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

Проект на „Болкан Асист” в Търговище

Любчо Василев

гражданин
„Граждански дебат Почетен
на Търговище
за промяна”
Среща –
дискусия

Катя
ХРИСТОВА
Във вторник,
4 ноември, Клубът на нестопанските организации в Търговище
бе домакин на
среща, организирана от сдружение „Болкан
Асист”. Присъстваха представители на Сдружението, начело с
председателят
Славея Христова, членове на местни
институции и сдружения, журналисти, общественици.
По време на срещата стана ясно, че
сдружение
„Болкан
Асист” изпълнява проект „Граждански дебат
за промяна”. Чрез него
се организират регионални граждански панели или обществени
дискусии за допитване
до гражданите на тема
„Какво трябва да се
промени в управлението на страната?”Целта
на тези дискусии е да
се даде възможност на
граждани и неправителствени организации
да изкажат своите мнения и предложения за
необходимостта от промени в управлението.
В подготовката на
дискусиите по места от
сдружението са провели национално социо-

логическо
проучване
сред 1032 души, които
представляват
активното гражданско общество: доминирали са
младите хора до 30 г.;
тези в активна трудова
възраст; работещите в
частния сектор, но с ниски доходи; тези с високо образование. Резултатите от изследването
показват, че хората са
разочаровани от начина на функциониране на
представителната демокрация у нас, като 80
на сто от анкетираните
не се чувстват представени както на местно,
така и на национално и
европейско ниво. Споделени са мнения за
искане на повече правомощия на гражданите в управлението,
да може гражданите да
контролират по-пряко
действията на управля(на 2 стр.)
ващите.
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Утре, /петък, 7.11.
2014 г./ Общинският съвет ще удостои със званието „Почетен гражданин на Търговище"
Любчо Василев, ръководител и хореограф на
професионалния фолклорен ансамбъл „Мизия”.
Професионалният и
творчески път на Василев е тясно свързан
с Търговище. Година
след завършване на
Института за музикални и хореографски кадри в София, през 1977
г., той е назначен за
главен хореограф на
създадения с цел да
съхранява и сценично

да представя местния
фолклор, през 1961 г.
самодеен ансамбъл за
народни песни и танци
„Мизия“ в Търговище. От
1986 г. е вече главен художествен ръководител
и хореограф на ансамбъла, който през 1993 г.
става
(на 2 стр.)

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

Мъж – пребит,
С
престижна
награда
почина в Различният и познатият
Спешното търговищки художник
Неда Антонова

Цончо Денев

61-годишният от Горна Хубавка бе намерен
в безпомощно състояние край Мировец

Борислав КУРДОВ
В понеделник, 3 октомври, около 18.45 часа,
в землището на село Мировец, община Търговище, е бил намерен мъж
в безпомощно състояние.
Пострадалият е бил откаран в Центъра за спешна
медицинска помощ към
болницата в Търговище,
където били установени
видими следи от насилие.
Въпреки
извършените
медицински интервенции
обаче час по-късно мъжът е починал.
Същевременно е била
установена и самоличността му – 61-годишен,
жител на село Горна Хубавка, община Омуртаг.
След направената аутопсия, съдебният лекар
д-р Владимир Горанов
твърди, че починалият е
удрян с твърди и ръбести
предмети и, че се касае
за убийство. Причините
за възникване на смъртта му са в процес на
изясняване. По случая
е образувано досъдебно
производство.

При голям интерес откри своята юбилейна изложба търговищкият художник, председател на
групата на художниците
към СБХ в града Цончо
Денев в навечерието на
Деня на народните будители. Да го уважат като
човек и творец в неговия втори дом ХГ "Никола Маринов", където
той отскоро е директор,
бяха дошли съмишленици, приятели и почитатели на творчеството
му. А известният художник беше изложил 60

За новата й
книга „Царица Елеонора
Българска”

нови платна, по случай
своята 60- та годишнина, обединени в обобщеното "Изкуство в есента" - като образ, като
(на 4 стр.)
метафора

В РБ „Петър Стъпов”

Творчески портрет
на Ирина Стоянова

Руска ГЕОРГИЕВА
На 31 октомври 2014
г. в регионалната библиотека „Петър Стъпов”
в Търговище се състоя
творческа среща с Ирина Стоянова. Ирина е
известна в творческите страни художничка,
но и писател с няколко
книги. А поводът за срещата бе 70-годишният й

юбилей.
По този повод във фоайето на библиотеката
беше открита художествена изложба под надслов „Знаци (на 4 стр.)

Известната търговищенка писателят Неда
Антонова получи литературната награда „Николай Хайтов" за белетристика за най-новия
си роман „Царица Елеонора Българска".
Наградата е учредена през 2002 година на
името на Николай Хайтов - за публицистика и
белетристика. През тази
година заедно с Неда
Антонова бяха наградени за литературна критика- Емилия Каменова,
за книгата й, свързана
с дневниците на самия
Хайтов, Деян Енев - за
сборници с разкази,
Мюмюн Тахир, зам.-главен редактор на в. „Словото днес" и младият автор Светослав Стоянов
- за сборник разкази.
Националното отличие се връчва от Съюза
на българските писатели,
в. "Земя", народно читалище "Николай Хайтов"
и кмета на община "Из-
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грев" в София. Церемонията се е състоя в края
на месец, октомври в
народно читалище „Николай Хайтов - 1936". Тя
е била предшествана от
Четвъртата национална научна конференция
„Публицистиката на Николай Хайтов", посветена на 95-годишнината
от рождението на писателя.
Ще припомним, че
преди година една от
националните ни телевизии излъчи документален филм, в който
самата Неда Антонова
разказва за живота на
царица Елеонора Българска и нейната съдба.
Ние от „Търговищки НОВИНИ” честитим
на Неда престижната награда, което е и
признание за нейния
творчески талант. Желаем й здраве и още
нови интересни книги в
неуморния й път на белетрист.

Четвъртък, 6 ноември 2014 г.
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Областната комисия
по заетост прие

Шест
проекта за
безработни

Комисия по заетост към
Областния съвет за развитие разгледа и одобри на
свое заседание шест проекта за регионални програми
за заетост за 2015 година.
В регионалните програми са обхванати общо 249
лица, за които е предвидено
да бъде осигурена заетост
за различен период. Община Търговище кандидатства
за осигуряване на работа
на 30 безработни лица. Община Попово предвижда да
разкрие 36 работни места,
община Омуртаг - 94 места.
В община Антоново е заложено да бъдат наети 25 безработни лица, в община Опака – 60 лица. В проекта на
областната администрация
са заявени 4 работни места
за срок от шест месеца.
Предложенията на общините и областната администрация в Търговище
са насочени към следните
целеви групи – безработни младежи до 29 години,
безработни над 50 години,
безработни лица с ниска
квалификация или без квалификация и продължително безработни лица. В проектите на всички общини
преобладават дейностите
по озеленяване, почистване, поддръжка на обществени сгради и терени.
Одобрените от Областната комисия по заетост проекти ще бъдат предложени
в Министерство на труда и
социалната политика, за да
бъдат включени в Националния план за действие по
заетостта през 2015 г.

Писмо до редакцията

Излъгаха ли ни с цифровизацията

Месеци наред преди въвеждането на
цифровата телевизия от екрана на националните телевизии ни убеждаваха,
че всичко се прави заради нас, да получаваме по-хубава картина и да можем да
гледаме повече програми без да ползваме
услугите на специални оператори.
Всичко това обаче се оказа лъжа.
В началото след като се снабдихме с
така наречените декодери ние можехме
да гледаме над десетина програми, което
за нещастните българи беше много добре. След няколко месеца, обаче, една по
една започнаха да изчезват програмите
на отделни телевизии. Изчезнаха „Ринг

„Граждански
дебат за...”

(от 1 стр.) Необходимостта от
участие на гражданите в управлението е най-категорично
изразена на местно ниво – за
работата на кметовете и общинските съвети. 65 на сто от анкетираните искат промяна в избирателната система, над 70%
пък желаят появата на нови
лица в политиката, а не толкова
на нови партии.
Т.нар. граждански панел в
Търговище ще се проведе на
21 ноември. В него участие ще
вземат граждани и от областите
Варна, Добрич и Шумен. В работа по групи ще бъдат обсъждани три основни въпроса: има ли
нужда от промяна в държавното
управление; има ли възможности
за повече граждански контрол и
има ли възможности за пряко
участие на гражданите във вземането на управленски решения.
По време на срещата бяха
изказани мнения за ползите
от обществените обсъждания
и техните недостатъци. Беше
наблегнато и на апатичното
отношение от страна на гражданите и нерешителността от
тяхна страна, при вземането
на важни за местното и националното бъдеще решения.
Подчертана бе отдалечеността
на управляващите от реалните
проблеми на хората и обществото.

