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реализиран от община
Попово. Тя се намира
в непосредствена близост до цялостно проучената Западната порта на крепостта. Била е
изградена преди близо
1700 години за целите
на входно-изходния режим и за обслужване
на проходящите. През
есента на 2013 г. специализирана комисия
към Министерство на
културата възложи на
Общината извършване
на цялостно проучване.
Двумесечните разСекретар на СИК в Гър- копки показаха, че
е била изграчиново се държала гру- сградата
дена чрез редуване във
бо и арогантно с непод- височина на зидария от
блокове поставижни възрастни хора каменни
вени в правилни редове.
Шест жалби за нару- Те са били споени с изшения на Изборния ко- ключително здрав хоро(на 3 стр.)
декс са
(на 2 стр.) сан

Владимир СТОЙКОВ
Малка част от древната постройка бе „засечена” през лятото
на 2013 г., по време на
7-месечните спасителни разкопки, съпътстваРезултати за 28 МИР - Търговище към 9:40 часа в понедел- ли реализацията на
ник, при обработени 99.618% протоколи на СИК в РИК
мащабен инфраструктуОкончателните цифри може рен проект, защитен и
да видите на втора страница

ДПС

ГЕРБ

БСП

Божидар НИКОЛОВ
Социолози и политолози вече дадоха
определение на 43-ия
парламент – най-шареният в новата ни история. Изненадващо или
не, в него влизат със
сигурност седем партии, а АБВ е с единия
крак вътре. Такива бяха
неокончателните
резултати, до 14 ч. вчера,
когато приключи подготовката на днешния
брой на в. „Търговищки
НОВИНИ”. А що се отнася до предизборната
кампания – за нея ще
говорим и пишем още
дълго време. С искрената надежда, че тя няма
да се повтори в следващите зимни месеци...
И все пак, вяла,
странна и дори объркваща - предизборната
кампания и резултатите от нея имат основни
характеристики, които
трябва да са поучителни за политическата ни
класа. А доверието към
нея видимо ерозира и
подкопава основите на
демократичното ни и ин-

РБлок

ПФ

ББЦ

АБВ

ституционално устройство. Това като първи и
много тревожен извод,
върху който ще умуват
и бабуват всички. Като
контрапункт на тази
тревожна констатация
мога да кажа, че се разби митът – гласуването

АТАКА

за малките партии било
загуба на гласове. И оттам прикаламистването
към утвърдените дветри политически сили.
Напротив, припознаването на по-малките партии, със своя стратегия
и визия за
(на 2 стр.)

Както винаги, найприлежни в гласуването
бяха възрастните хора

Шест
жалби
в РИК

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

Ало-измамите

Наш феномен
или напаст

374 души са били излъгани от наглите телефонни измамници за първите шест месеца
на годината, а полицията е отговорила с 67
ареста на заподозрени. От МВР отчитат, че
няма ръст в броя на жертвите, а в момента
повече хора вече заявяват подобни престъпления, защото в миналото този род измами
е имал голям процент латентност.
Наказанията за повечето от извършителите обаче са изключително леки – найчесто условна присъда или пробация. Дори
когато циганите бъдат
(на 2 стр.)

Нови възможности, нови предизвикателства

Разговор на Катя ХРИСТОВА с директора на
Регионална библиотека „Петър Стъпов” в Търговище
Росица КУЦАРОВА, по повод 150 години библиотека
в Търговище и 55 години Регионална библиотека

- Два важни юбилея
отбелязва регионалната библиотека „Петър
Стъпов” тази година.
Смятате ли, че е достатъчно утвърдена тя

като културен институт
в града и региона?
- Празниците са хубаво нещо. Но тазгодишните ни поводи
заслужават по-голямо
внимание. Защото ние
днес отбелязваме 55
г. окръжна, сега реги-

Ïðåõîäúò
êúì åñåíòà
Какво да подскажем на
н а 4 ст р .
организма

онална библиотека в
Търговище, а и 150-годишната история на
съществуването
на
библиотека в Търговище никак не е за пренебрегване.
Априори се разбира,
че библиотеката сама

по себе си е културен
институт. Но днес библиотеката на 21-ви век
е модерна библиотека.
Така е, защото комплектува много специални
фондове, имам предвид
различни от книгите –
електронни (на 2 стр.)
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Инициатива на
ОИЦ – Търговище

„Да спортуваме Вяло
заедно"
Спортна седмица организира в периода Областният информационен център /ОИЦ/ в
Търговище във всички общини
на областта. Тя ще се проведе
в дните от 13 до 18 октомври
2014 г. За първи път деца и
младежи от Попово, Опака,
Антоново и Омуртаг ще имат
възможност да премерят своята сръчност и бързи рефлекси в новата и забавна игра
SQUAP (Скуап), както и в Nerf
(Нърф) - безопасна алтернатива за игра на открито от типа
"Пейнтбол". Игрите могат да
се окажат заразителни дори и
за родителите и те да се включат в тях. Игралните комплекти ще бъдат предоставени от
ОИЦ – Търговище, очакваме
само присъствието на любителите на отборните игри на открито, канят организаторите.
Предвидени са още игри на
народна топка, федербал и др.
В Търговище спортните
прояви ще са в рамките на два
дни, през които ще има мини
футболни турнири. Освен
предварително регистрирани
участници, други желаещи
за надпреварите могат да се
включат и на място.
Инициативата е под мотото "Да спортуваме ЗАЕДНО!"
и ще проведе на територията
на цялата страна от 27-те областни информационни центрове.
"ТН"

Нови
възможности,
спокойно нови предизвикателства

Парламентарни избори 2014 г.

(от 1 стр.) бъдещето на държавата, е признак за демократично свободомислие у
избирателя. Както и правото
му, разрешено от голямата
част от партиите, да прави
преференциално подреждане на имената в листите.
Друга недотам изненадваща характеристика и на
тези избори бе усещането
за устойчивостта и монолитността на ДПС. Става така,
че въпреки заклинанията
и хулите – ДПС излиза от
поредните избори единна
и „растяща”, този път със
силната подкрепа на найбедните и онеправданите
избиратели – циганите. Оправданието, че продавали
гласовете си, не оправдава
нищо – ами това им е останало, това продават…
Поредната важна характеристика на предварителния
парламентарен вот е възраждането на автентичното
„дясно”. Въпреки злорадите
и дори пренебрежителни
писания и тълкувания за
раздор и борба за председателското място в Реформаторския блок. Там удвоиха избирателите си, само
година след предходните
извънредни избори. Така,
фигуративно казано, дясното крило на политическия
ни Феникс укрепна. И като

и

продължение на тази теза
за безсмъртието на политическите страсти, укрепва
и лявото крило – чрез достойното представителство
/може би вече парламентарно/ на АБВ.
Дотук с поуките и характеристиките, които в общи
линии имат положителен
привкус. Негативите, комай,
останаха за двете големи
партии – ГЕРБ и БСП. Очакваната победа на ГЕРБ
сякаш подведе част от техните избиратели от периферията и те си спестиха гласуването. А категоричното
превъзходство над БСП и
останалите, но не достатъчно за самостоятелно
управление, едва ли радва
Борисов и компания. Защото напрактика им връзва ръцете и оставя малко полезни ходове, за да се състави
правителство. Тези ходове
ще ги видим в близко време.
За БСП кампанията и резултатите имат само едно
определение – провал. И
още нещо, видя се, че не

Сергей Станишев е бил
проблемът на Столетницата. Или пък коалиционното
им управление за година с
ДПС. А най-вече проблемът
на БСП е в проспаните години за обновяване и подмладяване на редиците й. Защото с днешните резултати
„БСП лява България” не затвърждава позициите си на
защитница на онеправданите и бедните. Щом голяма
част от тях /пенсионери и
цигани/ потърсиха закрила
в другите две партии – ГЕРБ
и ДПС. Нещо куца в комуникациите ви, „другари”!
Но за всичко това, за нашето местно гласуване, ще
говорим и пишем в следващите броеве на вестник
„Търговищки НОВИНИ”.
Бел. ред.: Що се отнася до разпределението
на четирите мандата за
Търговищки регион, до
момента бяха ясни трите – два за ДПС и един
за ГЕРБ. За четвъртия
ще научим в следващите
дни.

