпроса
за жанра – дали това е художествена или научно-популярна творба. Впечатлява
с изящния точен български
език, който е в сполучливо съжителство с хубавата
жудожествена белетристика. Ценното е и друго, че
авторката ни поднася широка панорама на живота
при социализма, представя
ни израстването на социалистическата личност, пред
която житейските пътища
са винаги открити и винаги
водят нагоре…
Затова книгата има висока
цена и представлява принос
в културния ни живот.

Корицата
към автобиографичната
книга на Марина Гочева „Хора и
стремления
без илюзии”,
която излезе от печат
преди година
са пречка, за да се наложи
като специалист в индустриалното предприятие.
Професионалният път на
Марина я отвежда на още
много места. В завод „Гранит” в Търговище постъпва
като старши технолог и главен инженер. В последствие
става и заместник-директор.
Там изкарва няколко години.
Налага се не само като специалист, а и като общественик. Всеотдайността й не остава незабелязана. Започва
изкачването й нагоре.
Един пленум на ОК на
БКП през 1971 г. я издига до
зам.-председател на ОНС –
Търговище. Поема отговорност за развитието на важни
отрасли в окръга – промишленост, транспорт, търгувия,
услуги. Рамо до рамо работи
с другите зам.-председатели
Ганьо Пенев и Кирил Петков,
от опита на които имало какво да вземе, а и тя имало
какво да даде – всеотдайност в работата. Цифрите са
показателни: промишлената
продукция тогава в окръга
достига за един месец само
обема на целогодишната
продукция през 1959 г.
Изкачването по житейската стълба продължава.
Марина Гочева е издигната за председател на ОС
на БСП – Търговище. Тук
оставя най-голям принос. Тя
се реализира като много добре подготвен ръководител
в профсъюзите. Става много близка с хората на труда,
помага на колективите за
постигане по-високи производствени резултати, става
незаменима в профсъюзната
работа. При новото административно деление Гочева
става пълномощник на ЦК на
Българските професионални
съюзи за Разградска област.
В кариерното си израстване
достига до член на Бюрото
на ЦС на БСП. В много близко сътрудничество работи

Най-скъпият
мед в света

На цена от 5000 евро
(6800 долара) за килограм,
медът "Елвиш" от Турция
е най-скъпият по рода си
в целия свят, пише Oddity
Central.
Този специален мед се
добива в пещера с дълбочина 1800 метра край град
Артвин в долината Сарикаир, разположена в североизточна Турция.
"Елвиш" е толкова скъп,
защото се произвежда по
възможно
най-натурален
начин. Богатата на минерали пещера обогатява допълнително меда. Преди години
местните жители забелязали, че в пещерата влизат
пчели, което ги довело на
мисълта, че вътре може
да има мед. С помощта на
професионални катерачи те
слизат долу и откриват 18
килограма мед, разположен
по сферичните стени на недрата на пещерата.
Медът веднага е изпратен
за анализ във френска лаборатория, който показва,
че е на 7 години и е изключително богат на минерали.
Първият килограм от меда е
продаден на търг във Франция за 45 000 евро. Година
по-късно фармацевти от
Китай си купуват още един
килограм за 28 000 евро. В
момента цената на килограм е 5000 евро, а медът
се продава в разфасовки от
170 и 250 грама. Високото
му качество го прави особено подходящ за медицинско
приложение.

мъже

Скромната натура е качество, което привлича представителите и на двата пола и
е предпочитан фактор за
дълготрайна връзка, показва ново проучване
Разбит е митът, че дамите
си падат по "лошите момчета". За дълготрайна връзка
жените предпочитат скромни мъже, установи американско изследване, цитирано от в. "Дейли мейл".
Според екипа на д-р Дарил ван Тонгерен арогантността и егоцентризмът
действат зле на либидото и
на двата пола. Във филмите често ни убеждават, как
наперени и груби типове
привличат дамите. Но в реалния живот нещата съвсем
не стоят така.
Скромната натура е качество, което привлича
представителите и на двата
пола и е предпочитан фактор за дълготрайна връзка.
Новото откритие ще даде
шансове на мъжете, които
повече се виждат в ролята
на Хю Грант в "Четири сватби и едно погребение", отколкото да се идентифицират с Ди Каприо във "Вълкът
от Уолстрийт".
Според
психолозите
скромните и смирени хора
по-лесно преодоляват разрушителните инстинкти за
власт и надмощие в една
връзка. Поради тази причина те са и значително по-романтични от останалите.
Смирените хора по-лесно
понасят критиките, помагат на другите и са щедри
по природа. Именно това ги
прави атрактивни в очите на
противоположния пол.

Простудиш ли се, веднага
заваляват
доброжелателни
съвети и рецепти. При това с
уговорката: „Гаранция, че ще ти
помогне, проверено е." Само че
немалка част от добрите стари
рецепти съвсем не са толкова
полезни, колкото ни се иска
да вярваме. Крайно време е да
разберем каква е истината.
Простудата не е заразна
Това, което наричаме простуда или настинка, си е всъщност респираторно заболяване, предизвикано от вируси
или бактерии. А те са заразни
и още как! Само ни се струва, че причината за болките в
ставите и мускулите е силното
преохлаждане. То просто провокира разбесняването на болестотворните организми, които всички кашлящи, кихащи и
подсмърчащи по това време на
годината щедро споделят с нас.
Горещият чай с лимон е
най-доброто лекарство,...
На теория е така. Но на
практика не, защото не умеем
да приготвяме това лекарство
по правилата. Витамин С (в лимона) лесно се разрушава под
въздействието на светлината
и високата температура. За да
бъде напитката не просто кисела, а и полезна, лимонът трябва да се добави не във врялата
запарка, а в леко поизстиналия
чай. И веднага да се изпие.
...а пилешкият бульон –
най-полезната храна
Бульонът не е нищо повече
от гореща течност и следователно също като билковата отвара притежава свойството да
разрежда и ускорява отхрачването на белодробните секрети.
Други противопростудни свой-

Интегрирано обучение за

Деца в нужда

Деца със специални образователни потребности
се обучават интегрирано
в училища и детски градини. В учебната 2014/2015
г. в Търговищка област
има 469 ученици. Интересът към тази образователна форма не намалява
през годините, коментира
Стефан Станчев - старши
експерт по организация
на средното образование
в Регионалния инспекторат по образованието /
РИО/ в Търговище.
Учениците със специални образователни потребности са тези, които срещат затруднения
в обучението си - имат
сензорни или физически
увреждания, страдат от
умствена
изостаналост
или проблеми с общуването. При интегрираното
обучение такива ученици
се учат в общообразова-