В Областния информационен център

Силен интерес по „Развитие
на човешките ресурси”

Денислава АТАНАСОВА
Силен интерес от работодателите в Търговище към схемите
на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ отчетоха от Бюрото
по труда по време на информационна среща, организирана
от Областния информационен
център в Търговище (ОИЦ). На
нея присъстваха над 20 представители на общинската администрация, дирекциите „Бюро
по труда“, „Социално подпомагане“, НПО и фирми. Управителят на ОИЦ - Търговище Милчо
Тонев каза, че е готова и индикативната работна програма на
ОПРЧР за 2015 г.
След големия интерес, който
бизнесът е декларирал към програмата за младежка заетост,
фирмите са дали и сериозна
заявка за участие по проекта
„Подкрепа за заетост”, съобщи
Иван Топалов, директор на ДБТ
– Търговище. И двете схеми се
финансират от Европейския социален фонд, чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. С
пари, останали от предходния
период, през септември по процедурата „Подкрепа за заетост“
само в община Търговище са
разкрити 69 работни места от
42 фирми. Тази програма дава
възможност на работодателите да получат пълна субсидия
за възнагражденията на всяко наето безработно лице за
период от 6 до 12 месеца. За

работодателите от реалния
сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за
съответната икономическа дейност и квалификационна група
професия, а за работодателите
от публичния сектор – 380 лв.
Освен заплатите и осигуровките се плаща и за наставниците,
които получават за период от
шест месеца 50% от минималната работна заплата.
79 заявки от работодатели
за 73 работни места има за
„Младежка заетост“, каза Топалов. Схемата на ОПРЧР дава
възможност на работодателите
да наемат младежи до 29 години в две основни направления:
стажуване и чиракуване.
По време на срещата експертът на ОИЦ Анатоли Александров представи акцентите
и 4-те основни приоритети на
Споразумението за партньорство, което България сключи с
Европейската комисия. Документът определя стратегията
за оптимално използване на
европейските структурни и инвестиционни фондове в страната през програмния период
2014-2020 и предвижда инвестиции в размер малко над 15
млрд. лв.
ОП „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. и Споразумението за партньорство
бяха дискутирани и на срещи в
общините Опака и Омуртаг.

Бг”,
БТВ
Лейди, Диема Фемили.
Други пък се
превърнаха
в радиа, имаше само говор, картина липсваше.
Защо трябваше да даваме пари, които
без друго не достигат, за закупуването
на декодери? Възможно ли е да разберем
кой за пореден път се подигра с бедните
хора в България, кой ни излъга. Възможно
ли е да се вземат мерки и да не се нарушават дадените обещания? Кольо ДЕНЕВ

В ОД на МВР – Търговище

Акция „Зима”
Ани КРЪСТЕВА
Ежегодната полицейска
акция „Зима” стартира на 3
ноември. На територията,
обслужвана от Областната
дирекция на МВР – Търговище, ще се проведе кампания „Безопасно шофиране
през зимата“, насочена към
водачите на пътни превозни
средства (ППС), и кампания
„Водачи и пешеходци за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците.
От 3-ти до 16-ти ноември
дейността на службите за
пътен контрол и на служителите с правомощия за
работа по Закона за движението по пътищата ще бъде
насочена към превенция и
чрез предоставяне на практически препоръки за: безопасно шофиране при зимни
условия; оборудване на автомобилите с аптечка, обезопасителен
триъгълник,
пожарогасител и светлооотразителна жилетка, както
и с други средства за безопасно пътуване през зимата – подходящи за сезона
гуми, вериги за сняг, замяна
в миещото устройство на
водата с незамръзващ препарат, изправност на отоплителната система; преглед
на светлинните източници

и светлоотразителната сигнализация на
превозното
средство и
др. За констатирани
нередности
няма да бъдат налагани административни наказания.
През периода 17-30 ноември при извършване на
проверки насочеността ще
бъде към контрол над техническата изправност на
автомобилите и на осветителните им системи, като
ще бъдат проведени специализирани
полицейски
операции, включително и
по метода „широкообхватен
контрол“. Тогава, при констатиране на нарушения по
техническата
изправност
на автомобилите, на водачите им ще бъдат налагани
предвидените в Закона за
движение по пътищата административни наказания.
Кампанията „Водачи и пешеходци за толерантност на
пътя“ ще се проведе от 10 до
16 ноември. Тези дни ще бъдат обявени като Седмица
за пешеходна безопасност.
По време на тази кампания
ще се извършва активен
контрол за спазване от пешеходците на правилата за
безопасно пресичане, както и за даване от водачите
предимство на пешеходците
на пешеходните пътеки. При
установяване на нарушения
ще бъдат налагани ефективни санкции.

(от 1 стр.) професионален.
Под негово ръководство ансамбълът доразвива първоначално поставените цели,
постига високи художествени резултати и изгражда
богат репертоар, в който
претворява най-яркото и
най-характерното от музикалното и танцовото изкуство от всички региони на
България. Ансамбъл „Мизия“ гастролира успешно и
зад пределите на родината,
носител е на десетки отличия през годините. Името
„Мизия” прославя родния ни
край вече повече от половин век, по сцените в страната и чужбина.
Любчо Василев е автор
на около 40 танца за деца

и възрастни. Освен в ПФА
„Мизия“ поставя танци в
много фолклорни творчески
колективи в страната. Водил е хореографски курсове
в Русия и Англия. Бил е член
на журито на фестивала
„Буюк чекмедже“ през 2007
г. в Истанбул. Той е зам.председател на СБМТД и е
носител на „Златна лира“ и
„Кристална лира“ на Съюза
на българските музикални
и танцови дейци и на орден
„Кирил и Методий“.
Предложението Василев
да получи това високото
отличие съвпада с 40-годишната успешна творческа дейност на хореографа
и неговата 60-годишнина.
"ТН"

Почетен гражданин
на Търговище

Прояви в областта по повод
Деня на народните будители
Кметът на Търговище получи

Почетния знак на Съюза
на народните читалища

Кметът на община Търговище Красимир Мирев получи
почетния знак с грамота на Съюза на народните читалища за принос към читалищното дело по повод 150 години
ОНЧ "Напредък - 1864". Призът му бе връчен по време на
тържествения концерт, посветен на юбилея, от председателя на читалищното настоятелство Димитър Алексиев.
Кметът благодари и поздрави с думите, че "търговищкото
читалище е част от града, то е тази светла диря, която
прави днешния облик на Търговище".
В категориите "активна читалищна дейност" и "високи
творчески постижения" през годините бяха отличени 14
читалищни деятели, сред които самият председател на
настоятелството, секретарят на ОНЧ "Напредък - 1864"
Галина Кръстева, диригентът Красимира Коларова, Радка
Иванова, София Иванова, Светлин Божинов, Любен Лазаров, Трайко Трайков и редица други заслужили търговищенци. Те получиха своите грамоти от заместник-кмета по
културата Диян Дечев.
На сцената за годишнината се изявиха всички осем художествени форми, които развива ОНЧ "Напредък". Своята емоционална нотка със съответното приповдигнато
настроение внесоха и гост - изпълнителите Маргарита
Хранова и Бони Милчева.