Ало-измамите

Наш феномен
или напаст

(от 1 стр.) задържани с доказателствата в ръцете им, както и посредникът – с белязани пари, съдът понякога решава
да пусне заподозрените под гаранция, защото са обещали
да възстановят сумата на последните една-две жертви. А
излязат ли на свобода, звъненето започва отново, но вече
са значително по-ловки, защото знаят как действа полицията и от какво трябва да се пазят. Ако случайно пък някой
от рецидивистите попадне в затвора, това за тях също не
е краят с този вид бизнес, защото дори и зад решетките се
снабдяват с телефони и започват да мамят пенсионери, но
вече от затвора.
лечение на техен близък.
Катя ХРИСТОВА
Характерни
напоследък
Странният феномен, наречен „ало-измама”, продължа- са опитите за извършване
ва да шества из държавата и на телефонни измами и през
в нашенско. И взема все нови тъмната част от денонощии нови жертви, най-вече сред ето. Подобни са последните
възрастните хора над 70 годи- няколко случая, регистрирани
в Търговищка област. Около
ни.
Трудно може да се обясни 30 минути след полунощ на
защо сме така наивни и подат- 19 септември 80-годишен саливи на телефонни внушения. мотноживеещ мъж е предал
Но „ало-измамниците” се пре- 1 320 лева, уж необходими за
върнаха в национална напаст. лечението на дъщеря му. Две
Не ги лови ни полиция, нито самотноживеещи възрастни
жени в Поповски села пък са
закон, нито пък съд.
От началото на 2014 г. до били измамени с различни
края на месец септември на суми вечерта на 22 септември.
територията на Търговищка Около 20,30 ч в Помощица от
област са регистрирани 17 те- 78-годишна жена е отнета сулефонни измами. Най-много – мата от 850 лв., а около 21,30
осем, са извършени в област- ч в Садина 81-годишна жена е
ния град. Най-голямата сума, с дала на измамниците 2 150 лв.
която е бил измамен жител на На 29 септември пък около 23
Търговищко възлиза на 5 000 ч. самотноживеещ 80-годишен
лева. Това съобщават от прес- мъж от с. Люблен, Опаченско
центъра на областната дирек- дал на измамниците 830 лв. В
тъмната част на денонощието
ция на МВР в града.
Независимо от осъществя- са осъществени и други три
ваните от полицейските слу- телефонни измами в областта
жители превантивни действия от началото на годината досеи мащабни информационни га. Досега няма разкрити изкампании за предотвратяване вършители на „ало-измама” в
на телефоните измами, про- Търговищко.
От Областна дирекция на
дължават случаите на доверили се на злонамерени обаж- МВР-Търговище отново надания хора. Обикновено те са помнят на жителите на обвъзрастни и самотноживеещи, ластта да не се доверяват на
като възрастовият им диапа- случайни хора и да не презон е от 73 до 90 години. Схе- доставят под никакъв предмата на измамите е идентична лог парични суми на ръка на
- необходими пари за спешна непознати, представили се за
операция или скъпоструващо длъжностни лица.

ДПС отново първа политическа сила в
Търговищка област, с 43,17 % от гласовете

Борислав КУРДОВ
26 240 души в Търговищка област са гласували за
ДПС по време на парламентарните избори завчера. Това прави Движението
първа политическа сила в
областта с 43,17 на сто от
действителните бюлетини.
Резултатите са от обработените на 100 процента 262
секционни протоколи, съобщи председателят на РИК
Дияна Игнатова.
Втора в областта е партия ГЕРБ с 19,64 %, като
за нея са гласували 11 937
души. За коалиция „БСП –
лява България” своя вот са
дали 7 554 души и тя е трета
политическа сила в областта с 12.43 %.
Реформаторският
блок

е спечелил доверието на
5,56 на сто от гласувалите,
Патриотичният фронт е с
5,30%, България без цензура е с 4,13%, за АБВ са
гласували 4,04 %, а за Атака – 2,49 %.
До урните отидоха 50.98
процента от имащите право
на глас или 63 237 избиратели. Преброени са 60 779
действителни бюлетини и 2
458 недействителни.
Според Дияна Игнатова,
преференциалния вот в областта няма да размести
подредените имена в листите. Най-много преференции
е спечелил вторият в листата на Реформаторския блок
-442 души. Пак в тази листа
за водача своята преференция са дали 184 избиратели.

Шест жалби в РИК

Секретар на СИК в Гърчиново се държала грубо и арогантно с неподвижни възрастни хора

(от 1 стр.) подадени до Районната избирателна комисия в Търговище, съобщи
нейният председател Дияна
Игнатова. Повечето от тях
касаят наличието на агитационни материали в близост
до избирателните секции.
Друга жалба пък сигнализира за това че кметът на
търговищкото село Осен е
агитирал пред секцията за
гласуване за една от партиите.
Последната жалба до

РИК е за това, че секретар
на секционна избирателна комисия в село Гърчиново се е държала грубо и
арогантно с настанените в
единствения за областта
старчески дом. Дешка Ангелова не е допуснала 22-ма
неподвижни възрастни да
гласуват с придружител, като
е отказала да състави съответния протокол. След намеса на член на Регионалната
избирателна комисия проблемът е бил отстранен.

(от 1 стр.) ресурси. А от
своя страна електронните
ресурси – електронният каталог на библиотеката, отдел
„Краезнание” и каталогът на
специалните фондове, и работещият тук информационен
център, ни дават право смело
да твърдим, че регионалната библиотека в Търговище е
една съвременна и модерна
библиотека, адекватно отговаряща на изискванията на
нашето време.
- Как работите, г-жо Куцарова, с младите хора. Какво
търсят те при вас?
- С младите хора мисля, че
работим изключително добре.
Ето например през миналата
година успяхме да защитим
един наш проект пред фондация „Бил и Мелинда Гейтс”
и с отпуснатото финансиране
организирахме чудесна зала
за най-малките ни читатели, т.
нар. детска зелена академия.
Презумпцията на всичко това
бе първата среща на малкия
читател да бъде толкова вълнуваща и интересна, че да я
помни цял живот и това да го
кара да търси библиотеката и
да се връща в нея.
По-големите ползват пък
много добрата ни база на
образователна тематика. Намират помощни материали
в различни области на познанието. Освен това, тук, на
едно място, те могат да намерят информация за висшите
училища в страната, а и за
образованието в Съединените американски щати. Нашата
библиотека, ще отбележа, е
представител на комисията
„Фулбрайт”, която организира
обучението в Америка.
В Информационния център
предлагаме база с данни за
безработни, която поддържаме в партньорство с бюрата
по труда. Тук ще отбележа,
че именно търговищката библиотека спечели национален
конкурс за информационни
услуги на тема „Заетост”, организиран по програма „Глобални библиотеки”. Защото
не един и двама са хората, които с информацията, която им
осигуряваме, си намериха работа. И един само да е, за нас
е удовлетворяващо, защото
знаем, че той ще разкаже на
друг, той – на други и така ще
се знае.
- Работите по различни
проекти – има ли нови, какви?...
- Непрекъснато работим по
проекти. За някои споменах
по-горе, други все още не са
завършени, но ще ви кажа.
Скоро очакваме резултати за
един наш грандиозен проект
за организиране на център по
дигитализация за цялата Търговищка област. Той е представен пред Министерството
на културата, като орган, управляващ т. нар. норвежки
фондове. Освен това сме кандидатствали пред американска фондация за награда в
две направления – работата
с малките деца и материалната база, подпомагаща учениците от гимназиалния курс и
зрелостниците.
Работим по различни проекти, с изключение на европейските такива. Причината
за това е необходимостта от
съфинансиране при европрограмите. С бюджета, който има
библиотеката, е невъзможно
да заделяме за съфинансиране по проекти и програми.
Търсим начини и участваме