телните училища, обясниха от РИО. За тях се
осигурява т.нар. ресурсен
учител.
По данни на Инспектората по образование
в двете специализирани
училища в Търговище
- Помощно училище-интернат "Д-р Петър Берон"
и СОУ за деца с увреден
слух "Св. Иван Рилски"
се обучават общо 154
ученици. От тях 84 са
в помощното училище,
а 73 са в училището за
деца с увреден слух. В
областта има и ученици, за които се прилага
индивидуална форма на
обучение. В тези случаи
учител посещава детето
вкъщи. Ученици, които
се обучават по индивидуален учебен план, има в
Търговище, Попово, село
Обител, Омуртагско, допълни Станчев.
„ТН”

ства медиците не са установили. Освен това мазните месни
бульони не са най-доброто
блюдо за болния от простуда.
Съветът е да бъдат заменени
със зеленчукови супи, каши и
приготвени на пара блюда.
100 грама вечерта – на
другия ден си свеж като
краставичка
Водката и ракията не притежават никакви целебни
свойства. Те само разширяват
съдовете, което създава усещането за сгряване отвътре.
Освен това алкохолът потиска
имунната система. На тези,
които са понамръзнали и разчитат на едно малко, за да не
се разболеят, лекарите препоръчват друго: пийнете малко
топло вино, то е далеч по-полезно.
Настинеш ли влизай в сауната
Болен ли си, не го прави!
Няма значение дали ангината започва, или е към края си.
Повишената температура ще
всяка болест в остра форма е
противопоказан
посещение
на сауната. И въздържанието
трябва продължи поне още
десет дни след като сте се почувствали:
Има смисъл от този съвет
само ако се чувствате настинали.
Дайте топло мляко на болния
Щом се простудят, за чаша
топло прясно мляко се сещат
дори и тези, които не го понасят — щом съм болен, ще го
пия. Изобщо не е задължително! Мляко с газирана минерална вода мед, масло, даже с лук
и горена захар са все народни
рецепти за облекчаване на
кашлицата. Но в същото време
прясното мляко е тежка храна
за болния организъм — както
маслото и сметаната, които
трябва временно да се изключат от менюто. Към айряна, изварата и всички останали продукти с бифидобактерии обаче
няма никакви претенции — те
са полезни при остри респираторни заболявания, особено
ако болният приема и антибиотик.
Облечи се добре, за да не
се разболееш
Този съвет не е панацея.
Освен вълнени чорапи и
топла връхна дреха човек
трябва да има и добър имунитет—само тогава рискът
от простудни заболявания
клони към нулата. Иначе зловредните бацили винаги ще
намерят начин да се доберат
до вас. Например половината
от всички заболявания, които
слагаме под общия знаменател .простуда", се причиняват
от риновируси, които живеят
в носоглътката — там ботушите и шубата не важат! Безсмислено е да се навличате с
топли дрехи и ако вече сте се
простудили. Много по-бързо
ще преболедувате настинката в леки и удобни памучни
дрехи, в леко прохладна стая
с постоянен приток на чист
въздух.

Понеделник, 3 ноември 2014 г.
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“Хем ни беше страшно, хем гордо…”

(от 1 стр.) обекти. Военна служба отбива като трудовак в Шумен, където се научава да разчита чертежи и да работи по тях.
Следват обекти в София, Варна,
Шумен и другаде. От 1952 г. се

прибира в родното село. Работи
като майстор строител на местни
обекти дори и след пенсионирането си – чак до 1981г. Почива
на 09.06.1987 г. в Попово. Удостоен е с почетното отличие злат-

на значка „Майстор Кольо Фичето” (1972 г.), с Народен орден
на труда, бронзов (1976 г.) и със
званието „Заслужил строител”
(1985 г.).
Част от личния архивен фонд

е споменът на Пеню Атанасов
за напрегнатите и усилни дни на
необикновеното и опасно строителство на бележития паметник. Записан е на 20 май 1982
г. и носи подписа на Бай Пеню

Бомбето. Въпреки, че авторът е
почти на 80 години, разказът му
е жив, емоционален и непресторен. Предлагам го на вниманието
на читателите, защото е не само
любопитен, но и поучителен.

СПОМЕНИ

на Пеню Атанасов от с. Дралфа,
окр[ъг] Търговищки за участието му в изграждането на Шипченския паметник 1928-1930 год.

Роден съм в с. Дралфа, окр[ъг] Търговищки, на 2 юни
1902 г., в семейсвото на средни земеделски стопани,
които няколко години след Освобождението се заселват в с. Дралфа. Началното си образование завърших в
с. Дралфа, а основното – III клас – в с.Кръшно. След завършване на образованието си започнах да помагам на
баща си по строителните обекти. Баща ми беше добър
строител, гаранция – бих казал – за това е фактът,
че е работил с Колю Фичето по различни строителни
обекти.
Военната си служба отбих в гр. Шумен, в трудовия
набор, при инж. Харалан Стоянов, на когото дължа много за усвояването на строителния занаят, умението
да разчитам плановете, за което ми викаха „инженерина”. По-късно работих при арх. Станчо Белковски и проф.
Иван Данчов. Тогава се и сдобих с документ за майсторпредприемач, който ми даваше право да ръководя строежи с обща стойност на строителните работи до 5
млн лева. Участвувах в строителството на моста на р.
Струма при с. Студена, фабриката на строителното
дружество „Циклоп” край Горнобанското шосе в София,
катедралата и учителския институт в Шумен.
През 1928 год. арх. Данчов и инж. Минчо Заяков дойдоха при мен във Варна с молба да поема довършването
на Шипченския паметник. Тогава разбрах, че той е бил
започнат от майстора Илия Мъглов, но хората му се
разбягали поради суровите условия. Строителният комитет, в който влизали арх. Данчов и инж. Генчо Скордев, на няколко пъти обявявал на търг продължението
на строежа и след като нямало кандидати, арх. Данчов
предложил да поканят мен, като ги убеждавал, че само
аз ще го направя. Аз се съгласих и заминах заедно с тях
за София. Договора сключихме в с. Шипка, в ресторант
„Орлово гнездо”, по единични цени. Дотогава мислех, че
паметника ще се строи в селото. Беше м[есец]. април
и като се качихме на върха, и като видях какви са условията (има предвид метеорологичните), се поуплаших.
Това изглежда разбра касиерът на комитета Киров, седемдесетгодишен опълченец и ми каза: “Слушай, младо,
ето тук, дето съм стъпил сега, ми беше окопът, тук
заедно с братушките отблъсквахме неприятеля. Моля
ти се като баща: заеми се със строежа, иска ми се да
видя този паметник, че тогава да легна в земята, заради която се бихме.” Целият изтръпнах и си помислих,
тук кръв се е ляла, хора са умирали за свободата на България, та аз (тогава 26 годишен) от вятъра ще се плаша и като слязохме в селото, което споменах по-горе,
сключихме договора.
Върнах се във Варна да взема моите хора, с които
строихме почивната станция на телеграфопощенци,
потърсих и други хора от Варненско, Дралфа и Ганчовец
(тогава Дряновско) и със събраните хора отпътувахме
за Габрово. Там наехме катъри за багажа и през “Етъра”,
към 4 часа след обяд, към края на април бяхме на върха.
Нямаше къде да нощуваме, постлахме папрат за постеля и завити с черги изкарахме първата нощ. На сутринта – по завивките ни пласт 10 см от пясък и камъчета,
навети от силния вятър. Хората се изплашиха. Шуреят
ми (на съпругата ми брат) Ганчо Менев, ме моли да се
откажем докато не сме почнали, но аз – не и не! Обещал съм пред строителния комитет и бях решил – с
цената на всичко, но ще построя паметника. Но хора...
Тия, които бях довел си стегнаха багажеца и заминаха.
Слязох в с. Шипка и оттам се обадих до София и само за
няколко часа с аероплан до Казанлък и оттам с кола до
с. Шипка дойдоха членовете на строителния комитет.
Те мислеха, че едва ли не искам да ги изнудя, да искам
промяна на поемните условия. След като разбраха истината за затрудненията, че хората се разбягаха, ме
посъветваха да наема нови хора, балканджии, [които са]
свикнали със суровия климат и [които]не се страхуват
от Балкана. Дигам се и отивам през върха за Габрово,
Бичкинята. Там намерих 14 каменоделеца. Още помня
именната им (на някои, разбира се): Генчо Ваков, Андрей
Пенев, Георги Иванов, Илия Рашков и адаша Пеньо от
Поповци, братятя Христо и Георги Димитрови от Нова
махала и още няколко от Етъра – не ги помня всички.
Дойдоха и четирима от дряновските колиби. Дадох им
по 500 лева капаро на доверие, без да ги познавам, без
да им искам легитимация. На другата сутрин всички
бяха на върха. Това засили вярата ми в тия хора, бях
вече уверен, че с тях действително ще се преборим с
несгодите и лошото време.
Почнахме най-напред да копаем землянки, гората