Самодейци издават втори
албум „Гласовете на Буховци”

Самодейците от женската фолклорна група „Бухларка” на
търговищкото село Буховци подготвят втори албум със свои
песни и клипове. Албумът ще носи името „Гласовете на Буховци” и се очаква да бъде готов в навечерието на Коледните празници. Това съобщи кметът на селото Здравка Бонева,
която е и член на групата.
Идеята за събирането на местния фолклор в албум е на
Добрин Добрев, член на читалищното настоятелство. Младият мъж разполага с техника и е радетел на българщината.
Именно затова предлага да направи албума и да го „подари”
на съселяните си за Деня на народните будители.
Една от задачите на читалищното ръководство е да съхранява местното фолклорно богатство. „Имаме записани на
хартия много текстове на песни. Но с времето осъзнахме, че
се забравят мелодиите. С албума, благодарение на Добрев,
ще предадем типичните за нашия край песни на поколенията”, каза Бонева.
Албумът е заснет от клуба "Импулс филм" към местното
читалище. Съдържа участия на самодейците в различни
събори и надпявания, моменти от репетиции. Той е с HD
качество и в него ще бъдат включени, след предварителен
подбор, общо 11 песни. Това е вторият подобен албум – първият, със същото заглавие, е издаден през 2009 г., отново за
Коледните празници.
„Правим албума, за да изпреварим забравата и да оставим нещо след себе си за онези, които ценят българското
народно творчество”, каза още Бонева.

Денят на народните будители тема и на Народния университет

Денят на народните будители бе тема на Народния университет в Регионалния историческия музей в Търговище,
който се състоя в навечерието на празника.
В Славейковото училище бе представен филмът "Търговище - град и памет" с автори Герасим Герасимов - оператор
и д-р Тоня Любенова, специалист "Нова история" в историческия музей. 30-минутната лента от видео и статични кадри е създадена, след като ученици от клуб "Краезнание"
при Първо СОУ започват да снимат улиците на Търговище
и изявяват желание да ги включат в мултимедийна презентация. "Допадни ми патриотичната им идея и реших да
помогна, като изготвим заедно с Тоня Любенова и учителя
Ася Трендафилова, филмов вариант", разказва Герасимов.
Филмът разказва за живота и делото на личности, с чиито
имена днес са именувани улици в областният град. Музеят
предоставя архивни снимки на видни джумалии от фонда си.
В Народния университет бе изнесена лекция на тема
"Улиците в Търговище, техните имена и личности, на които
са кръстени" с лектор д-р Любенова. Беше изнесен и открит
урок, подготвен от учениците от клуб "Краезнание" с ръководител Ася Трендафилова, на тема "Народните будители.
Първите!" Това бе и една представителна изява по проекта
"Успех", по който младите хора работят.

Премиера на филм в Буховци

За Деня на Народните будители , читалището в Буховци направи празнично заседание на УС. На него бе прочетен плана за 2015 година. За първи път се излъчи на
видеостена и филма за петия събор "Фисекът пее", провел
се преди два месеца в селото. Филмът е на клуба по интереси "Импулс филм" към местното читалище, който се занимава с любителски филми от мероприятията на културната институция. Първата част на филма ще бъде качена
и в You Tube, където всеки ще може да го гледа свободно.

Четвъртък, 6 ноември 2014 г.
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и Инатливите деца
Заслушани в кларнета Онасис
папараците
Късен следобед. В центъра на града, под оредяващите липи, е приседнал
възрастен мъж. До него,
на съседната пейка, седят
три старици, побелели и
мълчаливи.
Мъжът свири на кларнет. Някаква тъжна, протяжна и затрогваща мелодия. Тя навярно, както
сме свикнали да казваме,
извира от дълбините на
душата му. Но и на годините му. Свири, сигурно,
за изгубената младост.
Може би, за отлетяла любов. А най-вярно, за отминалия във времето човек
до себе си. Така изглежда.
Защото е изпосталял, от
дни небръснат, а сигурно и
гладен…
Може би, защото пред
себе си на тротоара е
поставил кутия от обувки, поискана от отсрещния лъскав магазин. Свири
кларнетът, извива тъгата си, а стариците са навели глави към протяжния
звук. Омислени. Загледани
в миналото. Четиримата
изглеждат като картина
от онова отминало, заснета и закачена на градския
пейзаж. Такова е усещането на фона на забързаните хора наоколо. Забързани за къде?

Училище за родители

Разказ от Божидар НИКОЛОВ

Но ето един от забързаните забавя крачки,
навярно възспрян от протяжния писък на кларнета.
Бръква дълбоко в джоба
си и отброява в шепата
дребни стотинки. Монетите звънват в кутията
и добавят компания на
още няколко вътре. Възрастният мъж кимва за
благодарност, но не спира
мелодията.
Стариците
се стряскат от звъна на
монетите, потръпват и
после надничат в кутията. Те нямат стотинки,
за да се отблагодарят на
музиканта, но пък са найблизките и сърдечните му
слушатели. Те, заедно от

картината, закачена на
градския пейзаж, навярно
заедно и в съдбата си. Предани на годините и времето, в което някога и те са
бързали занякъде. Сега не
бързат, защото не могат.
Затова стоят приковани
на пейката. Оттук само
гледат и слушат, поне
така изглежда. А може би
просто броят дните и отмерват изживяното.
А кларнетистът свири
ли, свири. И той отмерва
нещо отминало, остатъчно и тъжно. Не го радват
нито звънът на стотинките, нито трите заслушани старици. Но нали е
обречен да свири...

За меда Лечение на херпес
и ползите
Всички знаем колко полезен за
консумация е меда. Но за какво
още може да ни бъде от полза той?
1. В помощ за сваляне на килограми
Една от най-прекрасните качества на меда, защото той прекрасно
замества сладките неща, но също
така забързва метаболизма, само
не го приемайте в големи количества, помнете всичко е в умереността. Ако искате здравословен живот
направете меда част от ежедневието си.
2. За почистване на сухите
лакти
Нищо не е по-неприятно от сухи
лакти, които се пукат, затова след
следващата си баня нанесете малко мед и бавно масажирайте сухата
кожа. Оставете меда да действа 30
минути и след това изплакнете.
3. Като балсам за устни
Много лесен начин да си направите балсам за устни, които се
напукват даже повече през есента
и зимата, заради промяната на времето. Забъркайте в купичка малко
бадемово масло, восък и мед и имате чудесен балсам за устни.
4. За премахване на махмурлука
Забравете за аспирина след
дълга нощ из най-новите нощни
клубове, само добавете малко мед
на препечената си филийка рано
сутринта. Тъй като медът е богат на
фрутоза, той помага на метаболизма да се пребори с алкохола.
5. За почистване на рани
За антисептичното действие на
мед се знае от векове, така че можете да го наложите на раните си,
ако нямате спирт или сте в кухнята
и се изгорите. Не губете време, намажете с малко мед и продължете
готвенето.
6. За подхранване на косата
Под душа преди да нанесете
шампоана сложете малко мед на
косата си, не се притеснявайте колко лепкаво става, помислете си каква услуга правите на косата си, след
няколко минути ще видите колко е
красива косата ви. Може да сложите и лъжица мед в купичка с вода
и след баня да сложите сместа на
косата си и ще видите каква сияйна
коса ще имате.
7. Като ексфолиант
Медът всъщност прекрасно ексфолира кожата. Затова ако добавите малко натрошени бадеми и
лимонов сок, си правите прекрасен
натурален и безвреден домашна
скраб за лице.

Бабините методи за

Причината за появата на
обикновения херпес е вирус, който някои от нас носят в себе си винаги. Уви,
покосени ли сме веднъж
от него, той ще се появява
периодично в същия участък, провокиран от висока
температура, грип, отслабнал имунитет и други. Найуязвими сме в студените
месеци, ето защо е толкова
важно да приемаме достатъчно витамини, за да подсилваме имунната си система.
Днес ще ви споделим някои бабини методи за справяне с херпеса, но изрично
подчертаваме, че преди да
предприемете каквото и да
е било, трябва да се консултирате с личния си лекар.
При лечението на херпес
на устните за ефективно народно средство се сочи елховото масло. Препоръчва
се да мажете поразените
участъци на устните всеки
2 часа, също така преди
сън. При нанасянето му има
вероятност да се усили паренето, което впрочем ще
продължи недълго.
Също така в народното
лечение на херпеса за лечение на мехурчетата на
устните може да използва
настойка от прополис. 1015 минути след процедурата нанесете на това място
някакъв омекотяващ крем
на основата на лайка, или
маз от лавандула.
Още едно народно средство, за което се твърди,
че помага, както при пъпки, така и от херпес, това е
ципата от яйчена черупка.
Внимателно я разделете от
вътрешната страна на черупката, и залепете поразе-

