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Тревожна констатация

В Търговищко са сформирани 30 слети класове и 81 маломерни паралелки

Катя ХРИСТОВА
Тревожен факт съобщи директорът на Регионалния инспекторат
по образованието в Търговище Дарина Димитрова. За „Търговищки
НОВИНИ” тя каза, че
за поредна година се
отчита ръст в броя на
слетите класове и на
маломерните паралелки в местните училища.
През учебната 20142015 г. в училища в
Търговищка област ще
бъдат сформирани 30
слети класове, а 81 ще
бъдат маломерните паралелки. Тук ще уточня,
че под слети класове
разбираме две различни по възраст групи ученици, които се налага
да учат заедно. Например се сливат групите
за първи и трети клас
в един. Масово се сливат класове в началния
етап. Най-много слети
класове има в община
Попово – 10; следват:
Търговище – 8, Антоново – 7, Опака – 4 и една

в община Омуртаг. В
село Садина, например,
има сформирани едва
4 паралелки с деца от
осем класа. Не е леко
положението и в училищата в Руец, Драгановец, а и други.
Маломерните паралелки са по-малкото
„зло”. Тук, предимно в
гимназиален курс, се
одобряват класове, в
които броят на децата
е под допустимия минимум – 16 за групите от
първи до четвърти клас
и 18 за тези от пети до
12-ти. Най-много са маломерните паралелки в
община Търговище – 42;
17 са те в Омуртажко;

Трагедия на пътя

11 в Поповско; седем
има в община Антоново;
в Опаченско са 4.
Според Дарина Димитрова, тези данни
красноречиво говорят
за необходимостта от
оптимизиране на образователния процес,
защото обучаването на
децата при такива условия е изключително
трудно. Но отговорността за учебните заведения като цяло носят
общините и докато те
отпускат средства за
издръжката им, училищата ще съществуват и
децата ще бъдат учени,
но само учителите знаят как се случва това.

На Европейското
в Турция

Трима загинаха Високи
в катастрофа постижения
Сблъскаха се три микробуса на
пътя Попово-Разград, край Ломци
Борислав КУРДОВ
Трима души са загинали и един е ранен след катастрофа станала по пътя
Попово – Разград, съобщиха от ОД на МВР в Търговище. В пътния инцидент
са се сблъскали три товарни микробуса с регистрации от София, Разград и
Търговище.
Рано сутринта във
вторник, 7 октомври, товарен микробус Ситроен
със софийска регистрация се е движел с несъобразена скорост по мокър
път между селата Дриново и Ломци, в община
Попово. На десен завой
42-годишният водач е
изгубил контрол над управлението на превозното средство, навлязъл в
насрещното платно и се

блъснал в друг микробус
Нисан, с разградска регистрация, разказа Никола Йотов, служител на
ОД на МВР-Търговище.
В ударения микробус пък
се ударил трети, който се
движел зад него.
На място са загинали
водачите на първите два
микробуса – на 42 и 47 години, както и пътуващата в
разградския бус жена на
42 г. В болницата в Търговище е настанен и един
ранен при пътнотранспортното произшествие,
който е с фрактура на долен крайник.
По третия микробус Мерцедес, който е с търговищка регистрация, са
нанесени значителни материални щети, но водачът
не е пострадал.

на лекоатлети
от СОУ за ДУС
- Търговище

Четирима
ученици
от училището за деца с
увреден слух „Св. Иван
Рилски” в Търговище са
в призовите шестици на
II-то Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
с увреден слух.
За втори пореден
път
десетокласникът
Стелиян Радев завоюва 5-о място на дълъг
скок с резултат 5,85 м.
През 2012 г. на I-то Европейско първенство в
същата дисциплина той
спечели петата позиция
с резултат 5,18 м. В дисциплината
(на 3 стр.)

Парламентарни избори 2014 г.