наблизо, сечем букаци и покриваме с ламарина, а отгоре трупаме чимове пръст срещу вятъра. След няколко дни се върнаха и моите хора от Варна: Недьо
Станчев и Никола Колев от Маково,Рашко Колев от
Голямо Ново, Мянко Колев и Иван Минев от Дралфа
- този последният беше 15 годишен и и ни снабдяваше с вода, която носеше с магарето. Първо направихме три землянки, а после още една. Вратите на
землянките се отваряха навън, за да пестим място.
И за добро, и за лошо, защото една нощ през октомври снегът така ни затрупа, че не можахме да отворим. Едва на втория ден успяхме да се измъкнем
през покрива. Продуктите съхранявахме в сегашната костница. Веднъж като отидохме, какво да видим
– магарето се отвързало и изяло не само хляба, но и
чертежите. Помня само, че от тях само главата на
лъва беше останала . Да се смееш ли, да плачеш ли! И
като почнах [да разказвам] за такива случки, идната
година пък, една мечка стръвница подгонила няколко
души и те едва сколасали да се скрият в землянката.
Натискала мечката по вратата на землянката, но
нали тя се отваря навън, така и не можа да я отвори,
изръмжала и се върнала. Само дето Иван от Панагюрище си загуби обувките като бягал, а пък устните
на всички се бяха напукали от страх.
Почнахме работа. Най-напред направихме път до
самия паметник. От Севлиево купих два чифта биволи и желязна кола. Камъните вадихме от десет метра
дълбочина в близост до Руския паметник. Майстор им
беше Кънчо Кавръков от Шипка. От там ги изкарвахме
до върха. Първият път, за опит, натоварихме един кубик и биволите се попрегънаха, но изкараха. Тогава си
рекох: „Паметникът ще стане!”.
Камъните обработваха каменоделците: адашът
Пеню, Генчо Ваков, Илия Рашков и Георги Иванов от Поповци, братята Христо и Георги Димитрови от Нова
махала и др. Вдигането им ставаше с валяци и въжета.
По-късно направихме хаспел от чамови греди, вързахме
го за паметника с макара. През втората година се “механизирахме” с бензинов двигател. Повечето от зидарите бяха от нашия край: дралфенците Бончо Менев и
Мянко Колев, маковецът Недьо Станчев и др. Аз, освен
че организирах работата, бях и “старши” зидар, полагах ъгловите камъни, като правех нужната отстъпка
според проекта. Не беше лесно, тогава не се ползваха
ръкавици като сега, та и ние на това паметно място
оставихме доста кръв по зидарията.
Голямо затруднение имахме с пясъка. Отначало се
доставяше с камион от Енина и Мъглиж до с. Шипка,
а оттам се прехвърляше в газени сандъци, натоварени на 40 каракачански катъра, които ги изнасяха из
стръмното. [За] да ускорят пренасянето, шипченци
и шейновци започнаха да разширяват пътеката доброволно. Така при превозването вече се включваха
и волски коли – двуколки. Но и това не реши въпроса,
пясъкът не достигаше и се забавяше строителството. Чудех се какво да правя и реших да огледам района. И… в едно сухо дере, южно от района на строежа,
имаше дебел дамар бигорен пясък. От него изпратих

Членове на Инициативния комитет,
ръководители и строители пред още
недовършения паметник. Пеню Атанасов е полегналият вляво. 26.Х.1929 г.
проба до София, одобриха и започнахме да вземаме
от там и това значително улесни работата ни.
Към групата си имахме и помощен персонал. Както казах и по-горе, един от тях беше Иван Менев от Дралфа,
който с едно буренце от 25 литра с магаренцето Върбана ни носеше вода (горкото магаре, него го изяде мечкастръвница през 1929 год.) Водата за строежа ни доставяше Стефан Гърбатулов от с. Шипка със столитрова
бъчва, теглена с волове. Готвехме си сами, на смени.
Най-възрастен беше 75-годишният Христо Михов от
с. Шипка, който е превел на времето руските войски
през Балкана. Той по цял ден ни клепаше длетата и шилата.
Върхът беше пронизан с куршуми и гюллета. Виждаха
се и полузарити кости: черепи, ръце и крака, които старателно събирахме за костницата. Хем ни бе страшно,
хем гордо! Веднъж, така като събирахме костите, един
руснак – белогвардеец, когото ни бяха изпратили на помощ, така намери няколко златни руски рубли, на следващия ден отиде до селото и така повече не го видяхме. Той обичаше да си пийва и след като имаше злато
не му се работеше.
Времето тук се променяше много често. Погледнеш
– слънце грее, унесеш се в работа и току виж – потънал си в облаци, а после – гръмотевици и светкавици –
сякаш ще продънят земята. Веднъж от мълния имахме
засегнат човек на скелето. Смъкнахме го, лежи като
мъртвец, в земята го заравяхме и в устата му духахме,
еле оживя! Веднъж събори едно от магаретата, заедно
с дюлгерския товар. Потъркаля го из нанадолнището,
но оцеля горкото.
Е, имаше и спокойни часове. Спомням си почивките
край огъня в землянките. Между нас имаше майтапчии
и музиканти – кавалджии и гъдулари, които ни свиреха
и се веселяхме.
Откриването стана по-късно, през 1934 г. (на 26
август – б.м., С.Б.). Спомням си, върхът почерня от
хора. Наоколо постове от военни, микрофони. На самия връх бяха големците, а аз бях настрана, сред множеството. Въпреки че бях поканен на тържеството,
горе никой не ме повика. Имаше речи. Раздадоха се и
награди на хора, които никога не бях виждал. Обидно
ми стана, че за мен, простия строител, и за другарите ми никой не спомена поне дума. От тоя ден нататък не отидох да видя паметника 30 години.
Истината е една, при социализма никой не е забравен, така ми пишат много хора и трудови колективи.
И наистина, през 1973 год. получих „Народен орден на
труда”, бронзов, а през 1975-а – златната значака
„Колю Фичето” (за точните дати виж уводния текст
–б.м., С.Б.).
25.05.1982 г.,
с. Дралфа
Спомена записа: (подпис),
М[арин] Гергиев
Предаде спомена: (подпис)
П[еню} Атанасов
Документа представи
Светлин Божинов