само в схеми за безвъзмездно финансиране, без собствени средства.
- Стигнахме до проблемите. Какви са те днес пред
търговищката библиотека?
- Проблемите на библиотеката са единствено финансови. Каквито са и в цялата
държава, за никого не е тайна
това. С разбирането на бизнеса и на граждани-дарители,
обаче, сме успели да стигнем
дотук – да поемем пътя на
модерната библиотека и да
продължаваме да се стараем
да сме с пулса на новите технологии.
- Нека се върнем на добрите практики на библиотеката. Популярна и уважавана е инициативата ви
да организирате юбилейни
тържества за творци от Търговищко. Какво предстои в
най-скоро време?
- Всички творци заслужават името и дейността им да
бъдат почетени. Партнирайки
си с библиотеката те достигат до по-широк кръг от хора
– едни да си спомнят за тях,
други да споделят спомените
си за тях, а трети – да научат,
че и в Търговище има писатели, поети, музиканти, за които
си заслужава да се говори.
Неотдавна чествахме юбилеите на проф. Васил Вълев
и дъщеря му Бисера Вълева,
чиято изложба все още е експонирана при нас. Помним и
срещата, която направихме
в чест на световнопризнатия
вече диригент Йордан Камджалов, родом от Търговище.
И други, и други.
Съвсем наскоро предстои
да бъде отбелязана годишнината на Ирина Стоянова
– художник, учител, автор на
стихове и проза, въобще творец с различни дарби. Ще
организираме изложба с нейни картини, ще направим и
тържество. Отворени сме за
събития и хора, заслужаващи
нашето внимание и уважение.
- На финала на нашия
разговор кажете как ще
отбележите тазгодишните
юбилеи - 150 години библиотека в Търговище и 55
години Регионална библиотека?
- Всички прояви, които организираме тази година, всъщност са посветени на нашите
годишнини. Като кулминация
организираме
регионална
конференция на тема „Модерната библиотека – трансформация,
предизвикателства,
нови възможности”. Първият
ден сесиите са посветени
на новите възможности за
библиотеките, историята на
библиотеката и приноса й за
развитието на библиотечното
дело и културния живот в област Търговище. А втория ден
ще демонстрираме нов библиотечен софтуер за обслужване на потребители. Имаме
организиран и водосвет.
До края на годината ще
имаме още културни мероприятия. Няма да спрем да
работим. Не можем да си
го позволим, защото смело
мога да заявя, че търговищката общественост се интересува от културните прояви на библиотеката. И тук
е мястото да благодаря на
местната интелигенция, че
оценява организаторските
усилия и идеи, които реализираме в библиотека „Петър
Стъпов”, както и че ни подкрепя във времето.

Вторник, 7 октомври 2014 г.
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На Коваческо кале

Разкриха голяма
административна сграда

Грипното нашествие

Упражнения
за ума
Идва със сезона на есента

Умът се нуждае от тренировки не по-малко от тялото.
И не е нужно да си губите
времето с логически задачи
и пъзели. Ето няколко лесни
трика, които също ще ви помогнат.
Променете рутината.
Измийте си зъбите с лявата
ръка, ако обикновено го правите с дясната. Или просто
направете нещо друго, което
коренно се различава от установения навик. Направете
нещо, което ви принуждава
да се отклоните от модела,
който прилагате всеки ден.
По този начин стимулирате
нови части на мозъка ви да
съдействат за изграждането
на нови мозъчни връзки.
Намерете ново хоби.
Ето това не само ще стимулира интелекта, но и социалния ви живот. Запишете
се на готварски курс, живопис, пиано, танци или започнете да учите нов език.
Възпроизвеждайте картини. Когато влезете в
непознато помещение, набележете 5 предмета, затворете очите си и се опитайте
да си представите точно
къде се намират. Това упражнение може да правите
по няколко пъти на ден. То
стимулира ума и паметта.
Но за още по-голям ефект,
след 2 часа отново опитайте визуализирате местата на
въпросните предмети.

(от 1 стр.) (римски бетон),
а над тях, на определено
ниво е имало четириредови
тухлени пояси, действащи
и като противоземетръсни
шайби. Този много популярен за римската и късноримската епоха начин на
градеж е известен с названието „опус микстум”.
Масивни вътрешни пиластри са поддържали
междуетажните конструкции на някогашната поне
двуетажна сграда. Още помасивни външни са пред-

сгради от VI век и многобройни руини на жилища от
V век, опожарени по време
на хунските нашествия в
средата на века.
Тазгодишните проучвания се ръководиха от проф.
д-р Иванка Дончева от ВТУ
“Св. св. Кирил и Методий”
(В. Търново) и Владимир
Стойков (oбщина Попово) с
участието на местни археолози и със съдействието на
местния исторически музей.
Кампанията, като втори етап
от спасителните разкопки,

пазвали постройката от разцепване или самосрутване.
Към приземния й етаж,
снабден с равен тухлен под,
вкопан в земята, се е слизало по два реда каменни
стъпала. От южната страна
на представителната сграда е бил изграден портик
(покрито външно пространство), поддържан от колонада с вероятно осем колони.
Опожарена по времето на
катастрофално завършилата за римляните война с готите от 378 г., внушителната
административна постройка
е била президана и разделена на няколко жилища. В
тях се е нанесло прогоненото от околните неукрепени
поселения бедстващо население. Следите от пожара все още се откриват по
каменните зидове и върху
пода на приземния й етаж,
където се намират и останките от рухналия й от природната стихия покрив.
Очаква се след окончателното разчистване на двуметровите насипи, покрили
сградата, тя да заеме площ
между 350 и 450 кв. метра,
което я прави най-голямата
открита до днес сграда в
късноримския укрепен град.
Досега в крепостта от
1990 г. насам са разкопани
руините на: Западната порта, на пет U-образни кули
заедно с крепостната стена,
която ги е свързвала, на две
каменни стълбища, водещи
към върха на крепостната
стена, на малко езическо
светилище от християнската епоха, заедно с обслужващата го двуделна и двуетажна
административна
сграда, част от руините на
многоделната баня (терми)
на селището, на още една
по-малка сграда от IV век,
няколко каменни основи на

затъмнения
Мистериозната съдба Две
през октомври
на Едгар Алън По

Балтимор,
3 октомври 1849 г.
Един мъж е намерен в
безпомощно състояние на
улицата. Той е в делириум и
не може да даде обяснение
какво му се е случило. Водят
го в болницата, но лекарите
не могат да му помогнат.
Това е Едгар Алън По. Четири дни по-късно той умира
на 40-годишна възраст, като
причината за смъртта му никога няма да се разбере. В
нощта, в която умира, писателят на няколко пъти повтаря
името „Рейнолдс”, но никой
не разбира кого има предвид. За да бъде мистерията
още по-странна, смъртният
акт на По, както и всякакви
медицински документи по
случая са изгубени. Предполага се и че писателят е бил
облечен с дрехи, които не са
били неговите. Знае се, че е
напуснал Ричмънд една седмица преди да го намерят на
улицата в Балтимор, но не
се знае какво се е случило с
него през тази седмица.
След смъртта започват
спекулациите. Алкохолизъм,
сърдечно заболяване, сифилис, холера, бяс, менингит
– поредицата от възможни
причини за смъртта е безкрайна. Някои дори предполагат, че писателят е станал

започнали през 2013 г., се
финансира от бюджета на
община Попово. Тя ще приключи през идната седмица.
Реализираният през 2013
г. от oбщина Попово проект
на стойност от близо 4 млн.
лв., включващ консервационно-реставрационни мероприятия, туристически атракции
и мащабна урбанизация на
околните пространства, превърнаха „Ковачевско кале” в
най-посещавания археологически обект на територията
на област Търговище.