Гръцкият милиардер Аристотел Онасис казал на папараци къде се пече гола
жена му Джаки, вдовицата
на президента на САЩ Джон
Кенеди, разкри в. „Ню Йорк
дейли нюз”.
Това става ясно от ексклузивен откъс от предстоящото
издание на книгата „Добрият
син: Джон Кенеди – младши
и майка му, която той обичаше” на американския писател Кристофър Андерсън.
Онасис бил един от основните ухажори на Джаки,
след като съпругът й беше
застрелян в Далас през 1964
г. Гръцкият магнат обаче минал в настъпление, след като
четири години по-късно бил
убит и братът на покойния
президент – Боби Кенеди,
който бил основната й опора.
Обсипвал отчаяната вдовица с внимание и диаманти,
докато тя склонила да се
омъжи за него. През 1968 г.
двамата изкарали меден месец на неговия частен остров
Скорпиос в Йонийско море.
Ари поискал да даде урок
на жена си, след като му писнало да плаща за скъпи дела
срещу вестници и списания
за нарушаване на личното
й пространство. През ноември 1972 г. десет фотографи
надянали
леководолазни
костюми и се гмурнали във
водите край Скорпиос. Те
разполагали с карти на острова, както и с подробно
описание на местата, където
Джаки се разхождала и печала гола – всичко това било
предоставено от Онасис. Папараците заснели десетки
цветни снимки на Вдовицата, които били публикувани
на цели страници. Бясната
Джаки поискала от Аристотел да заведе дело срещу
всеки фотограф и всяко издание, замесено в аферата.
Вместо това обаче Онасис
отишъл при своя адвокат и
го информирал, че иска да се
разведе.

ното място на устните.
Според бабините съвети чесънът е друго отлично лекарства при херпес,
впрочем, както и при много
други болести. Ако имате
херпес на устните, редовно
го протривайте със срязана
скилидка чесън, или я намажете със свеж чеснов сок.
Тази процедура правете и
преди сън. След протриване
на раничката с чесън, мажете я с мед, смесен на равни
пропорции с ябълков оцет.

Какво да правим, когато „Не”, „Не
искам” и „Няма” вземат превес

Бъдете търпеливи
Всички знаем колко е
трудно винаги да запазваш
търпение. Понякога малкият човек до такава степен
може да те извади отравновесие, че адреналинът
ти да се покачи до небивали нива. Търпението обаче
си остава най-доброто решение. Ако отвръщаме на
ината с викове, наказания и
нервност, само още повече
подхранваме отрицанието
у децата и нежеланието им
да спазват правилата.
Възпитавайте
чрез
игри
Известна доза креативност винаги е от полза, особено, ако си имаме работа с
инатливо дете. Ако то отказва да си събере играчките,
опитайте се под формата на
игра да го мотивирате – например колко са тъжни камионите или куклите, че ще
нощуват на пода.
Играйте с детето си на
игри, в които да пресъздавате ситуации от вашето
ежедневие, които стават
повод за детското непослушание. Ако например детето се инати и не иска да
си ляга вечер, чрез играта
му показвайте колко сладко спят плюшените играчки, как нямат търпение да
си легнат в креватчето и го
правят винаги, когато майка
им каже, че е време за сън.
Използвайте
личния
пример
Личният пример е много
важен. Това не означава да
казвате само колко добри и
възпитани сте били вие като
малки. Напротив – давайте за пример вас и вашите
близки, както с положител-

Момче от Търговище спечели

Международно отличие
Момче от Търговище спечели
първа награда от международния детско-юношески конкурс
„Магията на звука”. Форумът
се проведе в Екатеринбург, Русия, а Николай Георгиев е бил
единственият представител на
България. Младият талант е в
седми клас и е възпитаник на
вокалния педагог Десислава
Станкова - ръководител на музикална школа "Ню Войсис". В
надпреварата от 21 до 23 октомври са се включили над 200
участници, разделени в четири
категории, съобщи Станкова. Тя
допълни, че работи с момчето
от неговата 5-годишна възраст:
"Той многократно е заявявал
възможностите си и многократ-

но е награждаван от международни форуми, но този конкурс
е най-престижният съвременен
телевизионен конкурс, излъчван на живо."
От миналата година детскоюношеският конкурс попвокал
"Магията на звука" е с международен статут. Мисията му
е развитие на националните
традиции на художественото
образование в областта на
поп и джаз пеенето, за да се
създадат условия за демонстрация на творческите постижения на децата и младите
хора, както и разширяване на
културните връзки между регионите на Русия, страните от
ОНД и Европа.

ните, така и с отрицателните постъпки от детството. За
детето е интересно да чува
истинските истории и ще
оцени вашата откровеност,
ако му разкажете как не сте
си учели уроците, а е трябвало, как сте бягали от час,
а не е трябвало и т.н.
Уверете се, че детето
няма скрит мотив за своя
инат
Много често децата проявяват инат като израз на
някакъв протест. Причините
могат да бъдат различни –
поява на по-малко братче
или сестриче, недостатъчно внимание от страна на
родителите, често отсъствие на майката или таткото, прекалена строгост или
липса на контрол.
Проявата на инат и използването на груб език са
подсъзнателният начин децата да изразят протеста
си. Опитайте се да проведете разговор под възможно
най-деликатна форма – докато играете или докато се
разхождате, за да разберете дали детето ви се чувства
щастливо и дали нещо не го
тревожи.
Намалете употребата на
„Не”, „Не може” и „Няма”
Както всички знаем, децата са едни малки копирни
машини, не само на нашите действия, но и на нашия
речник. Тяхното „Не искам”
обикновено е огледално на
нашето „Не може”. И изобщо нямам предвид да позволявате всичко на детето
си. Просто намерете начин
да изразявате забраните и
правилата с различни фрази от типа „По-добре би
било”, „За теб е по-подходящо да..” и т. н. Преди да
кажете, че нещо не е позволено, дайте възможност
за избор между позволени
неща. Например – „Не ти е
разрешено да играеш на
компютърни игри, но ако
искаш, можем да отидем в
зоопарка или на кино”.
Окуражавайте ги
Ако детето чува само
критики и му спестявате
похвалите, това подхранва
желанието му да се инати и
да действа напук. Ето защо
винаги, когато видите добро
поведение или положителна постъпка, не се колебайте да изречете думата „Браво” – така детето осъзнава,
че има смисъл да спазва
правилата и усилията му не
остават незабелязани.

Четвъртък, 6 ноември 2014 г.
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Застраховки имущество на
празнични цени от ЗАД Армеец

Коледен подарък за дома защита само срещу 10 лева

От 01.11.2014 г. ЗАД
Армеец предлага имуществени застраховки
на специална коледна
цена. Отстъпка в размер на 20% се предоставя при застраховки
на дома и на фирменото
имущество до края на
февруари 2015 г.
През периода на промоцията минималната
премия по полица „Защитена фамилия” е 10
лв. (или само за 0,03
лева на ден) и покрива
щети на жилището до
5000 лв. и на движимото имущество до 1000
лв. Обезщетения се изплащат до размера на
определения в полицата лимит. Посочените
суми са минималните,
а застраховката може
да бъде сключена при
значително по-високи
лимити.
Процедурата
за
сключване е максимално улеснена – не
се изискват документи
за собственост на жилището (представят се
в случай на събитие),
не се извършва оглед
на дома, а при застраховане на вещи срещу
„Кражба чрез взлом” до

6 000 лв., не се налага
те да се описват.
При
застраховка
„Защитено имущество”
минималната застрахователна премия е 20
лв. (или само за 0,06
лева на ден). Например, ако клиент желае
да застрахова офис
сграда в гр. София с
височина до 6 етажа
и възраст до 20 години
със застрахователна
сума 200 000 лева за
рисковете пожар, природни бедствия (без
земетресение), аварии
и вандализъм - премията възлиза на 110

Третият ни участник
Младен Младенов при
десетгодишните си изигра съчетанията добре,
но не му достигна трудност, за да се класира в
осмицата.
Организацията
на
турнира беше отлична,
което се дължи на СК
„Акро”-Русе в лицето на
Димитър Митев – национален селекционер по
спортна гимнастика и
неговата съпруга Силвия Митева – треньор
по художествена гимнастика.