Коментар на Божидар НИКОЛОВ

Мирно и тихо
мина предизборната кампания в
Търговищко. Някои партии бяха
забелязани само
с шатрите, разпънати по централната улица.
Други бяха наели
ученици и млади
хора да раздават
на преминаващите агитационни
материали. Само ГЕРБ си позволи концерт на открито на площад „Независимост”, на който присъства и ръководителят на предизборния щаб
Цветан Цветанов. С други думи – нищо ново под
есенното слънце на Търговище. Но така ли беше в
действителност, в крайна сметка?
Умореното ни и бедно провинциално общество
надделя недоверието и скептицизма си и намери сили да стигне до урните. С нова надежда, че
този път избраниците му ще са по-добри политици и по-загрижени за народа си държавници.
Очаквано, за пореден път, ДПС привлече наймного гласове в избирателния район. Но за партията-феномен ще говорим друг път, а днес ще
се спра на победителите в национален мащаб от
ГЕРБ.
И този път в Търговище те заложиха на „потопения” вече в политиката д-р Дарин Димитров. И не сбъркаха. Първо, защото докторът си
е нашенец и добре известен лекар от окръжната
болница. Който и като депутат, до сега не спря
във всяко свободно време да бъде до пациентите
в АГ-отделението. Второ, може би заради народопсихологията ни, да заложим на нашия човек,
който винаги е по-близо до хората и по-добре
знае техните болежки. И не на последно място,
защото д-р Димитров е един добър, умерен в поведението и разбиранията си човек. Оптимист
по душа и винаги усмихнат сред хората. С други
думи – като образ на успелия и можещия човек. А,
съгласете се, онова, което най-много липсва днес
на българина, е усмивката. И някак си все не му
върви в този живот. Но това е друга тема.
В резултат на разумната, спокойна кампания
ГЕРБ – Търговище постигна желаното. (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

Нова схема за
кражба от пенсионери

Измамници ги дебнат пред пощите
и им прибират парите от пенсиите

Борислав КУРДОВ
Както се говори открай време, лудостта
и измамата нямат почивен ден и може да
ви изненада по всяко
време на денонощието.
Това потвърждават и
новите факти за нов вид
измами вече „на живо”,
на улицата или пред
входната ви врата. За
какво става дума.
Във вторник, 7 октом-

ври, малко след 3 часа
следобед, неизвестен
застигнал
възрастен
мъж, който си вървял
по централната улица
на Търговище. Казал му:
„Преди малко в пощата
стана грешка, дали са
ти 50 лева по-малко.
Дай да преброим парите пак, за всеки случай”.
Доверил се старецът,
дал парите и след като
по-младия ги (на 2 стр.)

Швейцарски спортен опит

Край Борово око - Търговище

Свилен НИКОЛОВ
За масовия спорт! От
години говорим за него,
говорим и за все по-налагащата се тенденция
децата ни да прекарват
свободното си време
пред компютрите, сражавайки се в галактически битки, строейки
виртуални крепости, та
дори кокошчици да хранят в причудливи ферми. Защо ли? Но решаването на това сложно
уравнение ни подсказват точно те, децата.
В петъчния ден, утре,

всички очакваме общинските съветници в
Търговище да подкрепят докладната, с която
парка „Борово око” ще
стане все по-желано

Ето как
изглежда
на практика идеята,
която „Вариант 5”
лансира в
Търговище

място за отдих, а и за
спорт. От началото на
тази година спортният
клуб по ориентиране
„Вариянт 5” - Търговище е инициатор за из-

граждането на спортна
пътека на открито, по
швейцарска концепция
– Витапаркур. Идеята
такова спортно съоръжение
(на 4 стр.)
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При слънчогледа

В областната управа

По-ниски Определиха отговорностите
добиви на заместник-областните

Наполовина вече е прибрана реколтата от слънчоглед в Търговищка област.
Към момента специалистите
в областната дирекция „Земеделие” отчитат по-ниски
добиви в сравнение с миналата година. Експертът в дирекцията Елена Николова
коментира, че причината е
наличието на твърде много
празни семена в слънчогледовите пити. По думите й
влажното време продължава да се отразява неблагоприятно на културата, респективно и на добивите от
нея.
В областта със слънчоглед има засети общо 247
993 дка. Пропаднали са около 4 000 дка от маслодайната култура, по около 1 000
дка в землищата на всяка от
петте общини на областта.
До момента са реколтирани
около 65 на сто от площите
или 160 500 дка. От земеделската дирекция отчитат
производство около 36 530
тона – по-ниско от миналата
стопанска година. Средният
добив е 228 кг/дка. Най-висок в общините Търговище и
Попово съответно 252 кг/дка
и 240 кг/дка.
В сравнение с миналата
година средният добив е
по-нисък. Тогава кампанията е приключила при добив
255 кг/дка, сочи сравнителната справка на специалистите.
„ТН”