жертва на една зловеща
практика – принуждаване на
хората да гласуват с използване на всякакви средства от
напиване с уиски до физически мъчения. Според друга
теория пък става дума за самоубийство.
По някаква странна ирония
на съдбата писателят, смятан
за баща на детективските истории, умира при мистериозни обстоятелства, оставяйки
загадка, която никога няма да
бъде разрешена.
Погребението на писателя трае около три минути. Извършено е набързо в
Уестминстърското гробище
в Балтимор, а за смъртта не
е съобщено официално. През
1875 г. останките му са пренесени в нов гроб. Един от
писателите, които оформят
литературата на XIX век, си
отива без никой да разбере.
Това е поправено 160
години по-късно. На 10 октомври 2009 г. в Балтимор е
организирано голямо погребение на Едгар Алън По, на
което присъстват много почитатели на писателя. Восъчна
кукла на По с реални размери е използвана по време
на церемонията с цел да се
пресъздаде погребението на
писателя, но този път такова,
каквото той е заслужавал. На
събитието присъстват актьори, представляващи съвременници на По и творци, които са вдъхновени от него като
Артър Конан Дойл и Алфред
Хичкок.
Влиянието на По върху
изкуството продължава десетилетия след смъртта му –
според IMDB филмите, които
са правени по негови творби,
са над 200.

Пълно лунно затъмнение
ще има утре, 8 октомври. Частичните фази на затъмнението
ще се наблюдават от западните
части на Атлантическия океан,
Гренландия, Северна Америка,
централните и западни части
на Южна Америка, Тихия океан, Океания, Австралия, източната част на Индийския океан,
по-голямата част от Азия, Арктика и части от Антарктика.
Пълната фаза ще се наблюдава от най-западните части
на Гренландия, Северна Америка (без крайните източни
части), най-западните части на
Южна Америка, Тихия океан,
Океания, Австралия, Източна
и Централна Азия, Арктика и
части от Антарктика. По нашите ширини това явление няма
да се види.
Частично слънчево затъмнение пък ще има на 23/24 октомври, което също няма да бъде
видимо за нас. Затъмнението
ще се наблюдава от североизточните части на Азия (Източна Русия), северните части на
Тихия океан и по-голямата част
от Северна Америка (без крайните източни части).

Грипът е инфекциозно заболяване, предизвикано от
различни типове грипни вируси (вируси А, В, С).
Проявява се с повишаване на телесната температура, втрисане, главоболие,
болки в крайниците и гърба,
силна отпадналост, кашлица, болки в гърлото.
Вирусът се разпространява по въздушно-капков път и
се проявява предимно през
зимата.
Инкубационният период
от 12 часа до 48, като през
това време ностителят на
вируса е заразен за околните. Възможни са случаи, в
които човек може да не се
разболее, но да е носител
на вируса и да го разпространява.
Обикновено, когато човек
бъде заразен, болестта му
протича в рамките на 1-2
седмици и след това се възстановява.
Лечението се състои в
почивка, приемане на здравословна храна и много
течности, за да се засили
организма. Медикаментите
трябва да са единствено за
облекчаване на симптомите.
Антибиотиците не се прилагат при грип, тъй като
не са активни при грипния
вирус. Антибиотик се предписва само от лекар и се

прилага само при вторична
бактериална инфекция, затова не трябва да се избързва с приемането му.
Усложненията на грипа
могат да бъдат животоопасни, особено за децата и повъзрастните хора. След протичане на втора инфекция
грипът може да доведе до
пневмония, отит, засягане
на сърцето и на мозъка.
Как да се предпазим от
грипа?
Най-вече трябва да избягвате контакт със заразени лица и да снабдявате
организма си с достатъчно
хранителни вещества, за да
засилите имунитета си.
Разумно решение е противогрипната ваксина. Тя
се поставя за около шест
месеца и частично или напълно ни предпазва от заболяването. Трябва да се има
предвид обаче, че противогрипната ваксина предпазва само от тези щампове,
за които е създадена. Организмът създава антитела
срещу очакваните вируси
за сезона, а не срещу всички. Това е причината някои
хора да мислят, че ваксината не им е подействала.
Много важно е преди да
поставите ваксината, да
сте сигурни, че сте напълно
здрави, за да може да подейства напълно.

IV национална конференция

„Панаири, пазари, тържища
в българските земи”
Четвърта национална научна конференция „Панаири,
пазари, тържища в българските земи” ще се проведе
на 9 и 10 октомври Търговище. Заседанията ще бъдат в
зала „Христо Самсаров” на
Общината. Организатори и
тази година са Българската
академия на науките, община Търговище, Регионалния
исторически музей, Съюзът
на учените в България - клон
Търговище. Научен ръководител на конференцията ще
бъде проф. Андрей Пантев.
В рамките на форума специалисти ще представят
данни за „Приоритети на
българския търговски обмен
след Освобождението /18791912/” - проф. д.и.н. Димитър
Саздов от УНСС в София;
„Българските търговци в Централна Европа през погледа
на Шафарик /по непубликувани писма и документи/”
- доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце – ИИИ, БАН; „Тър-

говията в Търговище /18781944/” - д-р Тоня Любенова
от РИМ в Търговище. „Един
месец на оживена търговия”
/по Дефтер за стоки, мита,
сделки и номенклатура на
стокооборота на митницата в
Дупница/ ще представи доц.
д-р Румен Ковачев – Ориенталски отдел, НБКМ – София.
В конференцията ще вземат
участие още представители
на Държавния архив в Русе,
Регионалните исторически
музеи в Шумен, Хасково и
Ловеч, Историческите музеи
в Димитровград, Омуртаг и
Троян, Регионалния етнографски музей в Пловдив и
много други.
Във втория ден на конференцията участниците ще
посетят крепостта Мисионис край Търговище, както
и музейните експозиции в
Славейковото училище, Археологическата експозиция,
Свещаровата и Хаджи Ангелова къщи.
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Как да подскажем на организма, че е дошло Фирма „Агродимекс” ООД гр. Търговище
Уведомява своите арендодатели, че завреме да се готви за по-студеното време почва
раздаването на рентата за стопанскаВремето навън кога
повече кога по-малко,
но все по-натрапчиво
ни напомня, че лятото е
свършило (или поне без
съмнение е към края си),
а с него и периодът на почивките и разпускането.
Разходките, правилното
хранене и масажът могат да ви помогнат да се
справите с напрежението
в организма и евентуалните прояви на депресия
след отпуската.
След почивка човек
често се оплаква от недоспиване, бърза умора,
недостиг на силите- съвсем обратното на това,
което очакваме след връщане от почивка. Този
всъщност съвсем не толкова неочакван ефект
може да бъде преодолян
по-лесно с помощта на
следното:
- Яжте още сутрин по
1-2 парченца натурален
шоколад. Той ободрява,
съдържа микроелементи
и витамин Е, които повишават настроението и
физическата активност, и
полифеноли, които предпазват сърцето.
- Взимайте си контрастен душ. Промяната
в дневния режим е основна причина за намаляване на тонуса. Организмът,
който е свикнал с късно
ставане и лягане, реагира на новата промяна със
забавени реакции и обмяна на веществата. Контрастният душ възвръща
скоростта на обменните
процеси, сутрин помага
за разсънването и тонизира, а вечер прави съня
по-спокоен.
- Всеки ден извървявайте не по-малко от 2
км. Ако искате да накарате организма си да изработва енергия, трябва
да го накарате първо да я
изразходва.
- Правете масаж на
стъпалата си. Върху тях
има стотици точки, които
са свързани с вътрешните
органи. Всяка сутрин ги
масажирайте в продължение на 10-15 минути
- това ще се отрази благотворно на настроението
и работоспособността.
- Употребявайте само
йодирана сол - тя помага на щитовидната жлеза,
отговорна за физическата
и умствената активност,
да остане в тонус.
Тялото ви е готово за
активна дейност, но все
пак с неудоволствие забелязвате, че не успявате
в нищо. За да постигнете
необходимата концентрация и организираност:
- Правете си конкретни планове. Плана за
вторник направете в понеделник вечерта, а плана за октомври – в края
на септември. Според
специалистите по тайммениджмънт, 10 минути
предварително планиране икономисват 2 часа
време.
- Запълвайте свободните си промеждутъци
от време. Задръствания и
закъснения е имало, има
и ще има. Но винаги можете да имате в запас за
тези минути някакъв сеанс по дихателна гимнастика, аудиокурс по чужд