(от 1 стр.) и директ- случва с талантливия провокира своята вярна
но, реално послание. човек, Цончо Денев от- публика - с нови цикли,
И както обикновено се ново успя да изненада и дискурси и дълбочина
на цвета, с реалистичните си и абстрактни
творби, повлияни от богатата палитра на есента.
Емоционално заредената среща с изкуството на Цончо Денев
завърши с красиви поз-

драви от балетна формация "Търговище" и негови приятели, част от
които изпратиха своите
приветствия чак от далечна Италия. А други
дойдоха да уважат твореца в самата зала на
галерията. На юбиляра
беше връчен и поздравителен адрес от кмета
Красимир Мирев.

„Вечер на колекционера”

Регионална библиотека „Петър Стъпов”
– Търговище организира „Вечер на колекционера” на 12 ноември 2014 г. от 17 часа.
Поводът за събитието
е 60-годишния юбилей на книгата на рекордите „Гинес”. Във
фоайето на библиотеката ще бъде подготвена и изложба.
Каним ви да се вклю-

Стоянова получи множество букети, поздравления и пожелания за дълъг и щастлив
живот. Беше й поднесен и поздравителен адрес от името на
Клуба на пишещите
пенсионери, в който
юбилярката членува от
създаването му.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие

За поредна година в
Русе се проведе традиционния международен
турнир по спортна гимнастика – момчета и художествена гимнастика
– момичета. Турнирът бе
на 25 и 26 октомври, а
имаше гостуващи състезатели от Румъния,
Гърция, Русия, Кипър,
Молдова и др. От България в мъжкото направление участваха представители на клубовете
Етър – Велико Търново,
Левски и ЦСКА от София, Акро и Локомотив
от Русе, Светкавица и
Торнадо от Търговище
и др.
СК
„Светкавица”
участва с трима гимнастици в три възрастови
групи. В първата група
по график до 12 г. участва Теодор Трифонов,
който изпълни програмата си много добре,
като включи нови и потрудни упражнения в
съчетанията си. Теодор
завоюва първо място
на успоредка, два сребърни медала на халки
и висилка и бронз на
кон с гривни. Тези по-

„Дунавска перла”

стижения му донесоха
и шампионската титла в
многобоя. Удоволствие
достави както играта
му, така и изпълнението
на химна на България в
негова чест.
Успехът на Теодор бе
дублиран и от другия
наш състезател Калоян Русев в групата до
16 г. Юношата завоюва
титлата в многобоя, той
спечели и два златни
медала на кон с гривни
и халки, сребърен на
висилка и бронзов на
успоредка.

Заповядайте на

Творчески портрет
на Ирина Стоянова
(от 1 стр.) от Плиска и
Преслав” с нейни творби. Творческият портрет
на художничката и писателката беше допълнен с разговор с публиката за новата й книга
„На почивка в Тахов”. Тя
представлява дневник
на едно пътуване в група, заедно със съпруга й
Иван Христов преди време. В книгата са описани
техните впечатления от
пътуването и престоя им
в Чехия. Изказва възхищението си от града
и страната, забележителностите, култура и
съвременност,
колко
много са разликите, ако
направим едно сравнение само. Водещата
Богомила Атанасова –
краевед в библиотеката,
изброи и другите творби
на авторката. След това
й даде думата да разкаже накратко за своите
творчески
вълнения.
Г-жа Стоянова е увлекателен разказвач и присъстващите за пореден
път се уверихме в това.
Седемдесетгодишният
й юбилей съвпада и с
това, че се навършват
42 години съвместен
живот със съпруга й, с
който са отгледали две
деца и трима внуци.
Атмосфера бе допълнена от изпълненията
на пиано на Стоянка
Камджалова.
Ирина

лв., със земетресение
- 290 лв. При тази застраховка също има
възможност за избор
на различни покрития.
ЗАД Армеец осигурява 24-часов денонощен
асистанс център за случаите на кражба чрез
взлом по всички видове
имуществени полици на
телефон 0 700 1 3939
или 0887922444.
Застраховката може
да бъде сключена в
някой от 100-те офиса
на компанията, както и
при застрахователните
агенти и брокери, работещи с Армеец.

Международен турнир
по спортна гимнастика

чите с ваши колекции,
които трябва да представите до 11.11.2014 г.
в РБ „Петър Стъпов”.
Очакваме ви!

Различният и познатият търговищки художник

Снимка:
Д. СТОЙЧЕВА

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на Република България

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕДСТАВЯ ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
ЗА РЕМОНТ НА 9 ОБЕКТА
Община Търговище приключи реализацията на проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020
година”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Разработени са 9 инвестиционни проекта: за основен ремонт и цялостно обновяване на пет сгради - 2 училища, 2 детски градини и
сградата на ОДК и за рехабилитация и реконструкция на четири линейни
обекта – улици в гр. Търговище. Съгласно изискванията на договора, цялата документация е внесена на 04.08.2014 г. в УО на ОПРР за одобрение.
Приети са готовите инвестиционни проекти за два от обектите. Очаква се
одобрение на останалите седем обекта. Резултатите от изпълнението на
проекта ще бъдат представени на финална пресконференция, която ще се
проведе на 11.11.2014 г., от 11:00 часа, в зала 28 на общинската администрация.________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Инвестиционно проектиране в Община
Търговище за програмен период 2014-2020 година”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

Уточнение

Във връзка с публикувана във в. "ТН" информация, свързана с
делата, водени от учители, работещи в ОУ
с.Драгановец, коректността изисква правилно да се посочи синдиката, който е КНСБ, а
не както е в публикациите КТ „Подкрепа”.
От РС на КНСБ Търговище още през м.май
2014г е изпратeно писмо до РИО Търговище
във връзка с направените разноски по загубените дела. С направомерните си действия,
които са отменени от
съда, директорът на
училището е причинил
вреда на училището. Отговорността, която той
носи, е по реда на ограничената имуществена
отговорност - чл. 206(2)
от Кодекса на труда.
С уважение,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
РС на КНСБ:
/Б.Боянова/

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ТЪРГОВИЩЕ
гр.Търговище, бул.”29 – ти Януари” №3 тел: 0601 / 6 – 20 – 75 факс: 0601 / 6 – 74 – 65
СЪОБЩЕНИЕ
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по условията и редът на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки
Уведомяваме Ви за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Пътни превозни средства, втора употреба /категория N2 – съгласно Директива
2007/46/ЕО/ - 2 /два/ броя” чрез Публична покана с №9035416 и дата на публикуване 31.10.2014г. в Портала за обществените поръчки.
Описание на предмета на поръчката:
Пътни превозни средства, втора употреба /категория N2 – съгласно Директива 2007/46/ЕО/ - 2 /два/ броя.
Вид на каросерията:Самосвал
Пробег: не повече от 350.000 km
Година на производство: след 1994вклч.
Трансмисия: Ръчна
Мощност на двигателя: над 240 HP вклч.
Бордови кран с товароподемност над 4т. при 1м. разтег
Дължина на шасито: не по-малко от 400 cm
Товароподемност: не по-малко от 9.000 кг
Общо тегло (с товар): не по-повече от 20.000 кг
Емисии на изгорели газове: мин. Euro1
Задвижване: 4X2
Дълбочина на протекторния рисунък на гумите по-голяма от 2,5 мм.
Гуми с регенериран протектор не се допускат.
Опционално оборудване: АВS, централна гресираща система, тахограф
Максималната стойност за – 2 /два/ броя пътни превозни средства, втора
употреба е в размер до 65 000лв. без ДДС.
Прогнозна стойност на поръчката: 65 000 лв. без ДДС.
Източник на финансиране: Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и
ще се извърши със собствени средства.
Всички изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в Публичната покана, която е публикувана в Портала за обществените поръчки, както
и Приложението към публичната покана, Техническите спецификации, Проекта на
договор и Образците, които са неразделна част от Публична покана и са публикувани в "Профила на купувача" в сайта на Възложителя:
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141031PSVe72563
Срок и място за получаване на офертите:
Срок: до 11.11.2014г. (включително) всеки работен ден от 7.30 до 16.30
часа в „Отдел Деловодство”.
Място: Административна сграда на "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти
Януари" №3;
Дата, час и място на отваряне на офертите: на 12.11.2014г. от 10.30 часа,
гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3 - Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
С Уважение - инж.Теодор Гяуров
Управител на „ВиК” Търговище

Четвъртък, 6 ноември 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
Ñ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÍÎÂ ÎÁÅÊÒ:

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

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

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
– тухлен, на ул. „Скопие” 18,
ет. 1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898
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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

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

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел. 0889 280 959

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

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

(1-4)

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

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

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀÅÌÈ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ÑÐÎÊ ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
01.12. 2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.