Юридическа
кантора

Областният управител Севда Ерменкова
издаде
заповед за разпределяне
ресорите
между заместниците си, които трябва
да я подпомагат при
изпълнение правомощията й.
Зам.-областният управител Танер
Танер Исмаилов
Красимир Неделчев
Исмаилов ще отговаря за: Севда Ерменкова
Контрол върху актовете и Инфраструктура (пътища, Предложения и сигнали на
действията на органите на ВиК и др.); Околна среда граждани и институции.
местното самоуправление и води; Заетост и социалДвамата зам.-областни
и местната администрация на политика; Отбранител- ще подпомагат областния
за общините Омуртаг, Анто- но-мобилизационна под- управител при координираново и Опака; Транспорт и готовка; Информационно не на дейността и осъщестбезопасност на движението; осигуряване; Процедури по вяване на взаимодействиеУстройство на територията; ЗПГРРЛ; Здравеопазване; то с общините.
Строителство; Земеделие, Неправителствени органиЗаповедта за разпредеживотновъдство и гори; Ад- зации; Синдикати и орга- ление на ресорите влезе в
министративно-правно об- низации на работодатели и сила от 02.10.2014г.
служване; Управление на
Експерт от Омуртаг
собствеността, предоставена за нуждите на Областната администрация; Младежта, спорта и туризма;
Наука, култура и образование; Етнически и интеграционни въпроси и др.
република, Словакия, УнНадие МУХАРЕМОВА
Зам.-областният упраЕкспертът по етнически и гария, Румъния, Сърбия,
вител Красимир Неделчев поема подпомагане религиозни дейности в об- Украйна и България, за да
на областния управител щина Омуртаг Хасан Якуб обсъдят приложимостта на
в ресорите: Регионално в края на септември е взел либералните подходи въз
развитие; Административ- участие в международен основа на публикувания
но-териториални промени; семинар проведен в София. документ "Интеграция на
Контрол върху актовете и Темата на семинара е била ромите в Централна и Югодействията на органите на за интеграцията на ромите източна Европа: Либерални
местното самоуправление в Централна и Югоизточна политически препоръки".
Хасан Якуб, ни каза, че е
и местната администра- Европа и е бил организиран
ция за общините Търгови- от Европейския либерален представил презентация за
ще и Попово; Енергетика форум (ELF), с подкрепата дейностите на общината във
и енергийна ефективност; на Фондация Фридрих На- връзка със сътрудничествоуман за Свободата (FNF), то между община Омуртаг,
финансиран от Европейския град Мюнхен и община Пазарджик за международпарламент.
От представителя на об- ната ромска интеграция.
щината разбрахме, че на Освен това той е взел учассеминара са присъствали тие и в работната група по
политици от Европа, науч- образователна интеграция
ни работници от различ- с предложения, които могат
трудовия ви договор, защото ни институции от Източна да намерят приложение в
след 2012 г. отпадна опцията Европа, както и експерти образователната система,
работодателят да прекратява представляващи местните представил е позицията на
трудовия договор на работник, власти. Имало е и предста- общината в сесията “въпропридобил право на пенсия за вители на ромски органи- си и отговори” по препоръосигурителен стаж и възраст.
ките за либерални интеграТази възможност се запази зации и неправителствени
ционна политика на местно
организации,
работещи
на
единствено за професори, доценти и доктори на науките местно ниво от Чешката ниво.

На международен
семинар в София

Прекратяване на
трудовия договор
Прекратяването на трудовия
договор се извършва с връчване на заповед от работодателя
при спазване на определени
законови изисквания. По силата на Кодекса на труда трудовият договор се прекратява
писмено:
1. при прекратяване с предизвестие – с изтичането на
срока на предизвестието;
2. при неспазване ма срока
на предизвестието – с изтичането на съответната част от
срока на предизвестието;
3. при прекратяване без
предизвестие – от момента на
получаването на писменото изявление за прекратяването на
договора.
Заповедта се получава лично от работника и се подписва
от него. В случай че работник
откаже да получи заповедта си,
то работодателят може да му я
връчи и при отказ, като поиска
двама свидетели да удостоверят
с подписа си, че служителят е
отказал да получи заповедта.
Необходимо е да установите на какво основание е
предвидено прекратяване на
трудовия ви договор. След като
навършвате определен трудов
стаж и години в едно предприятие, трябва да проверите
дали датата на прекратяване
не съвпада с периода на пенсионирането ви. Възможно е
работодателят ви да си гарантира лесно прекратяване на

при навършване на 65-годишна възраст.
Дори и да не можете да
установите какво сте подписали, можете да входирате в
деловодството при работодателя декларация, че оттегляте
съгласието си върху всякакви
подписани от вас документи,
касаещи трудовото ви правоотношение и неговото прекратяване, в скучай че такива са ви
били предявявани и връчвани.
Независимо от горното дори
и да ви бъде прекратено трудовото правоотношение, ако
това се случи, след като сте
придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст,
не забравяйте да претендирате дължимото обезщетение за
продължителен труд при последния работодател в размер
брутното ви трудово възнагражение за срок от два месеца,
а ако сте работили при същия
работодател през последните десет години от трудовия
ви стаж – на обезщетение в
размер на брутното ви трудово възнаграждение за срок от
шест месеца.