- Съгласувайте плановете си с другите.
Синхронизирането ще ви
позволи да избегнете ненужните паузи и сривове
в работата.
- Спазвайте принципа „60/40”, т.е. планирайте заетостта си само
за 60% от времето. 40%
резерв от време ще ви
позволи да успявате във
всичко въпреки неочакваните ситуации и да не се
напрягате.
- Поставете си точни
срокове. Ако работата
може да се свърши за 1015 минути, не отделяйте
за нея цял час.
- Изразявайте се максимално ясно, дори да
става дума за нещо не
толкова важно.
- Създавайте си разнообразие.
Монотонността изтощава. Освен
това много по-лесно се
реализират няколко плана едновременно. Редувайте различни дейности
- така ще позволите на
мозъка си да си почине и
ще напредвате веднага в
различни направления.
- Не забравяйте да си
почивате. Доказано е,
че след два часа непре-

късната работа работоспособността и ефективността рязко намаляват.
Изходът е – 10 минутна
почивка. Не повече! Ако
паузата е по-голяма, се
нарушава работният ритъм.
ПРАВИЛА ЗА ПЪРВИТЕ РАБОТНИ ДНИ СЛЕД
ОТПУСКАТА:
(Те могат да ви се
сторят дребни и незначителни, но ще ви помогнат.)
1. Събудете се без будилник.
Будилникът ще ви се
стори твърде неприятен
особено през първия работен ден. Програмирайте
си събуждането по друг начин - с любима песен, с помощта на телевизора и т.н.
2. Облечете нещо
ново.
Това ще повиши настроението и самочувствието ви. Има и друг психилогически момент: ще
оставите в миналото неприятностите и грижите
и ще се чувствате в по-успели и жизнерадостни.
3. Отидете на работа с
такси.
Не си разваляйте настроението с мисълта

та 2013-2014 г. по следния график:

I. 06.10.2014 г. – 12.10.2014 г. вкл. –
За землището на гр. Велики Преслав,
с. Миланово – гр. Велики Преслав,
Централен клуб на пенсионера
II. 13.10.2014 г. – 20.10.2014 г. вкл. –
За землищата на Драгоево и с. Мокреш, с. Драгоево – сградата на читалището
III. 21.10.2014 г. – 26.10.2014 г. вкл. –
За землищата на Мостич, Имренчево,
в кметството на с. Имренчево
IV. 27.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. –
За землището на кв. Въбел в базата
на „Агродимекс” ООД
за претъпкания градски
транспорт. Запазете си
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ТЪРГОВИЩЕ
нервите – със сигурност
гр.Търговище, бул.”29 – ти Януари” №3
ще ви потрябват по-късно.
тел: 0601 / 6 – 20 – 75 факс: 0601 / 6 – 74 – 65
4. Прекарайте обедната почивка с найСЪОБЩЕНИЕ
близкия си колега.
за
възлагане
на
обществена
поръчка чрез открита
Добре е да си побъбрипроцедура
по
реда
на
чл.103, ал.1
те с човек, с когото не сте
Уведомяваме Ви за възлагането на обществена поръчка с предмет:
се виждали нито веднъж
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на
по време на отпуската.
работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и
5. Вечерта не бързайте да се приберете у
Антоново"
дома.
с дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки:
Поразходете се по ма- 01.10.2014г. с ID на документа 626670.
газините, идете някъде
Определянето на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за безплатна
навън на вечеря - домакинските задължения мо- храна на работниците и служителите от "В и К" ООД Търговище за общини: Търговище,
Омуртаг и Антоново е необходимо да се осъществи съгласно разпоредбите на Закона
гат да почакат.

Има храни, от които
само огладняваме повече
Няма значение колко
се тъпчем с определени
храни – те никога няма да
ни заситят. Всички специалисти в областта на храненето са единодушни, че
например пълнозърнестите храни ни засищат, а
преработените,
„джънк”
храни обратно - могат да
предизвикат още по-силен
пристъп на глад, сякаш не
сме сложили нищо в стомаха си. Това е резултат от
факта, че по-голямата част
от хранителната стойност
на тези продукти е изчезнала при преработването
им.
И колкото и да впрягаме силата на волята
си, някои храни ни карат
да се пристрастим към
тях. Без значение колко зле се чувстваме от
тях, просто не можем да
спрем да ги ядем. Кои са
тези храни? Какви храни
да избягваме, когато се
опитваме да заситим глада си?
• ДЪВКА
Дъвките
стимулират
производството на стомашни сокове и слюнка.
Тази слюнка, произвеждана по време на дъвченето, отива право в стомаха и го заблуждава, че
има храна за смилане, а
това ни кара да огладняваме повече.
• ДИЕТИЧНА СОДА
Ако на етикета на някоя газирана напитка
пише „диетична”, това не
бива да ни заблуждава.
Изследванията доказват,
че диетичната сода и
производните й ни карат
да огладняваме, а това е
сигурен начин, че ще нарушим диетата си.
Изкуствените подсладители също имат ефект
на засилване на апетита,
но за разлика от обикновената захар, те не

доставят на организма
нещо, което ще обуздае
породилия се глад, твърди Шарън Фоулър, която
представи изследванията си по тази тема в британския вестник „Дейли
мейл” и американската
телевизия CBS. Според
нея подсладителите влияят ограничаващо на
мозъчните клетки, които
следва да алармират, че
сме се нахранили.
• ВИСОКОФРУКТОЗЕН ЦАРЕВИЧЕН СИРОП
Макар че според рекламите продуктите, в които той се съдържа, може
спокойно да се консумират (с мярка), истината е,
че високофруктозният царевичен сироп не може
да се консумира умерено
- той на практика е в почти всички преработени
продукти и то не в умерени количества.
Сиропът подлъгва, т.е.
и вреди, на метаболизма ни и колкото повече
ядем, толкова повече ни
се яде. Наистина е трудно
да контролираме пристъпите на глад, защото високофруктозният сироп
забавя секрецията на
хормона лептин в организма. А лептинът е ключовият хормон, който казва
на тялото, че е заситено
и трябва да спре да яде.
• ЗАМРАЗЕНАТА ВЕЧЕРЯ
Готовите
замразени
храни, особено т.нар. диетични, обикновено не
съдържат достатъчно калории, за да ни заситят.
Освен това в тях няма
продукти като истински
плодове и зеленчуци, които да ни осигурят фибри. А
именно фибрите се разширяват в стомаха и ни карат
да чувстваме ситост.
Не на последно място,

преработването унищожава хранителните вещества, а замразените
вечери обикновено се
размразяват в микровълновата, която допълнително вреди на хранителната стойност на ястията.
• СЛАДКИШИ
Колкото и да са вкусни,
пастите всъщност обикновено не ни засищат.
Белите захар и брашно
не съдържат фибри или
други полезни хранителни вещества. Наистина
временно
преставаме
на изпитваме глад, но
скоро се оказваме още
по-гладни, отколкото сме
били. Затова, ако ни се
яде нещо сладко и ако
е възможно, е по-добре
да избираме сладкиши,
а и хляб, които съдържат
пълнозърнесто брашно и
възможно най-малко захар.
• ЗАХАРНИТЕ ДЕСЕРТЧЕТА
Освен ако не са пълни
с протеини и минимално
подсладени, захарните
десертчета, които често
похапваме набързо – за
повече енергия, са абсолютно неподходящ избор, особено за началото
на деня. Силно преработени и с много захар, тези
сладки блокчета може и
да ни се струват като спасение в забързания ден,
но в крайна сметка ще
имаме нужда от истинска
храна, за да издържим до
обяд. А това вече са калории в повече от нужното.
По-добрата алтернатива е да отделяме десетина минути да си приготвим закуска преди да
излезем сутрин. Много
по-добре е да започнем
деня си например с овесени ядки с плодове, мед,
фъстъчено масло и кокосово мляко.