(1-4)

и още много оферти...
Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

(1-2)

55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
37 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
48 000
60 кв.м. Широк център, ет.5, подобр.
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
46 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.)
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
75 кв.м. Център, ет.3, двор (гараж+9000) 52 000
76 кв.м. Запад 2, ет.5, PVC
38 500
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 50 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2
34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
очна болница
"д-р Тасков"

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
45 кв.м. Широк център, ет. 5,
тухлена гарсониера
27 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 2, двустаен панел 43 500
58 кв.м. Запад 3, ет. 4, двустаен панел 40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5, двустаен панел 43 000
62 кв.м. Идеален център, ет. 3 (жил.), двустаен
65 кв.м. Запад 1, ет. 3, подобрения,
двустаен тухла
59 999
67 кв.м. Широк център, ет.1, двуст. тухла 47 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет.5, двус. тухла 48 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), ново стр-во 50 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
39 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

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



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
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
В отлично състояние.
На 06.11.2014 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотна ул. „Братя Миладиложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато елекВ
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена 5000 лева.
трозахранването в района на: гр.Омуртаг - ул. В. Левски, ул. Драгоман, ул.Лисец и ул.Раковски.
нови” 19 в Търговище,
На 07.11.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за
Тел.
0899
466 225 (след 17 часа) Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, доставка
близо до Огледалото;
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Падарино,
(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

За спокоен сън

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

общ.Омуртаг.
На 07.11.2014 г., от 10:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
с. Посабина и ТП Калето, общ.Попово.
На 07.11.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: вилна зона "Драката", гр.Търговище.
На 14.11.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
ТП “Петолъчка“ , “Проходен“, “Джамия" , “ № 8 – новия “ с.Славяново, общ.Попово .
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
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Ти водиш
21.00 ч. - драма

6 ноември
БНТ 1

20:00 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Експериментът - сериал
21:00 Психо - мистъри
bTV Lady
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Братята Нютън - крими- 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:10 От местопрестъплението
- сериал
нален
09:00 Принцесите на света - до13:15 Конфликт в малко Токио
кументална поредица
Diema TV
- екшън
10:00 Вълнуващи ваканции 09:00 Военни престъпления 14:30 Невероятните изобретелайфстайл
сериал
ния - документален
10:30 Мода и шик - лайфстайл 10:00 Щамът Андромеда 15:00 Survivor: Камбоджа 11:00 Блясък - лайфстайл
фантастика
реалити
11:30 Такъв е животът: Футболни 12:00 На гости на третата
16:00 В. И. П. - сериал
съпруги - лайфстайл
планета - сериал
17:00 Експериментът - сериал 12:30 Диво сърце - сериал
12:30 Ченге от миналото 18:00 Праведен - сериал
14:00 От обич - сериал
сериал
19:00 Италианска серия А 15:00 Свързани съдби - сериал 13:30 Медикоптер 117 -сериал
обзорно предаване
16:00 Престъпления и страсти 14:30 Бойна звезда Галактика
19:30 УЕФА Лига Европа - сериал
- сериал
студио
17:00 Огледален свят - сериал 15:30 Среднощен ездач 20:00 УЕФА Лига Европа:
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
Астра - Селтик
19:00 От обич - сериал
16:30 Военни престъпления 00:00 УЕФА Лига Европа 20:00 Свързани съдби - сериал
сериал
студио
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
bTV
19:00 Новините на Нова
13:00 Превратностите на
10:00 Си Джей 7 - комедия
06:30 Тази сутрин
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 живота - сериал
12:00 Напълно непознати 09:30 Преди обед
реалити
14:00 Лекар в планината сериал
12:00 bTV Новините
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
13:00 Столичани в повече 12:30 Шоуто на Слави
22:00 Х Factor - музикално шоу 15:00 Въпрос на гледна точка
сериал
13:30 Тайните на времето 23:00 Господари на ефира - шоу
- ток шоу
14:00 По средата - сериал
сериал
15:30 Новини
14:30 Невидими улики - сериал 23:30 Новините на Нова
15:30 Светлината на моя
16:00 Любов и тайни в Ларичи
15:30 Предградие - сериал
живот - сериал
Kino Nova
- сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 bTV Новините
10:00 Касъл - сериал
17:00 Нюзрум
17:00 Младост 5 - шоу
17:30 Лице в лице
11:00 Д-р Хаус - сериал
18:30 НОВИНИ
18:00 Времето лети - сериал 18:00 По средата - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 19:00 7 Въпроса
18:30 Столичани в повече 19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Справедливостта на
сериал
20:00 Милост - сериал
14:00 Доблестният Дъдли Кара - сериал
19:30 Напълно непознати
21:30 Survivor: Камбоджа комедия
- сериал
реалити
15:45 Дънди крокодила 2 -екшън 21:00 От местопрестъплението
- Ню Йорк - сериал
20:30 Белите не могат да скачат 18:00 Касъл - сериал
22:30 Шоуто на Слави
22:00 Новини
- комедия
23:30 bTV Новините
19:00 Д-р Хаус - 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
13:00 100 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 Action

ПЕТЪК

bTV Cinema - Блек Хоук
21.00 ч. - драма

7 ноември
БНТ 1

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

10:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
09:00 Експериментът - сериал
10:30 Мода и шик - модно
10:00 В. И. П. - сериал
предаване
11:00 Конфликт в малко Токио 11:00 Блясък - лайфстайл
комедия
12:45 Братята Нютън - трилър 11:30 Такъв е животът: Футболни съпруги - токшоу
15:00 Survivor: Камбоджа 12:30 Диво сърце - сериал
реалити
14:00 От обич - сериал
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Експериментът - сериал 15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
18:00 Праведен - сериал
- сериал
19:00 Ренегат - сериал
17:00 Огледален свят - сериал
20:00 Истинско правосъдие 18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
19:00 От обич - сериал
21:00 bTV Новините
20:00 Свързани съдби - сериал
23:00 Пастирът - екшън
21:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
10:30 Ти водиш - драма
23:00 Огледален свят - сериал
13:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
15:00 Тера нова - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Убийство в Гринуич 09:30 На кафе - НТВ
криминален
11:30 Бон Апети
18:00 Никита - сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Спасете ме - сериал
12:30 Опасна красота - сериен
21:00 Блек Хоук - драма
13:30 Моята карма - сериен
00:00 Лекарството - трилър
14:30 Момичето, което обичах
bTV Comedy
- сериен
08:00 Дък Доджърс - детски
16:00 Новините на Нова
09:00 Младост 5 - шоу
10:00 Белите не могат да скачат 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
- комедия
19:00 Новините на Нова
12:00 Напълно непознати 20:00 ВИП БРАДЪР 2014 сериал
реалити
13:00 Столичани в повече 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
bTV
сериал
22:00 Голямата уста - ток шоу
14:00 По средата- сериал
06:30 Тази сутрин
14:30 Невидими улики - сериал 23:00 Господари на ефира - шоу
09:30 Преди обед - токшоу
Kino Nova
15:30 Предградие - сериал
12:00 bTV Новините
07:40 Убийства в Мидсъмър 16:00 Кухня - сериал
12:30 Шоуто на Слави
сериал
17:00 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето 18:00 По средата - сериал
10:00 Касъл - сериал
сериал
18:30 Столичани в повече 11:00 Д-р Хаус - сериал
15:30 Светлината на моя
сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър живот - сериал
19:30 Напълно непознати
сериал
17:00 bTV Новините
- сериал
14:00 Шахматистка - драма
17:30 Лице в лице
16:10 Смърт на погребение 18:00 Времето лети - сериал 20:30 Агент Фънки - комедия
22:30 Кухня - сериал
комедия
19:00 bTV Новините
23:30 Предградие - сериал
18:00 Касъл - сериал
20:00 Милост - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
21:30 Гласът на България bTV Lady
музикално шоу
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
09:00 Готвачи за милиони21:00 Мумията - приключенски
23:30 bTV Новините
лайфстайл
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Обзор Лига Европа
13:10 Опасен чар - игрален
филм
14:40 Златните песни на
Златният Орфей/
концерт/
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:30 Празнувай с БНТ: 55
години по-силна от
времето пряко предаване
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:20 БНТ - 55 години от
вашия живот /1996г./
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 БНТ на 55 години празничен концерт
23:00 По света и у нас
23:20 Светът е голям и спасение дебне отвсякъде
- игрален филм

bTV Action

23:40 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

08:55 Военни престъпления сериал
09:50 Върхът на Данте - приключенски
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 Среднощен ездач сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Студио А ПФГ, директно
17:45 Футбол: Левски Берое - мач от А ПФГ,
директно
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 K-9 - комедия
00:10 Клоунът - сериал