Понеделник, 3 ноември 2014 г.
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ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Арендатор на с. Изворово,
общ. Антоново, обл. Търговище

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

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀwww.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ÅÌÈ
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
ÑÐÎÊ
ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
01.12.
2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ,
90 кв.м. Ул. Опълченска, ет. 2 от къща 49 000 ÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.
тристаен тухла
79 000

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

Продавам ЕТАЖ ОТ МАСИВНА
КЪЩА в град Разград с гараж,
маза и 300 кв.м. идеален двор и
отделен вход. Цена: 60 000 лв.
Тел.: 0878 54 07 22

(1-4)

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 КЪЩА в с.
Осен и дворно място със
застроена площ за къща
Цена по споразумение
Тел.: 0882 40 99 30

êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

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
(1-4)

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

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

"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

БЛИЗО ДО ХОРАТА

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

(1-4)

(1-4)

óë. „Ðàêîâñêè” 58

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
ïëàùàíå МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
âåäíàãà!
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаÍÎÂ ÎÁÅÊÒ:
ен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
óë. „À. Êúí÷åâ” 1
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел. 0889 280 959

ЗЕМИ
Ñ ÀÊÒ 14:

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(1-4)

и още много оферти...

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

Който не може да дойде да
се обади на
тел.: 0894 47 57 50
и 0890 300 165

(1-2)

91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
69 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, напълно
обзаведен, 2 климатика
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
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
70 000
124 кв.м. Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
125 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), тристаен,
ново стр-во, завършен вид
99 000
78 кв.м. Здравна каса, ет.7, трист.панел 42 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4, четиристаен,
с таванска и гараж
93 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5 (непоследен)
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
62 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000



Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Продавам
7 ОВЦЕ –
заплодени
и ЕДИН КОЧ
в с. Давидово /ул.
„Радецки”
16/, общ.
Търговище

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
Тракия Глас България ЕАД
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
В
отлично състояние.
Завод за домакинско стъкло
на ул. „Братя МиладиВ
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена
5000
лева.
търси да назначи :
нови” 19 в Търговище,
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
близо до Огледалото;
Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ЛОГИСТИКА
(1-4)

Тел.: 0601/8-14-63

(1-4)

(1-4)

Търся гараж под
Търся мъж за гледане на болен. наем с трифазен ток
Тел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. Тел.: 0892 037 255

ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
(1-8)

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени количества. Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт тел. 0892 454 618
„КАТСТРОЙ” ЕООД

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА
в местността „Кованлъка” – отремонтирана; с вътрешно обзавеждане; годна за живеене; с ток и вода; с
тераса; панорамен изглед; леснодостъпно място; с нотариален акт; дворно място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69

Търси да назначи
БАГЕРИСТ за работа с комбиниран багер в Търговище. Добро заплащане. Тел. 0889 166 919

НОВО * НОВО * НОВО

Çà ñïîêîåí ñúí

Предлагаме услуга
почистване на матраци от
акари, прах и пране на място
чрез американската почистваща система „Rainbow”
Цена за почистване – 20 лв. за
двоен матрак;
10 лв. за единичен матрак
Цена за пране – 15 лв. за двоен
матрак;
10 лв. за единичен матрак
Тел. за контакти: 0892 01 02 17 и 0893 480 973

Изисквания: - Висше образование; Минимум 3
години професионален опит на ръководна длъжност

ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ
Изисквания: - Средно образование; Минимум 3 години опит на
длъжността - Техник производствени структури
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална
зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки Ресурси” или на
е-mail: garif@sisecam.com.
Краен срок за подаване на документи 04.11.2014г.

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ

ULUSOY LTD

търси да назначи отговорни:

Международен
шофьор на товарен автомобил

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

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

удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

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

3 ноември 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Подмяната
21.00 ч. - трилър

3 ноември
БНТ 1

09:00 Сватбени агенти - реалити
09:00 Експериментът - сериал 10:00 Вълнуващи ваканциилайфстайл
10:00 В. И. П. - сериал
10:30 Мода и шик- модно
11:00 Истинско правосъдие предаване
сериал
11:00 Блясък - лайфстайл
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Светкавичен огън - екшън 11:30 Папараци - шоу
12:30 Диво сърце - сериал
15:00 Survivor: Камбоджа 14:00 От обич - сериал
реалити
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 В. И. П. - сериал
16:00 Престъпления и страсти
17:00 Експериметът - сериал
- сериал
18:00 Праведен - сериал
17:00 Огледален свят - сериал
19:00 Ренегат - сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Истинско првосъдие 19:00 От обич - сериал
сериал
20:00 Свързани съдби- сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Цветовете на любовта 22:00 Нинджа убиец - екшън
сериал
00:00 Праведен - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
bTV Cinema
23:00 Огледален свят - сериал
08:00 Досиетата Х- сериал
Nova TV
10:00 Докосване - сериал
06:20 Здравей, България
11:00 Пълнолуние - драма
09:30 На кафе
13:00 Досиетата Х - сериал
11:30 Бон Апети
15:00 Докосване- сериал
12:00 Новините на Нова
16:00 Секс, лъжи и видео 12:30 Опасна красота - сериен
драма
13:30 Моята карма - сериен
18:00 Никита - сериал
14:30 Перла - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
16:00 Новините на Нова
21:00 Лекарството - трилър
23:00 Надежда за обич - драма 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV Comedy
19:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
10:00 В открито море - комедия 20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
12:00 Семейство Флинстоун 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
23:30 Новините на Нова
13:00 Столичани в повече bTV
Kino Nova
сериал
06:30 Тази сутрин
07:45 Войната на Фойл - сериал
14:00 По средата - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
14:30 Невидими улики - сериал 10:00 Касъл - сериал
12:00 bTV Новините
15:30 Предградие - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:30 Шоуто на Слави
16:00 Кухня - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър –
13:30 Тайните на времето 17:00 Комиците - шоу
сериал
сериал
18:00 По средата - сериал
14:00 Вампирите не струват 15:30 Светлината на моя
18:30 Столичани в повече комедия
живот - сериал
сериал
15:40 Вечеря за идиоти - ко17:00 bTV Новините
19:30 Напълно непознати
медия
17:30 Лице в лице
- сериал
18:00 Времето лети - сериал
18:00 Касъл - сериал
20:30 Квартален командос 19:00 bTV Новините
19:00 Д-р Хаус - сериал
екшън
20:00 Север - юг - сериал
20:00 От местопрестъплението
22:30 Кухня - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа - сериал
23:30 Предградие - сериал
реалити
21:00 Подмяната - трилър
22:30 Шоуто на Слави
bTV Lady
23:50 От местопрестъплението
23:30 bTV Новините
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
- сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Военен кореспондент тв филм
14:30 Зелената линейка
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:20 БНТ - 55 години от
вашия живот /1993г./
19:50 Лека нощ, деца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Кан
Омуртаг
22:00 Светът на живо: Духове
на свободата
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Силна вода - филм