Нова схема за кражба от...
(от 1 стр.) преброил пред
очите му, си ги прибрал. Едва
вкъщи 85-годишният търговищенец разбрал, че докато
му брои парите, измамникът
с ловкост успял да измъкне
200 лева и да ги открадне.
Това е последният пример за новата измама, която лавинообразно обхожда
страната. Повечето такива
случаи за сега са регистрирани в столицата, показва
полицейската
статистика.
Там възрастните хора отскоро са подели инициатива
да отиват за пенсиите си с
придружител. Служители в
пощенските станции са вдигнали ръце от измамите и инструктират пенсионерите да
не си показват парите пред
никого.
Интересен е случай в София, при който след като на
възрастна жена й казали,
че са и дали по-малко пари

(по гореописания случай),
тя сама преброила парите
си и установила, че са точно. Предложила заедно с
измамника да се върнат в
Пощата. Той естествено избягал.

Цветанов в Търговище

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

РИОСВ глоби мъж, който
продавал ястреб в нета

Ìúæ îò Òúðãîâèùêî ïóñíàë îáÿâà â Èíòåðíåò çà òîâà,
÷å ïðîäàâà ÿñòðåá. Òîâà íå îñòàíàëî íåçàáåëÿçàíî è ñåçèðàíè
áèëè èíñïåêòîðèòå îò Ðåãèîíàëíàòà èíñïåêöèÿ çà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå /ÐÈÎÑÂ/ â Øóìåí. Ïîñëåäâàëà ñúâìåñòíà
ïðîâåðêà, â êîÿòî ñå âêëþ÷èëè è ñëóæèòåëè íà îáëàñòíàòà
äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ â Òúðãîâèùå. Òàêà áèëî óñòàíîâåíî êîé å
ïóñíàë îáÿâàòà. Íà ìúæà ìó å ñúñòàâåí àêò çà óñòàíîâÿâàíå
íà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå ïî Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî
ðàçíîîáðàçèå.
Ïîëèöàèòå óñòàíîâèëè, ÷å ìúæúò íàìåðèë ïòèöàòà â ãîðàòà, ñëåä êîåòî ÿ ïðèáðàë è ñå ãðèæåë çà íåÿ âêúùè. Âúïðåêè
÷å ïóñíàë îáÿâàòà â èíòåðíåò, äíè ïî-êúñíî ìúæúò ïóñíàë
ÿñòðåáà íà ñâîáîäà.

Òúðãîâèùå

Площадка за опасни и
едрогабаритни отпадъци

Ïëîùàäêà çà îïàñíè è åäðîãàáàðèòíè îòïàäúöè îò äîìàêèíñòâàòà å îáîñîáåíà â Òúðãîâèùå. Îáùèíàòà å ñêëþ÷èëà äîãîâîð ñ ôèðìà
"Ìàðåêñ" ÎÎÄ çà áåçâúçìåçäíî ïðåäàâàíå íà ðàçäåëíî ñúáèðàíèòå
îòïàäúöè, ñúîáùèõà ïðåñöåíòúðà íà ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ.
Íà ðàçêðèòàòà ïëîùàäêà â Ïðîìèøëåíàòà çîíà íà îáëàñòíèÿ
ãðàä ùå ìîãàò äà ñå ïðåäàâàò è îïàñíèòå, è åäðîãàáàðèòíèòå îòïàäúöè. Îáîñîáÿâàíåòî é â èçïúëíåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë.19, àë.3,
ò.11 îò Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå. Íà îáåêòà ùå ìîãàò
äà ñå íîñÿò ìåòàëíè îòïàäúöè, èçëåçëè îò óïîòðåáà ÌÏÑ, àâòîìîáèëíè ãóìè, ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè, àíòèôðèçíè òå÷íîñòè, ñúäúðæàùè îïàñíè âåùåñòâà; áîè, ìàñòèëà, ëåïèëà. Çà óäîáñòâî íà
ãðàæäàíèòå àäìèíèñòðàöèÿòà å èçãîòâèëà ñïèñúê, â íåãî ïîïàäàò
è åäðîãàáàðèòíè îòïàäúöè îò áèòà êàòî øêàôîâå, ãàðäåðîáè, ëåãëà, , ìàòðàöè, ôîòüîéëè, äèâàíè è äð.