за корпоративното подоходно облагане по чл.209, ал.1 и на основание Наредба №7 от
09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване
на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност на оператор,
издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите,
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Работодателите договарят отпечатването и предоставянето на ваучери за храна
чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра
на финансите по чл.9, ал.4 от Наредба №7 от 09.07.2003г.
Съгласно чл.209 от ЗКПО не се облагат с данък социални разходи по чл.204, т.2,
буква „б" (т.е. разходите за ваучери за храна), когато са в размер до 60.00 лева месечно
и отговарят на определени условия по чл.209 от ЗКПО.
Социалните придобивки по чл.294 от КТ и предоставени по реда и начина, определени от чл.293 от КТ, са достъпни за всички работници и служители.
Социалните придобивки, съгласно чл.294 от КТ, определени от чл.293 от КТ, се предоставят във вид на ваучери за храна като общият брой на работниците и служителите
при "В и К" ООД Търговище, имащи право на тях е 285 /чийто брой търпи промяна/, за
период от 12 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на
60.00 лв. месечно.
Предоставянето на ваучери за храна не е обвързано с престацията на труд. Наличието на периоди на отсъствие на работника/служителя, (включително ползване на отпуск
по болест, платен отпуск краткосрочен неплатен отпуск) не е основание за спиране или
преизчисляване на предоставените ваучери за храна.
Общата годишна прогнозна стойност на ваучерите за храна възлиза на 205 200.00
лева /чиято стойност ще се променя според общия брой на работниците/, като отпечатването и предоставянето им се извършва периодично по преценка на възложителя,
ежемесечно по заявка, при следните задължителни условия от страна на Възложителя:
Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1, 2, 5, и 10 лева, във формат - книжка.
Ваучерната система улеснява значително заетите лица и спомага за ефективно протичане на стопанската дейност.
Планираното количество на ваучерите от посочените номинални стойности в
описанието на поръчката за съответните номинали от 1, 2, 5 и 10 лева е както следва:
- 2 850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ броя ваучери за месец;
- 34 200 /тридесет и четири хиляди и двеста/ броя ваучери за 12 месеца.
Всички изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в Документацията за участие.
В "Профила на купувача" в сайта на Възложителя: www.viktg.com са публикувани
Решението за откриване на процедурата, Обявлението за обществената поръчка, Документацията за участие и Образците.
Документацията за участие не се заплаща и може да бъде намерена на електронната страница на Възложителя: www.viktg.com.
Възложителят предоставя документацията безплатно на всяко лице, поискало това,
включително като му я изпрати за негова сметка.
Срок за получаване на документацията: До 16:30 часа на 30.10.2014г.
Място и срок за получаване на офертите:
Адрес за получаване на офертите: гр.Търговище, бул. „29-ти Януари“ №3, втори етаж,
отдел „Деловодство“, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“
ООД Търговище.
Срок: До 16:30ч. на 30.10.2014г.
Място, ден и час за отваряне и разглеждане на офертите: гр.Търговище, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1 на 31.10.2014г.
от 10:30 часа.
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.
Документите може да изтеглите от тук:
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index

Вторник, 7 октомври 2014 г.
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

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

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

(1-4)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
ален център около 250 кв. м. път в местността „Юкя” – с ток и
вода; 500 кв.м. дворно място
подходящо за заведение или
Цена по договаряне
производствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
тел: 0887/ 369 592
Продавам ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
В
отлично състояние.
на ул. „Братя МиладиЦена 5000 лева.
нови” 19 в Търговище,
Тел.
0899
466 225 (след 17 часа)
близо до Огледалото;
(1-4)

Продавам
ГАРАЖ
на ул. „Цар
Освободител”
32 в Търговище – панел;
с ток и вода;
има канал и
кука за
окачване.
Удобен за ремонт на МПС
Цена: 11 000 лв.
Тел.: 0899 66 45 05

(1-4)

(1-4)

търси да назначи отговорни:

Международен
шофьор на товарен
автомобил

Необвързан, ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в
симпатичен неограничени количества. Цена по
мъж на 42 г.
договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
търси млада Продавам - ХОЛОВА ГАРНИТУРА /дижена за сери- ван, два фотьойла и две табуретки/
озна връзка - ЧУКОВА ФУРАЖОМЕЛКА – 380 волта

Давам под наем
АПАРТАМЕНТ до
Пазара, три стай
и кухня, частично обзаведен.
Наем: 190 лв.
 0898/ 53 30 85

(1-4)

ULUSOY LTD

(1-8)

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

Търся гараж под
наем с трифазен ток
Тел.: 0892 037 255
(1-4)

(1-4)

удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

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

(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

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

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
Продавам
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
тухлен апарта4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел. 0889 280 959
мент, 96 кв. м.,
"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД
Продавам ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад", обявява следните цени за продажба на природен газ ет. 2, с изолация,
за обособена територия "Добруджа" и
луксозно обзаведен, след
дограма и газ
Община Търговище в сила от 01.10.2014 г.
ремонт тел. 0892 454 618
тел: 0888/ 607 984
(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

"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

(1-4)

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

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

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Продавам АПАРТАМЕНТ – ул. „Паисий” 5; тухлен; 88
кв.м.; ет. 4 от 5
Тел.: 0899 75 10 63

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

Тел.: 088 50 23 250
Тел.: 0988 307 802
Условията на работа са следните:
- заплащане – 1 800 евро +осигуров- НОВО * НОВО * НОВО
Çà ñïîêîåí ñúí Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
ки
Предлагаме услуга
почистване на матраци от
/тухлена/ - 95 кв. м в град Тър- отлични условия на работа с нови,
акари, прах и пране на място
отлично оборудвани камиони, съответчрез американската почистговище, кв. Боровец етаж 1 от
ваща система „Rainbow”
стващи на най-съвременните европейЦена за почистване – 20 лв. за два. Два самостоятелни входа, 5
ски стандарти.
двоен матрак;
Лице за контакт и
стаи, остъклена тераса, маза и
10 лв. за единичен матрак
Цена за пране – 15 лв. за двоен
повече информация:
таванска стая. Цена: 70 000 лв.
матрак;
Гюлсер Каваклъ – тел.: 084 58 00 76;
10 лв. за единичен матрак
GSM – 0897 416 810 Тел. за контакти: 0892 01 02 17 и 0893 480 973 Тел.: 08999 74 30 04

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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

тел: 0887/ 369 592
ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

7 октомври 2014 г.