bTV Action

ВТОРНИК
БНТ 1

09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Героят и страшилището
- екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Мотоакадемия - документална поредица
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Студио А ПФГ
17:45 Футбол: Берое - Литекс
- директно
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Киборг - екшън-фантастика
23:45 Клоунът - сериал

Nova Sport

22:00 Футбол: Кристъл Палас - Съндърланд, мач
от английската Висша
Лига, директно

TV 7

09:30 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Превратностите на
живота - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
- ток шоу
15:30 Новини
16:00 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:00 7 Въпроса - предаване
20:00 Спорт 7
21:00 От местопрестъплението
- Ню Йорк - сериал
22:00 Новини

bTV Cinema - Флиртология
21.00 ч. - комедия

4 ноември
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Силна вода игрален филм
14:25 Светът на живо: Духове
на свободата
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:20 БНТ - 55 години от
вашия живот /1994г./
19:50 Лека нощ, деца
20:00 По света и у нас Информационна емисия
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
23:00 100 години българско
кино: Гераците - игрален филм

Diema TV

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Експериментът - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Верижна реакция - драма
15:00 Survivor: Камбоджа - реалити шоу
16:00 В. И. П. - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Праведен - сериал
18:45 УЕФА Шампионска лига
- студио
19:00 УЕФА Шампионска
лига: Зенит - Байер
Леверкузен
21:45 УЕФА Шампионска лига
- Базел - Лудогорец
23:45 УЕФА Шампионска лига
- студио

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Докосване - сериал
11:00 Бензиностанция - комедия
13:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Тера нова - сериал
16:00 Лекарството - екшън
18:00 Никита - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Флиртология - комедия
23:00 Антоан Фишър - драма

19:30 Напълно непознати
- сериал
20:30 Офис треска - комедия
22:30 Кухня - сериал
23:30 Предградие - сериал

bTV Lady

20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Дънди крокодила - приключенски
23:00 От местопрестъплението
- сериал

Nova TV

09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Али - драма
13:30 Мотоакадемия - документална поредица
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 Обзор на кръга в А Група
(2014-15)
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Убийствени игри - трилър
00:10 Клоунът - сериал

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Сватбени агенти - реалити
10:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
10:30 Мода и шик - модно
предаване
11:00 Блясък - лайфстайл
11:30 Търси се - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
21:00 Х Factor - музикално шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

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 Превратностите на
bTV Comedy
живота - сериал
08:00 Дък Доджърс - анима14:00 Лекар в планината bTV
ционен
сериал
06:30 Тази сутрин
09:00 Комиците - шоу
15:00 Въпрос на гледна точка
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Квартален командос - ток шоу
12:00 bTV Новините
екшън
15:30 Новини
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Напълно непознати 16:00 Любов и тайни в Ларичи
13:30 Тайните на времетосериал
- сериал
сериал
13:00 Столичани в повече 17:00 Нюзрум
15:30 Светлината на моя
сериал
Kino Nova
18:30 НОВИНИ
живот - сериал
14:00 По средата - сериал
10:00 Касъл - сериал
19:00 7 Въпроса - предаване
17:00 bTV Новините
14:30 Невидими улики - сериал 11:00 Убийства в Мидсъмър 20:00 Справедливостта на
17:30 Лице в лице
15:30 Предградие - сериал
сериал
Кара - сериал
18:00 Времето лети - сериал 16:00 Кухня - сериал
13:00 Престъпления на сърцето
21:00 От местопрестъплението
19:00 bTV Новините
17:00 Аламинут - шоу
- комедия
- Ню Йорк - сериал
20:00 Север- юг- сериал
18:00 По средата - сериал
15:10 Подмяната - трилър
22:00 Новини
21:30 Survivor: Камбоджа 18:30 Столичани в повече 18:00 Касъл - сериал
22:30 Бесни кучета - сериал
реалити
сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал

СРЯДА

Diema TV - Щамът Андромеда
22.00 ч. - фантастика

5 ноември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Гераците - игрален филм
14:30 Открито
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:20 БНТ - 55 години от
вашия живот /1995г./
19:50 Лека нощ, деца
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Неразделни - тв филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Кит -игрален
филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

- сериал
21:00 Дънди крокодила 2 приключенски
23:15 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 20 начина - реалити
Diema TV
10:00 Вълнуващи ваканции 09:00 Военни престъпления
лайфстайл
- сериал
10:30 Мода и шик - реалити
10:00 Обирът - екшън
11:00 Блясък - лайфстайл
12:00 На гости на третата
11:30 Такъв е животът: Футболпланета - сериал
ни съпруги - токшоу
12:30 Ченге от миналото 12:30 Диво сърце - сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
15:00 Свързани съдби - сериал 14:30 Обзор на кръга в А
16:00 Престъпления и страсти
Група (2014-15)
- сериал
15:30 Среднощен ездач 17:00 Огледален свят - сериал
сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал 16:30 Военни престъпления
19:00 От обич - сериал
- сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 17:30 Ченге от миналото 21:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
18:30 На гости на третата
22:00 Стъклен дом - сериал
планета - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 19:00 Медикоптер 117 -сериал
bTV Cinema
20:00 Бойна звезда Галактика
Nova TV
08:00 Досиетата Х - сериал
- сериал
06:20 Здравей, България
10:00 Тера нова - сериал
21:00 Клоунът - сериал
11:00 Флиртология - комедия 09:30 На кафе
22:00 Щамът Андромеда 11:30 Бон Апети
13:00 Досиетата Х - сериал
фантастика
12:00 Новините на Нова
15:00 Тера нова - сериал
16:00 Семейна среща - комедия 12:30 Опасна красота - сериен 23:50 Клоунът - сериал
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
18:00 Никита - сериал
14:30 Перла - сериен
09:30 Момичето с червения
20:00 Спасете ме - сериал
шал - сериал
21:00 Досиетата Х - фантастика 16:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
23:15 Седмото пътешествие на 16:30 Малката булка - сериен
Синбад - приключенски 18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Кръвни сестри - сериал
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
bTV Comedy
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 13:00 Превратностите на
09:00 Аламинут - шоу
реалити
живота - сериал
10:00 Офис треска - комедия
22:00 Кошмари в кухнята - НТВ 14:00 Лекар в планината 12:00 Напълно непознати 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Въпрос на гледна точка
13:00 Столичани в повече - ток шоу
Kino Nova
сериал
15:30 Новини
10:00 Касъл - сериал
14:00 По средата - сериал
16:00 Любов и тайни в Лари14:30 Невидими улики - сериал 11:00 Д-р Хаус - сериал
чи - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 15:30 Предградие - сериал
17:00 Нюзрум
сериал
16:00 Кухня - сериал
18:30 НОВИНИ
14:00 Заедно е прекалено 17:00 Шоуто на Слави
19:00 7 Въпроса - предаване
комедия
18:00 По средата - сериал
15:55 Дънди крокодила - екшън 20:00 Справедливостта на
18:30 Столичани в повече Кара - сериал
18:00 Касъл - сериал
сериал
21:00 От местопрестъпление19:00 Д-р Хаус - сериал
19:30 Напълно непознати то - Ню Йорк - сериал
20:00 От местопрестъплението
сериал