Diema Family

08:00 Необуздано сърце сериен
09:30 Млечният път - сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Необуздано сърце сериен
14:30 ВИП БРАДЪР 2014
16:00 Забраненият плод сериен
17:00 Ифет - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод сериен
22:30 Ифет - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

Nova Sport

21:45 Футбол: Болтън Уондърърс - Уигън Атлетик,
мач от Чемпиъншип,
директно

СЪБОТА

Nova TV - Игрите на глада
20.00 ч. - екшън

8 ноември
БНТ 1
08:20 Властелинът на пръстените - анимационен
10:30 Международен куклен
фестивал Златният
делфин - Варна 2014
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:45 Бразди
13:15 Иде нашенската музика
- фолклор
14:25 Малки истории
15:25 Истинският американец:
Джо Маккарти - документален
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Булеварден роман игрален филм
23:30 По света и у нас
23:45 Джаз линия: Джаз
концерт на Биг Бенда
на БНР

11:30 Светкавичен огън - екшън
13:30 Пастирът - екшън
15:30 Верижна реакция трилър
17:30 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: Сампдория - Милан- студио
21:45 Италианска серия А:
Сампдория - Милан
23:45 Италианска серия А: Сампдория - Милан- студио

bTV Cinema

09:00 Антоан Фишър - драма
11:45 Рицари - екшън
13:45 Лекарството - трилър
15:45 (Не)естествена смърт трилър
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Транспортер - екшън
23:00 Карантина - трилър

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Агент Фънки - комедия
bTV
12:00 Такеши касъл - риалити
08:00 Тази събота
13:00 Кухня - сериал
11:00 Cool…T - лайфстайл
15:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Малкият Ники - комедия 18:00 Да, мило - сериал
18:30 Без пукната пара - сериал
15:00 Изабел Кастилска 20:30 Волният Уили 2 - приклюсериал
ченски
16:00 Този див, див запад 22:30 Такеши касъл - риалити
екшън
23:30 Първична сила- турнир на
18:00 Survivor: Камбоджа Световната федерация
студио
по кеч
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
bTV Lady
20:00 Предай нататък - шоу 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
22:00 Комиците - шоу
09:00 Редакцията - сериал
23:00 Максимален риск 11:00 Блясък - лайфстайл
екшън
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 Гласът на България - шоу
bTV Action
15:00 Стъклен дом - сериал
08:30 Дивата муха - преда17:00 Изборът на Лара - сериал
ване за екстремни
20:00 Папараци - шоу
спортове
21:00 Цветовете на любовта 09:30 Survivor Камбоджа сериал
шоу

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

15:30 Италианска серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Ювентус - Парма
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Армейски готвачи - документална поредица
21:00 Италианска сериа А обзорно предаване
21:30 Френска лига 1: ПСЖ Марсилия- студио
22:00 Френска лига 1: ПСЖ Марсилия
23:45 Френска лига 1: ПСЖ Марсилия- студио

bTV Cinema

08:00 Маджестик - драма
11:15 Надежда за обич - драма
13:30 Досиетата Х: Искам да
повярвам - фантастика
15:45 Транспортер - екшън
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Изповедта на една американска булка - комедия
23:00 Конфликтна точка - трилър

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
bTV
10:00 Волният Уили 2 - приклю08:00 Тази неделя
ченски
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 Такеши касъл - риалити
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 13:00 Кухня - сериал
16:00 Столичани в повече 13:00 Бърза смяна - комедия
сериал
14:50 Заслужена победа 18:00 Да, мило - сериал
комедия
19:00 Без пукната пара 17:00 120 минути
сериал
19:00 bTV Новините
20:30 От Джъстин за Кели 19:30 bTV Репортерите
комедия
20:00 Гласът на България 22:30 Такеши касъл - риалити
музикално шоу
23:30 Първична сила- турнир на
22:00 Папараци - шоу
Световната федерация
23:00 Гробницата на дракона по кеч
приключенски

bTV Action

08:30 Survivor: Камбоджа реалити
11:30 Верижна реакция драма
13:30 Италианска Серия А:
Каляри - Дженоа

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 Темата на Нова
13:00 Кънки с остър връх 2 приключенски
15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
16:00 Розовата пантера 2 комедия
18:00 Ничия земя - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Игрите на глада - екшън
22:45 Изкупление - трилър

Kino Nova

20:00 Харлемски нощи комедия
22:20 Камерата - трилър
00:40 Горещи моменти еротика
ДИЕМА Family
08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Цената на славата сериен
12:20 Криле на любовта романтичен
14:10 Круиз към щастието:
Чили - романтичен
16:00 Любов и наказание сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Рай на края на света романтичен
21:50 Круиз към щастието:
Чили - романтичен
23:45 Езо ТВ

08:05 Бакуган: Бойци в действие
- анимационен
09:00 Бетовен 5 - комедия
10:50 Смърт на погребение Nova Sport
комедия
14:45 Футбол: Ливърпул 12:40 Любовта е опиат - коЧелси, мач от английмедия
ската Висша Лига,
15:00 Мумията - приключенски
директно
17:40 Съдружникът - комедия
20:00 От местопрестъплението 19:30 Футбол: Куинс Парк
Рейнджърс - Ман- сериал
честър Сити, мач от
21:00 Определено, може би английската Висша
комедия
Лига, директно
23:15 От местопрестъплението
- сериал
TV 7
08:00 Амика - сериал
Diema TV
08:30 Клиничен случай 07:40 Безследно изчезнали сериал
сериал
09:00 Факторът Кошлуков
09:50 Комисар Рекс - сериал
11:30 Дивите Кариби - доку10:50 K-9 - комедия
ментална поредица
13:00 Сапьорски отряд: Афга12:30 Новини
нистан - документална
13:00 Ченгета - сериал
поредица
14:00 Студио Carlsberg Premium 14:00 Клиничен случай сериал
Football, директно
14:45 Футбол: Ливърпул - Чел- 14:30 Любов и танци - филм
си - мач от английската 16:30 TOP GEAR
Висша Лига, директно 17:30 Пряка демокрация
16:45 Студио Carlsberg Premium 18:30 НОВИНИ
19:30 Смъртоносна истина Football, директно
2010, Германия
17:00 Студио А ПФГ, директно
17:30 Футбол: Литекс - Ботев 21:30 Новини
Пловдив - мач от А ПФГ, 21:40 Капан - криминален
23:20 Саломон Кейн - фандиректно
тастика
19:30 Студио А ПФГ, директно

TV 7 - Учебник по любов
22.10 ч. - романтичен

9 ноември
08:15 Саладин - анимационен
08:45 Бърколино
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 В името на спорта документален
13:05 Неразделни - тв филм
14:00 Отвъд бариерата 100г.
от рождението на
Павел Вежинов
15:00 Зад кадър - игрален
филм
16:50 Брак по любов - музикален
17:45 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 На границата - тв филм
21:45 Лорд Бънди от София документален
23:05 По света и у нас
23:20 Нощни птици

22:00 Пепел от рози - сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Редакцията - сериал
11:00 Мода и шик - модно
предаване
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 Предай нататък - шоу
14:00 Стъклен дом - сериал