6 страница

ВТОРНИК

bTV Cinema - Шаферът
21.00 ч. - комедия

7 октомври
БНТ 1

20:30 Шум на пари - комедия
19:00 Д-р Хаус - сериал
22:30 Алф - сериал
20:00 От местопрестъпление08:00 Най-добрият нинджа то: Маями - сериал
предаване за екстремни 23:30 Там ли си, Челси? - сериал
21:00 Стар Трек - фантастика
bTV Lady
спортове
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:40 От местопрестъпление09:00 Извън играта - сериал
то: Маями - сериал
10:00 Пазителят на Мемфис - 09:00 Сватбени агенти - сватбено реалити
Diema TV
сериал
10:00 Географски ширини 09:00 Военни престъпления 11:00 Тежки престъпления лайфстайл
сериал
сериал
10:30 Шопинг съветник - модно 10:00 Тайните на бойните изку12:00 Ренегат - сериал
предаване
ства - документален
13:00 Мобилна връзка - трилър
11:00 Парите или жената - мод- 11:00 Мотоакадемия - доку15:00 Survivor: Камбоджа но предаване
ментален
реалити
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
16:00 Пазителят на Мемфис 12:30 Диво сърце - сериал
планета - сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Ченге от миналото 17:00 Извън играта - сериал
сериал
18:00 Експериментът - сериал 15:00 Пан Ам - сериал
16:00 Престъпления и страсти 13:30 Медикоптер 117 - сериал
19:00 Ренегат - сериал
- сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
20:00 Тежки престъпления 17:00 Огледален свят - сериал
- сериал
сериал
18:00 Самозванка - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
21:00 bTV Новините
19:00 От обич - сериал
- сериал
22:00 Х-Мен - екшън
20:00 Цветовете на любовта 16:30 Военни престъпления 00:00 Опасни улици - сериал
сериал
сериал
bTV Cinema
17:30 Ченге от миналото 08:45 Текила и Бонети - сериал 22:00 Стъклен дом - сериал
сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 22:50 Огледален свят - сериал
23:45 Самозванка - сериал
18:30 На гости на третата
ни досиета - сериал
планета - сериал
Nova TV
11:00 Копнеж по Джоузеф Лийс
19:00 Медикоптер 117 - сериал
06:20 Здравей, България
- драма
20:00 Обзор на кръга в А Група
09:30 На кафе
13:00 Незабравимо - сериал
(2014-15)
14:00 Текила и Бонети - сериал 11:30 Бон Апети
21:00 Пума боецът - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен 22:00 Под обсада 2 - екшън
ни досиета - сериал
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
16:00 Даяна - драма
14:30 Перла - сериен
12:30 Новини
19:00 Никита - сериал
16:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
bTV
16:30 Малката булка - сериен
14:00 Лекар в планината 21:00 Шаферът - комедия
06:30 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
23:00 Да умреш млад - драма
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Новините на Нова
15:00 Въпрос на гледна точка
12:00 bTV Новините
bTV Comedy
20:00 ВИП БРАДЪР 2014
- ток шоу
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Комиците - комедийно
13:30 Тайните на времето10:00 Скуби Ду и мечът на саму- 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:30 Новини
22:00 Х Factor - музикално шоу 16:00 Великолепният век сериал
рая - анимация
23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
15:30 Цветовете на любовта 12:00 Семейство Флинстоун 23:30 Новините на Нова
17:00 Нюзрум
- сериал
сериал
18:30 НОВИНИ
17:00 bTV Новините
Kino Nova
13:00 Новите съседи - сериал
17:30 Лице в лице
14:30 Числено превъзходство - 07:30 Войната на Фойл - сериал 19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
18:00 Времето лети - сериал
10:00 Касъл - сериал
сериал
19:00 bTV Новините
15:30 Там ли си, Челси? - сериал 11:40 Войната на Фойл - сериал 20:30 Справедливостта на
Кара - сериал
20:00 Север- юг - сериал
13:55 Набезите на Улцана 16:00 Алф - сериал
21:30 Срещу своите - драма
21:30 Survivor: Камбоджа уестърн
17:00 Аламинут - шоу
22:30 Новини
реалити
16:05 Аеон Флукс- приклю18:00 Новите съседи - сериал
23:00 Sex, лъжи & TV: 8 дни в
22:30 Шоуто на Слави
ченски
19:30 Семейство Флинстоун седмицата - сериал
23:30 bTV Новините
18:00 Касъл - сериал
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 Адаптация - тв филм
14:15 В кадър
15:00 Вирусите атакуват анимационен
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
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1979г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс - птв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

bTV Action

СРЯДА

bTV Cinema - Терористката
21.00 ч. - екшън

8 октомври
БНТ 1

17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун bTV Action
сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 20:30 Обект на желание комедия
спортове
22:30 Алф - сериал
09:00 Извън играта - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
10:00 Пазителят на Мемфис - сериал
сериал
11:00 Тежки престъпления bTV Lady
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:00 Ренегат - сериал
09:00 Парите или жената 13:00 Х-Мен - екшън
реалити
15:00 Survivor: Камбоджа 10:00 Географски ширини реалити
лайфстайл
16:00 Пазителят на Мемфис 10:30 Шопинг съветник - модно
сериал
предаване
17:00 Извън играта - сериал
11:00 Парите или жената 18:00 Експериментът - сериал
реалити
19:00 Ренегат - сериал
11:30 Модерно - токшоу
20:00 Тежки престъпления 12:30 Диво сърце - сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
21:00 bTV Новините
15:00 Пан Ам - сериал
22:00 Блокада - екшън
16:00 Престъпления и страсти
00:00 Опасни улици - сериал
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
18:00 Самозванка - сериал
08:00 Незабравимо - сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 19:00 От обич - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 20:00 Цветовете на любовта сериал
ни досиета - сериал
11:00 Бензиностанция - комедия 22:00 Стъклен дом - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 23:45 Самозванка - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: КриминалNova TV
ни досиета - сериал
06:20 Здравей, България
16:15 Шаферът - комедия
09:30 На кафе
18:00 Никита - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Досиетата Х- сериал
12:00 Новините на Нова
bTV
21:00 Терористката - екшън
12:30 Опасна красота - сериен
06:30 Тази сутрин
23:15 Долината на ловците на 13:30 Моята карма - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
глави - приключенски
14:30 Перла - сериен
12:00 bTV Новините
16:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
bTV Comedy
13:30 Тайните на времето 08:00 Шантави рисунки- анима- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
ционен
19:00 Новините на Нова
15:30 Цветовете на любовта 09:00 Аламинут - шоу
- сериал
10:00 Шум на пари - комедия 20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
17:00 bTV Новините
12:00 Семейство Флинстоун
22:00 Кошмари в кухнята - НТВ
17:30 Лице в лице
-сериал
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Новите съседи - сериал 23:00 Господари на ефира - шоу
19:00 bTV Новините
14:30 Числено превъзходство - 23:30 Новините на Нова
20:00 Север- юг - сериал
сериал
Kino Nova
21:30 Survivor: Камбоджа 15:30 Там ли си, Челси? - сериал 09:55 Касъл - сериал
реалити
16:00 Алф - сериал
10:55 Войната на Фойл - 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 Адаптация - тв филм
14:15 Открито с Валя
Ахчиева
15:00 Вирусите атакуват анимационен
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
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1980г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта тв филм
22:00 България от край до край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс - тв
филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

13:00 Нощ се спуска над Манхатън - криминален
15:20 Стар Трек - фантастика
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Децата на хората -трилър
23:15 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

10:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:30 Обзор на кръга в А Група
(2014-15)
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Пума боецът - сериал
22:00 Кралят на Скорпионите
2 - приключенски

TV 7

12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
- ток шоу
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Справедливостта на
Кара - сериал
21:30 Срещу своите - драма
22:30 Новини
23:00 Sex, лъжи & TV: 8 дни в
седмицата - сериал

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Лейър Кейк
21.00 ч. - криминален

9 октомври
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 Летете с Росинант игрален филм
14:30 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
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Изкачването - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс - тв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

bTV

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

09:00 Извън играта - сериал
10:00 Пазителят на Мемфис сериал
11:00 Тежки престъпления сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Експериментът Филаделфия - приключенски
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 Пазителят на Мемфис сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Тежки престъпления сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Нинджа 2: Пътят на отмъщението - екшън
00:00 Опасни улици - сериал

bTV Cinema

08:15 Текила и Бонети - сериал
09:30 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
10:30 Терористката - екшън
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
16:00 Ана и кралят - драма
19:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Лейър Кейк - криминален
23:15 Дворец на илюзиите драма

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Обект на желание комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Числено превъзходство сериал
15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
bTV Action
08:00 Най-добрият нинджа - 19:30 Семейство Флинстоун сериал
предаване за екстрем20:30 Добро момче - екшън
ни спортове

ПЕТЪК

bTV Cinema - Две димящи дула
21.00 ч. - екшън

10 октомври
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Въглищари - документален
12:00 По света и у нас
12:30 Изгубени по път - игрален филм
14:15 Очарователни погледи
към Китай
14:30 История.bg
15:30 Панаир на куклите - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
16:35 Празници на изкуствата
Аполония - 2014
17:35 Европа на фокус
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1981г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Панорама
21:20 Студио Футбол
21:45 Футбол: България Хърватия, квалификация за
Евро 2016 пряко
23:35 Студио Футбол
00:10 По света и у нас
00:20 Зелена светлина
00:25 Футболен обзор Евро
2016

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг- сериал
21:30 Гласът на България
- шоу