bTV Action

09:00 Експериментът - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Най-добрият нинджа екстремни спортове
13:00 Наказателят - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Истинско правосъдие сериал
21:00 bTV Новините
21:30 УЕФА Шампионска лига
- студио
21:45 УЕФА Шампионска лига:
Манчестър Сити - ЦСКА
Москва
23:45 УЕФА Шампионска лига
- студио

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Ти водиш
21.00 ч. - драма

6 ноември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Кит - игрален
филм
14:20 България от край до
край
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - 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
19:50 Лека нощ, деца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Американска мечта,
произведена в България
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Евертън
- Лил, среща от груповата фаза на Лига
Европа пряко

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:30 Си Джей 7 - комедия
22:30 Кухня - сериал
23:30 Предградие - сериал

22:30 Кухня - сериал
23:30 Предградие - сериал

20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Психо - мистъри
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:10 От местопрестъплението - сериал
09:00 Принцесите на света - документална поредица
Diema TV
10:00 Вълнуващи ваканции 09:00 Военни престъпления
лайфстайл
- сериал
10:30 Мода и шик - лайфстайл 10:00 Щамът Андромеда 11:00 Блясък - лайфстайл
фантастика
11:30 Такъв е животът: Футболни 12:00 На гости на третата
съпруги - лайфстайл
планета - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
12:30 Ченге от миналото 14:00 От обич - сериал
сериал
15:00 Свързани съдби - сериал 13:30 Медикоптер 117 -сериал
16:00 Престъпления и страсти 14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал 15:30 Среднощен ездач 18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
19:00 От обич - сериал
16:30 Военни престъпления
20:00 Свързани съдби - сериал
- сериал
21:00 Цветовете на любовта 17:30 Ченге от миналото сериал
сериал
bTV Cinema
22:00 Стъклен дом - сериал
18:30 На гости на третата
08:00 Досиетата Х - сериал
планета - сериал
10:30 Досиетата Х - фантастика 23:00 Огледален свят- сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
13:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
20:00 Бойна звезда Галактика
15:00 Тера нова - сериал
06:20 Здравей, България
- сериал
16:00 Рицари - екшън
09:30 На кафе
21:00 Клоунът - сериал
19:00 Никита - сериал
11:30 Бон Апети
22:00 Върхът на Данте -екшън
20:00 Спасете ме - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Ти водиш - драма
12:30 Опасна красота - сериен
TV 7
23:15 Убийство в Гринуич 13:30 Моята карма - сериен
09:30 Момичето с червения
криминален
14:30 Перла - сериен
шал - сериал
16:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
bTV Comedy
16:30 Малката булка - сериен
11:30 Кръвни сестри - сериал
08:00 Дък Доджърс - детски
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
09:00 Шоуто на Слави
19:00 Новините на Нова
13:00 Превратностите на
10:00 Си Джей 7 - комедия
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 живота - сериал
12:00 Напълно непознати реалити
14:00 Лекар в планината сериал
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
13:00 Столичани в повече 22:00 Х Factor - музикално шоу 15:00 Въпрос на гледна точка
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
- ток шоу
14:00 По средата - сериал
15:30 Новини
14:30 Невидими улики - сериал 23:30 Новините на Нова
16:00 Любов и тайни в Лари15:30 Предградие - сериал
Kino Nova
чи - сериал
16:00 Кухня - сериал
10:00 Касъл - сериал
17:00 Нюзрум
17:00 Младост 5 - шоу
11:00 Д-р Хаус - сериал
18:30 НОВИНИ
18:00 По средата - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 19:00 7 Въпроса
18:30 Столичани в повече сериал
20:00 Справедливостта на
сериал
14:00 Доблестният Дъдли Кара - сериал
19:30 Напълно непознати
комедия
- сериал
15:45 Дънди крокодила 2 -екшън 21:00 От местопрестъплението - Ню Йорк - сериал
20:30 Белите не могат да скачат 18:00 Касъл - сериал
22:00 Новини
- комедия
19:00 Д-р Хаус - сериал

bTV Action

09:00 Експериментът - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Братята Нютън - криминален
13:15 Конфликт в малко Токио
- екшън
14:30 Невероятните изобретения - документален
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 В. И. П. - сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Италианска серия А обзорно предаване
19:30 УЕФА Лига Европа студио
20:00 УЕФА Лига Европа:
Астра - Селтик
00:00 УЕФА Лига Европа студио
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ОВЕН Започвате седмицата като Раците, амбицирани сте за изява и печалби и ще гоните
упорито целта си. Това е важно сега, Овните
често се палят за разни проекти, но не са достатъчно
последователни и победата им остава някак незавършена. Не забравяйте и домашните грижи. Дамите полесно ще уреждат нещата. Но господата се впускат в
спорове, ефектът може да бъде и нежелан...
ТЕЛЕЦ Трябва да изяснявате важни въпроси, само че бъдете внимателни и толерантни,
ситуацията е доста динамична, действат различни интереси. Телците да търсят сериозни
и коректни съмишленици, даже някои приятели сега
гонят своя интерес, какво остава за познати. Ще намерите подкрепа и начинанията ще носят доход и
признание за усилията ви.
БЛИЗНАЦИ Новата седмица ви подтиква да
мислите за самостоятелни делови изяви,
така и печалбите може да нараснат. Близнаците първо да анализират ситуацията, да
потърсят мнение на по-компетентни и влиятелни познати и близки. И на купон може да говорите за евентуално партньорство, другите също имат идеи. Но не
оставяйте работата само до приказки, шансът ще помага на дейни мечтатели.
РАК Упорствате по програмата си за изява
и печалби, но малко гъвкавост в общуване
с колеги и познати няма да навреди. Иначе
има риск да се преуморите, да не сте доволни от свършеното, отношения с близки да се обтегнат... Дамите от Рак се справят умело с домашни задължения, а не пестят и трудни истини. Господата да
избягват спорове, поводи не липсват.
ЛЪВ Трудно начало на седмицата, но вие сте
енергични, а и има от кого да поискате съвет,
съдействие. Покрай проблемите Лъвовете ще
се сближат с нови хора, околните харесват
амбициозните им идеи, стриктността, упорството.
Ето защо действайте внимателно, грешки, допуснати
днес, ще напомнят дълго за себе си и ще радват критикарите. Спазването на правилата ви предпазва от
този риск.
ДЕВА Започвате седмицата с трудности, част
от ядовете ви може да дойдат по линия на
колеги, познати, съседи. Девите държат на
дисциплина и качество в работа, но понякога са твърде големи традиционалисти. И нови идеи
ви привличат, умело ще допринесете в екипа да има
ред и усилията на всички да бъдат по-плодотворни.
Не е време за спор, интриги може да ви спънат, да ви
изолират.