17:00 Изборът на Лара - сериал 18:30 Футбол: Лудогорец 20:00 Cool…T - лайфстайл
Локомотив Пловдив
21:00 Цветовете на любовта - мач от А ПФГ, директно
сериал
21:00 Делта Форс - екшън
22:00 Пепел от рози - сериал
23:40 Грендел - фантастика
00:00 Редакцията - сериал
Diema Family
Nova TV
08:30 1001 Нощ - сериен
07:00 Събуди се... - НТВ
10:30 Цената на славата 10:00 На светло с Люба Кулезич
сериен
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:20 Пропиляно лято - ро12:00 Новините на Нова
мантичен
12:30 Лизи Макгуайър: Поп
14:10 Круиз към щастието:
звезда - забавен
Мадейра - романтичен
14:30 Извън новините с Ани
16:00 Любов и наказание Салич
сериен
16:00 Дикoff - НТВ
18:00 Памуковата принцеса 19:00 Новините на Нова
сериен
19:30 Темата на Нова
20:00 Време за прошка 20:00 Умиротворителят - екшън
романтичен
22:00 Куршум в главата - екшън 21:50 Круиз към щастието:
23:50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
Мадейра - романтичен
23:45 Езо ТВ
Kino Nova
08:05 Бакуган: Бойци в действие
Nova Sport
- анимационен
15:30 Футбол: Тотнъм
09:00 Бетовен става известен Хотспър - Стоук Сити,
комедия
мач от английската
11:10 Съдружникът - комедия
Висша Лига, директно
13:30 Моята супер бивша 18:00 Футбол: Суонси Сити
комедия
- Арсенал, мач от
15:35 Определено, може би английската Висша
комедия
Лига, директно
17:55 Перфектен мъж - комедия
TV 7
20:00 От местопрестъплението
08:00
Амика
- сериал
- сериал
08:30 Клиничен случай 21:00 Всемогъщият Еван сериал
комедия
23:00 От местопрестъплението 09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Дивите Кариби: Рифове
- сериал
и корабни останки Diema TV
документален
10:00 Харлемски нощи - ко12:30 Новини
медия
13:00 ЧЕНГЕТА - сериал
12:30 Студио А ПФГ, директно 14:00 Зовът на дълга - сериал
13:00 Футбол: Хасково 2009
15:00 В търсене на истината - ЦСКА - мач от А ПФГ,
документален
директно
15:00 Студио А ПФГ, директно 16:00 Предаването - сериал
15:15 Студио Carlsberg Premium 18:00 Жега - предаване
18:30 НОВИНИ
Football, директно
19:30 Една нощ с краля 15:30 Футбол: Съндърланд
филм
- Евертън - мач от английската Висша Лига, 22:00 Новини
22:10 Учебник по любов директно
комедия
18:00 Студио А ПФГ, директно

Четвъртък, 6 ноември 2014 г.
Прочетохме за
вас от в.
"Животът днес"
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За пети пореден път по инициатива на Регионалния исторически музей в Търговище бе отбелязана
Архангелова /Войнишка/ задушница пред Военния паметник в Търговище.
Паметта на геройски загиналите воини от Търговищко за първи път бе почетена организирано на
Задушница през 2010 г. Към инициативата на музея
се включиха община Търговище, патриотичния клуб
„Възраждане” – Търговище, клуб „Краезнание” при I
СОУ „Св. Седмочисленици” и др. Тази година се присъединиха и музикантите от Духовия оркестър в Търговище с диригент Красимира Коларова.
Под звуците на духовата музика, със запалени свещички в ръце, рецитал изнесоха децата от клуб „Краезнание” с ръководител Ася Трендафилова, а в памет
на загиналите герои бяха поднесени венци и цветя.

Седя на кафе с една
девойка и тя вика:
- Дай да си отгатваме професиите.
- Ами моята започва с А и завършва на Т,
казвам аз.
- АРХИТЕКТ - отгатва тя.
- Правилно, казвам,
а твоята?
- Моята започва с К
и завършва на А ...
Аз мълча и тя вика:
- Моята е КАСИЕРКА, а това, което ти
се въртеше в главата,
ми е само хоби.
***
- Приходите ще делим 50 на 50.
– Аз искам 70!
– Добре де, 70 на 70!
***
Съдията:
– По какво разбрахте, че свидетелят бе
пиян?
– Ами влезе в телефонна будка, постоя
пет минути вътре и
излезе, псувайки, че не
работи асансьорът.
***
Срещат се две маймуни:
– Как е новият ти
възлюбен?
– Честно да ти
кажа, на външен вид
много не ми харесва.
В него има нещо човешко.

Магическа пръчица прави
уискито като отлежало за 24 ч.

Магическа пръчица от
дъб, потопена и в найевтиното уиски, го прави
като отлежало от дълги
години и спасява от махмурлук, пише в. "Дейли
мейл".
Новият продукт носи
търговската
марка
Whiskey Element и бе
разработен от компания в град Портланд,
щата Орегон. Артикулът
преобразява евтините

марки уиски в скъпи отлежали брандове само
за 24 часа. Специалната дъбова пръчица има
свойството да филтрира
нечистите съставки и
изпуска чудесен аромат,
който придава на напитката отлежал вкус. Парчето дъб е отрязано по
специален начин, така
че да осигурява капилярна циркулация на
течността.
Магическите "състаряващи" пръчици струват 12 долара. Редките,
скъпи брандове бутилки
могат да достигмускулите му уиски
нат
цена
до 1,4 милиона
ми. Тази болест, наричана
токсоплазмоза, в крайна долара, ако са били съхсметка води до патологич- ранявани при специални
ни промени на личността и условия в дъбови бурета. Новото изобретение
поведението й.
В същото време бе дока- спестява време и пари.
Дъбът в традиционзано, че някои антипсихозните
бурета е нарязан
ни лекарства са способни
вертикално,
така че када спрат размножението на
пилярите не са насочепаразита.
Хари Сит е проучил ста- ни най-добре към уискитистика на пациентите, то. Именно поради тази
заразени от паразита, и причина процесът на отстигна до извода, че съвре- лежаване изисква дълги
менна диагностика и изоб- години.
"Магическата пръчщо медицината могат да
предотвратят една пета от ка" с многото си пори
всички случаи на шизофре- ускорява многократно
този процес, благодания.
Професорът
забелязал рение на капилярния
също, че в страните с ви- обмен и на голямата си
сока разпространеност на вътрешна повърхност.
паразита има и по-висока За тази цел дъбът в
заболеваемост от шизо- пръчицата е срязан хоризонтално.
френия.

Паразит в мозъка ни предизвика шизофрения
Бактерия живее и се размножа в мозъка на човека и в

Паразити предизвикват
шизофрения в 20% от случаите на заболяването.
Това показва изследване
на американския професор
по популационна биология и епидемиология Хари
Смит, публикувано в специализирано списание.
Професорът е изследвал
случаите на заболявания с
шизофрения, свързания с
паразита Toxoplasma gondii.
Той поразява плазмата и
се предава чрез почвата,
недовареното месо или изпражненията на домашните любимци.
Според медиците около
една трета от населението
на планетата са заразени
с тази бактерия, която живее и се размножа в мозъка
на човека и в мускулите му,
често без видими симпто-

Сексът на едномилиардния Китай

уведомява своите клиенти, че

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

Най-плодовитата
нация рядко се отдава на секса, мъжете
залагат на атлетизма, което лишава
жените от прелюдията, поради което те
масово
използват
секс играчки. Това
показват
резултатите от проучване,
извършено от Асоциацията на сексолозите в Китай и две
популярни здравни
списания в страната.
Били са анкетирани
10 520 представители от двата пола, живеещи в 22 града.
44% от китайските мъже правят секс

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



по-малко от един път
седмично, а 37% от един до три пъти.
Само 8% от китайските мъже водят
полов живот пет и
повече пъти седмично. Любопитното е,
че сред последните
доминират
онези,
които работят в сферата на недвижимото имущество (13%).
Аутсайдерите са промишлените работници (2%).
40% от жените
споделиха, че правят секс по-малко от
един път седмично
и само 5% го правят
пет или повече пъти.

33% от анкетираните
казаха, че средната
продължителност на
половия им акт е от
10 до 20 минути. 24%
твърдят, че сексът до
достига и 10 минути,
а 15% посочиха, че
сексуалните им забавления продължават
около половин час.
За
китайските
мъже най-важното в
секса е физическата
и з д р ъж л и вост, докато
за
жените
това е прелюдията.
Именно липсата у мъ-

0893 693 202 от понеделник до събота!

жете на уменията за
сексуална игра или
нежеланието им да й
отделят повече внимание се възприема
от китайските дами
като основен недостатък на сънародниците им.
51% от мъжете са доволни като
цяло от сексуалния
си живот, а 37% са

много доволни.
Само 15% от китайките разкриха, че
изпитват оргазъм при
всяко сношение. Но
други 21% споделиха,
че никога не са изпитвали оргазъм. И цели
93% от жените признаха, че си имат секс
играчки. Населението
на Китай е 1,3 милиарда души.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