22:30 Кухня - сериал
20:00 От местопрестъпление23:30 Мразя моята тийн дъщеря
то - сериал
- сериал
21:00 Специален доклад екшън
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Diema TV
09:00 Светът на бебето - доку- 09:50 Кралят на Скорпионите
2 - приключенски
ментален
12:00 На гости на третата
10:00 Географски ширинипланета - сериал
лайфстайл
10:30 Шопинг съветник - модно 12:30 Ченге от миналото сериал
предаване
13:30 Медикоптер 117 -сериал
11:00Модни хроники 14:30 Бойна звезда Галактика
лайфстайл
- сериал
11:30 Модерно - токшоу
15:30 Зина - принцесата воин
12:30 Диво сърце - сериал
- сериал
14:00 От обич - сериал
16:30 Военни престъпления
15:00 Пан Ам- сериал
- сериал
16:00 Престъпления и страсти
17:30 Ченге от миналото - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал
18:30 На гости на третата
18:00 Самозванка - сериал
планета - сериал
19:00 От обич - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Цветовете на любовта 20:00 Бойна звезда Галактика
сериал
- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
22:50 Огледален свят - сериал 21:00 Студио Квалификации
УЕФА Евро 2016, директно
23:45 Самозванка - сериал
21:45 Футбол: Словакия Nova TV
Испания - квалифика06:20 Здравей, България
ционен мач за УЕФА
09:30 На кафе
ЕВРО 2016, директно
11:30 Бон Апети
TV 7
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен 09:30 Момичето с червения
шал - сериал
13:30 Моята карма - сериен
10:30 Карма, драма
14:30 Перла - сериен
11:30 Кръвни сестри - сериал
16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 15:00 Въпрос на гледна точка
реалити
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:30 Новини
16:00 Великолепният век 22:00 Х Factor - музикално шоу
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 17:00 Нюзрум
23:30 Новините на Нова
18:30 НОВИНИ
Kino Nova
19:30 Забранена любов:
07:20 Войната на Фойл - сериал
Майорка - сериал
09:50 Касъл - сериал
20:30 Справедливостта на
10:50 Войната на Фойл - сериал
Кара - сериал
12:50 Хубави неща - романтика 21:30 Срещу своите - драма
15:45 Децата на хората - трилър 22:30 Новини
18:00 Касъл - сериал
23:00 Sex, лъжи & TV: 8 дни в
19:00 Д-р Хаус - сериал
седмицата - сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
00:00 Вътрешна сигурност сериал

14:30 Числено превъзходство сериал
15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Кухня - сериал
bTV Action
17:00 Шоуто на Слави
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун спортове
сериал
09:00 Извън играта - сериал
20:30 Полицейска академия 6 10:00 Пазителят на Мемфис комедия
сериал
22:30 Кухня - сериал
11:00 Тежки престъпления 23:30 Мразя моята тийн дъщеря
сериал
- сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Нинджа 2: Пътят на отмъbTV Lady
щението - екшън
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Survivor: Камбоджа- ре- 09:00 Готвачи за милиони алити
лайфстайл
16:00 Пазителят на Мемфис 10:00Географски ширини сериал
лайфстайл
17:00 Извън играта - сериал
10:30 Шопинг съветник - модно
18:00 Експериментът - сериал
предаване
19:00 Ренегат - сериал
11:00 Модни хроники 20:00 Тежки престъпления лайфстайл
сериал
11:30 Модерно - токшоу
21:00 bTV Новините
12:30 Диво сърце - сериал
22:00 Светкавичен огън - драма 14:00 От обич - сериал
00:00 Опасни улици - сериал
15:00 Престъпления и страсти
- сериал
bTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал
08:00 Незабравимо - сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 18:00 Самозванка - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта ни досиета - сериал
сериал
11:00 Пътуването на Додсън 22:00 Стъклен дом - сериал
драма
22:50 Огледален свят - сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 23:45 Самозванка - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: КриминалNova TV
ни досиета - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Дворец на илюзиите 09:30 На кафе
драма
11:30 Бон Апети
18:00 Никита - сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Досиетата Х- сериал
12:30 Опасна красота - сериен
21:00 Две димящи дула – екшън 13:30 Моята карма - сериен
23:00 Даяна - драма
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки- анима- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв.игра
ционен
19:00 Новините на Нова
09:00 Младост 5 - шоу
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 10:00 Добро момче - екшън
реалити
12:00 Семейство Флинстоун 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
13:00 Новите съседи - сериал 22:00 Голямата уста - ток шоу

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

Kino Nova

07:30 Войната на Фойл сериал
10:00 Касъл - сериал
11:00 Войната на Фойл сериал
13:05 Спасяването на Джесика Линч - драма
15:00 Специален доклад екшън
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Неуловим - екшън
23:15 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

09:00 Военни престъпления
- сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Пума боецът - сериал
22:00 Боуфингър - комедия
00:00 Пума боецът - сериал

Nova Sport

21:45 Футбол: Турция Чехия, квалификационен мач за УЕФА
УВРО 2016, директно

Вторник, 7 октомври 2014 г.

Прочетохме
за вас от в.
"Животът днес"
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ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
Да отдъхнем, приятелю...

ÒÎÏ ÂÈÖ
Мъж си купил бутилка шампанско, решил да си я изпие сам и я скрил в казанчето на тоалетната. Легнали си вечерта
с благоверната, изчакал той 20-тина минути и леееко се опитал да я прекрачи, за
да отиде в тоалетната. Тя - разбирайки
го погрешно:
- Недей, скъпи. Детето още не е заспало..
Почакал той още половин час и опитал
пак да я прелази.
- Недей, детето още е будно!
След час жената най-после заспала. Той
тихичко отива в тоалетната, взема бутилката, отваря я и се чува "Бууум ..."
От детската стая излиза детето и
тича в спалнята със сълзи на очи:
- "Недей, недей!" - сега доволна ли си?!
Tати се самоуби в тоалетната!
***
Млада булка се оплакала на майка си:
- Мамо, откакто съм се омъжила, мъжът ми не ми обръща никакво внимание,
а играе карти с приятели!?
- Скъпа, като си легнете довечера, му
говори с термини от картите.
Легнали си вечерта и тя започнала:
- Гола деветка, качването задължително!
- Валето не е при мен.
Тя вдигнала завивката и казала:
- В тебе е, в тебе е!
- Щом ми гледаш картите, развалям
играта.
***
Един мъж влязъл в бара с пистолет в
ръка и казал:
- Кой тук е спал с жена ми?
В дъното един мъж се провикнал:
- Ти нямаш толкова патрони, пич!

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 07.10.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията
за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Моравица, Девино,
Черни бряг и помпена станция “Черни бряг - общ.Антоново .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

Чувството за хумор се
променя с възрастта

С напредването на
възрастта чувството за
хумор на хората се променя, съобщава "Бизнес
стандарт", показват резултатите от американско изследване.
Авторите на проучването от университета на
Акрън са установили, че
телевизионните комедийни сериали, в които
героите си правят шеги с
околните, не се харесват
на възрастните. Специалистите са изследвали
как млади хора, хора на
средна възраст и въз-

растните реагират на
т.нар. "агресивен хумор",
характерен за ситкоми
като "Офисът".
Резултатите от проучването са показали, че
докато младите и хората
на средна възраст намират агресивния хумор за
забавен, той не допада
на по-възрастните. Те
отдават предпочитанията си на "емоционалния
хумор", при който по-голям брой герои попадат
в неловки ситуации и се
опитват да се справят с
тях.

Странните секс закони в
някои американски щати
В
американските
щати има най-разнообразни закони, свързани със секса, сексуалното поведение и
техните производни.
В сила са и закони, които едва ли се спазват,
но засега не са били
отменени.

В Аляска на елените е
забранено да правят секс
по улиците на град Феърбенкс.
***
В Аризона е забранено
да се държат у дома повече от два фалоимитатора,
а в Тексас пък е забранено
едно лице да има над шест

от тези секс играчки.
***
В Джорджия са забранени всякакви секс играчки.
***
В Мичиган съблазняване или развращение на
неомъжена жена от страна на мъж се наказва с 5
години

уведомява своите клиенти, че

затвор.
*** В Северна Дакота
мъж с ерекция на публично
място трябва тутакси да се
скрие. В Индиана пък възбуден мъж изобщо да не се
появява на такива места.
***
В Юта е забранен брак с
братовчедка, преди да навърши 65-годишна възраст.
Ако тя е безплодна, бракът
с нея се разрешава, след
като тя навърши 55 години.
***
Във Вашингтон е забра-

нено да водиш проститутки
на работното място. Направиш ли го, рискуваш да ти
конфискуват автомобила.
***
В Мисисипи е забранено да се разказва на хората какво е това полигамия.
А прелюбодеянието или
предбрачният секс се наказват с глоба от 500 долара и 6 месеца затвор
***
В Небраска са забранени браковете за хора с гонорея.

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