ВЕЗНИ Идващите няколко дни изискват
предпазливост, шансът в работата зависи от
дисциплина, не само от находчивост. Везните ще се допитат до компетентни приятели и
познати, но няма да изпълняват съвети слепешката,
имат си план, съображения. Ако започвате сега начинания, удвоете вниманието, пречките са доста,
дребните пропуски ще се трупат. Ала можете да се
изявите с идеята...
СКОРПИОН Новата седмица настройва вас и
Водолеи оптимистично, все пак като Телците
не пренебрегвайте и въпроси, които чакат изясняване и решения от известно време. Някои Скорпиони разчитат на шанс, даже в работата да
има пречки, ще намерят добри съветници, влиятелни
покровители, трудът им заслужава най- положително
отношение. Дано не бързате да се доверявате на понови познати.
СТРЕЛЕЦ Имате амбициозни делови планове,
но ако действате в екип с други хора – разпределете и задачите внимателно. Стрелците
упорстват по тях, трябва и колегите да се напънат, а и да бъдат компетентни за работата или да им
се помага повече. Някои са влюбени и това ги окриля
за изява и печалби, избраникът им напълно подкрепя
замисъла. Вечерите си позволете малко отдих.
КОЗИРОГ В началото на седмицата не сте наясно с куп неща в деловата сфера, наистина
трябва да действате по-предпазливо по плановете си. Козирозите да внимават особено
да не засегнат колеги и близки, хората и без това си
имат грижи, и една непремерена дума им идва много.
Някои се хвърлят във флиртове, но май не е момент.
Втори настояват за общи начинания, другата страна
не е готова...
ВОДОЛЕЙ Като близки Скорпиони сте на хубава
вълна, а и задачите, които ви чакат, предполагат
новаторство, амбиция за печалби. Влиянията
се задържат и утре, ала Водолеите да не отлагат
работа, да не приключват задължения през пръсти.
Навярно имате куп покани за срещи и купони, някои
се хвърлят във флиртове, делата може да пострадат,
другите ще ви укоряват.
РИБИ Трудна седмица, в работата възникват
пречки, а и околните не са съвсем коректни по
поетите към вас задължения. Рибите ще премълчат и тактично ще се отдръпнат. Има кой
да помогне за изпълнение на вашите идеи или за отстраняване на трудности в пряката ви дейност, обаче
няма да стане бързо. Споделяйте тези неща само с
най-близки, заедно решете финансови проблеми.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ
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Въпросът е прост и ясен,
а вашият отговор е най-добре да запазите за себе си.
В края на краищата това е
нещо, което и без да споделяте излиза наяве.
1. Ако намерите у съпруга
си чужда носна кърпичка:
А/ приемате на доверие,
че това е шега на колегите
му
Б/ премълчавате си
В/ вдигате веднага скандал
2. Вашият спътник /спътничка/ в живота неочаквано
започва прекалено много
да се грижи за външността
и дрехите си:
А/ смятате , че той /тя/
най-сетне се е вслушал в съветите ви да отделя повече
внимание на своята външност
Б/ ще почувствам обидата, но след минута ще я забравя, защото дреболиите
не бива да развалят големите неща
В/ още в същия миг ще
си го върна, като разкажа
случка, злепоставяща него
3. Учителката, с която сте
имали най-много неприятности, е вече стара и болна
жена. Ето, тя върви срещу

вас и по погледа и разбирате, че не може да ви познае?
А/ ще я спра, ще се представя като нейн бивш ученик , ще попитам с какво
мога да и бъда полезен
Б/ ще почувствам удовлетворение
В/ ще я спра, ще и припомня кой съм, не ще пропусна да спомена , че е била
несправедлива
4. Ако човек, с когото ще
трябва да работите в бъдеще, е изказал недоверие
към вашите възможности,
без да ви познава добре , то
какво ще направите?
А/ ще се държа на страна
и ще си гледам работата
Б/ ще постъпя на тази работа и ще направя всичко
възможно да докажа , че
съм по-добър от него
В/ ще откажа да работя
на това място
5. Ако някой продавач
съвсем несправедливо ви се
е надсмял, как ще постъпите ?
А/ няма да отида повече в
този магазин
Б/ ще ходя в магазина,
защото зная, че аз съм прав
В/ ще посещавам магазина, но не ще пропусна да го
изоблича в нечестност и ще
разказвам на хората, които
чакат с мен, как постъпва.
6. Обичате да разказвате
в компания за един важен
период от своя живот. Но
точно тогава край вас е имало човек, който съзнателно
е пречел на вашата изява?
А/ почти не се сещам за
него
Б/ не го споменавам , но
в този момент се сещам за
него
В/ винаги споменавам за
него, описвам го
7. Случила се е голяма
беда на човека, когото сте
обичали , но който ви е изоставил. Той много се нуждае
от помощ :
А/ ще отида веднага, макар че не ме очаква
Б/ няма да отида нека му
помагат други
В/ ще му се обадя, ще
питам с какво мога да му
помогна, но междудругото
ще спомена, че той сам си
е виновен
8. Вашият приятел (приятелка) обрисува пред група
хора типът, който най-много му харесва. Заинтере-

совани, следите думите му,
сравнявате ги със себе си и
неприятно изненадани разбирате, че никак не наподобявате този тип:
А/ ще си помисля , че
това не е най-важното, че за
нас, които се познаваме отдавна, то няма значение
Б/ ще започна да показвам на улицата всеки, който
прилича на обрисувания тип
и да натяквам "ето твоят минава"
В/ веднага ще подчертая,
че и моят тип е доста поразличен
9. Можете ли да изброите
три големи обиди нанесени
от родителите ви?
А/ обиждали са ме , но
какво от това, родителите
обикновено го правят за добро. Не се стремя да помня
такива неща.
Б/ на старци не обръщам
внимание
В/ мога да изброя и повече , но и аз си го връщам
10. Какво мислите за хората, които не си отмъщават
дори за сериозни обиди?
А/ че са глупави
Б/ че са разумни
В/ че са нечувствителни
ОТГОВОРИ:
От 10 до 14 точки:
Вие не сте човек, който лесно се обижда. Винаги се ръководите от
здравия разум, за вас постъпките са по-важни от
думите. Оставате верен
на старото приятелство
и търпеливо изчаквате
да минат временните сътресения.
От 15 до 22 точки:
Вие сте човек, който
много се обижда. Пред
себе си оправдавате това
с прекалена чувствителност и държите другите
винаги да я имат предвид.
Вашите усещания имат
за вас голямо значение. Не
сте способни да таите
обидата, реагирате веднага, макар често да съжалявате след това.
От 23 до 30 точки:
Вие сте не само обидчив, но и много злопаметен
човек. Хората навярно не
обичат да си имат работа
с вас. Но тази злопаметност ви обременява, защото понякога изчаквате с
месеци или години, докато
настъпи сгодният случай
да си отмъстите.

Понеделник, 3 ноември 2014 г.
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ÒÎÏ ÂÈÖ
Наборна комисия.
Очният лекар предлага на новобранеца
да погледне към таблицата.
- Коя таблица?
- Седнете на този
стол и ще ви я покажа.
- На кой стол?
Новобранецът е
обявен за негоден за
военна служба поради късогледство.
Вечерта лекарят
вижда до себе си в киното същия младеж.
Новобранецът обаче
не губи самообладание, а пита:
- Извинете, кой
номер автобус беше
този?
***
Ивaнчо питa бaщa
си еднa сутрин:
-Тaте, a кaкво
беше товa, което
пaднa снощи във
вaшaтa спaлня и
мaмa кaзa, че и Господ не може дa го
вдигне?
***
- Скъпи, искам килимче!
Мъжът:
- А-а-а, да ги нямаме тия! Ще си летиш
с метлата!

Община Попово дари балетна постановка
По повод Деня на народните будители

ха възможност да се
насладят гостите на
постановката.
В началото присъстващите в залата дейци
на културата и образованието бяха приветствани от Атанас Атанасов – директор на
звено „Образование” в
община Попово, който
ги призова да не престават да будят съзнанието на младото
поколение за нашето
наследство, което съхраняваме и разпространяваме през вековете, както и да
обогатяват и опазват
българската духовност
Французите
чес- Те обаче не са сами
и копнежа по нови хоризонти в образовани- то са упреквани, че - американците и
са големи киселяци. британците също са
ето и културата!
родени да бъдат сърдити и нещастни, докато на другия полюс
се намират генетично щастливите датчани, пише в. "Дейли
експрес", позовавайки се на резултатите от изследване на
британски
специалист.
Стабилни икономика и правителство,
благосъстояние,
ласкави
слънчеви
уведомява своите клиенти, че лъчи - никой от тези
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- фактори не е от значение, когато човек
мираната питейна вода по електронен път е генетично програ(Е pay), както и да получават електронни миран да бъде нещастен. Такъв е слуфактури (e Faktura)
чаят с американците
Подробности на сайта на „В и К” Търговище и британците, а ако
това може да е ня-

Йорданка
ГЕОРГИЕВА
В навечерието на
1 ноември – Денят на
народните будители
община Попово организира балетна постановка за местните
деятели на културата,
образованието, преподаватели, читалищни дейци и общественици.
Представлението
„Дон Кихот” по музика на Лудвиг Минкус
и изпълнено от артистите на Държавна
опера – Русе бе представено в НЧ „Св.Св.
Кирил и Методий”. На
истинско съчетание
от красота, музика,
танци и цветове има-



Тоня
Любенова

Представи книга

(от 1 стр.) на България
до 1944 г. тя защитава
своята докторска титла.
Неин научен ръководител е проф. Димитър
Саздов. Книгата се състои от предговор, четири
глави, които обхващат
времевите
периоди:
1878 – 1912 г., 1912 –
1918 г., 1919 – 1938 г. и
1939 – 1944 г.; и заключение. В научния труд са
събрани писаните сведения за стопанството в
нашия край, направени
са анализи от автора.
Място тук са намерили и
няколко непубликувани
ръкописа, съхранявани
във фонда на РИМ – Търговище. Използвани са
документи от Държавния архив, Регионалната
библиотека и Историческия музей в Търговище.
Представени са още
сведения за стопанската история, съхранявани
в държавните архиви в
близки градове, както и
в Централния държавен
архив. Записани са няколко спомена на хора,
съвременници на историческите събития.
Основната хипотеза,
която д-р Тоня Любенова влага в своята книга
е, че Търговище след Освобождението се развива, макар и с бавни стъп-

ки. Но в разглежданите
периоди се забелязва
изоставането на града
ни в демографско отношение. В околията се
развиват добре не малко
занаяти, тук свое място
са намерили няколко
кредитни
институции,
открива се ежегодния
ескиджумайски панаир,
който единствен в страната запазва дейността
си и до наши дни. В заключение Любенова обобщи, че в тези времена
Търговище за България
е бил това, което самата
България е за Европа.
На фона на развиващите
се европейски държави
българското стопанство
е изоставащо, но има
няколко периода, в които икономическият живот кипи. Така е и в Търговище.
Д-р Любенова благодари на всички, които
са я подкрепили, за да
може да издаде своя
труд. Тя отбеляза, че финансирането на изданието е изцяло от страна
на община Търговище.
Част от отпечатаните
книги тя е предоставила
в Общината, да ги разпространява в библиотеките и читалищата, друга част са в Регионалния
исторически музей.

Някои народи са родени да бъдат сърдити и нещастни

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



каква утеха за тях още по-зле са французите. И всичко се
дължи на ген, регулиращ нивата на
"щастливия" хормон
серотонин в мозъка.
Професор Андрю
Осуалд от университета на Уоруик е посветил голяма част
от академичната си
кариера на изследването какво прави
хората
щастливи.
Проучванията му показват, че колкото и
стабилно да е положението на дадена
нация, населението
й, дори и да се къпе
постоянно в слънчеви лъчи или да живее
до 100 години, е безсилно срещу гените.
Нароченият
за
отговорен за вро-

деното щастие или
нещастие на хората
ген регулира нивата на серотонина
в мозъка. Колкото
по-къс е той, толкова по-ниски са
нивата на хормона,
което може да доведе до депресия.
За вродено нещастие на французите,
тъй като именно те
са европейците с
една от най-късите
му форми. Същото
важи за американците и британците.
На другия полюс
са жителите на Дания - притежатели
на най-дългата форма
на гена в

0893 693 202 от понеделник до събота!

сравнение с която и
да е друга от изследваните 131 страни.
Дори когато емигрират в САЩ, датчани-

те носят вроденото
щастие със себе си.
Холандците също са
генетично програмирани щастливци.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