Îìóðòàã

Повече ползватели на
обществената трапезария
Îáùåñòâåíàòà òðàïåçàðèÿ â Îìóðòàã õðàíè 50 äóøè â

íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå, ñúîáùàâàò îò îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Áðîÿò íà ïîëçâàùèòå óñëóãàòà òàçè ãîäèíà å
ñ 20 ïîâå÷å, â ñðàâíåíèå ñ ìèíàëîãîäèøíèÿ çèìåí ñåçîí.
Äåéíîñòèòå ïî îáùåñòâåíàòà òðàïåçàðèÿ ùå ñå ðåàëèçèðàò çà ïåðèîäà 1 îêòîìâðè äî 31 äåêåìâðè 2014 ã. Óñëóãàòà
ñå ïðåäîñòàâÿ îò îáùèíà Îìóðòàã, ÷ðåç Äîìàøåí ñîöèàëåí
ïàòðîíàæ. Â ðàìêèòå íà îáùî 63 ðàáîòíè äíè ïîëçâàòåëèòå ùå ïîëó÷àâàò õðàíà çà îáÿä – ñóïà, îñíîâíî ÿñòèå è ïî
åäèí õëÿá, êàòî ìåíþòî çà áîëíèòå å äèåòè÷íî. Çà ïðàçíè÷íèòå äíè ïúê ñå ïðàâè ñïåöèàëíî ïðàçíè÷íî ìåíþ.

Парламентарни избори 2014 г.

За победителите
и другите

(от 1 стр.) Своя принос в нея дадоха както хората от щаба,
начело с д-р Венка Стоянова, така и другите познати
лица от листата за народни избраници. И се получиха резултати, които навеждат на размисли и анализи в други
посоки. И на тях си заслужава да се спрем. На първо място
при общия спад на гласовете за ГЕРБ в национален мащаб,
в Търговище „герберите” покачиха броя на избирателите
си с 1 300 нови гласове. Което прави два процента повече,
в сравнение с предходните парламентарни избори. А това
си е своеобразна оценка на избирателя – както за д-р Дарин Димитров като досегашен депутат, също и за местната партийна структура на ГЕРБ. Така ГЕРБ – Търговище отчита след изборния ден 5 963 гласа, а областната
структура 19.64% от гласувалите в 28 МИР – Търговище,
което си е солидно постижение.
Тези дни мои познати, ориентирани в политиката, ми
подмятаха, че Търговище малко по малко се обагря в синьо.
Навярно имаха предвид и гласовете на Реформаторския
блок – четвърта сила и 5.54% от гласувалите в областта.
Защото техните гласове в Търговищка община са повече
от 1 500, а за областта – 3 378. Тази констатация, която идва „отдолу” води към индикацията, че Търговищко
променя политическите си симпатии. А само след година предстоят
общински
и
кметски избори в областния
град. Но дотогава много вода
ще изтече и
не се знае кой
ще води камилата,
според
известната
поговорка. Но
в днешния ден
активите са за
ГЕРБ. Показва
го и простата
аритметична сметка – в
Търговище БСП
има 3 302, а
ДПС 2 899 гласа.
Сега! – догодина ще видим.

Четвъртък, 9 октомври 2014 г.
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Тийнейджъри в Кукления Образ на За лечебните чайове
Откритие или
предположение

С „Принцесата и свинарят” обогатяват репертоарния афиш

Ива ПАРАШКЕВОВА
Най-новото в Кукления
театър в Търговище е обогатяването на репертоарния
афиш с още едно заглавие
– „Принцесата и свинарят”.
Постановката е авторска на
Ивайло Марков, само музиката е на Диян Димитров.
Вече три представления
изиграха младите актьори,
които са ученици в дванадесети клас на Първа гимназия: Светлина Станчева,
Христина Стоянова, Георги
Иванов и Георги Тодоров.
На техните превъплътени
истории ръкопляскаха и
се радваха малчуганите от
Целодневна детска градина „Здравец”. В салона на
театъра имаше две представления – в събота и понеделник, на които дойдоха
деца и родители, баби и дядовци от нашия град и негови гости.
За пореден път тийнейджърите от състава на
Ивайло Марков показаха,
че могат да мерят сили с
професионалистите и да са
рамо до рамо с тях. Както
им беше обещал директорът миналия сезон, те вече
са в репертоарния афиш,
ще имат представления,

турнета, ще участват във
фестивали. Представяте ли
се каква радост! Младежите
просто са на “седмото небе”.
В „Принцесата и свинарят” играят четирима актьори, които водят четири
кукли-марионетки на твърд
водач. Практиката показва,
че марионетките се посрещат много добре от децата,
интересни са им и са едни
от любимите им спектакли.
Това е третата година, която продължават със своето
обучение учениците от Първа гимназия. В момента се
събират нови заявления за
участие и те са почти от гимназиален курс. Интересът е

голям. Всичко това стана
възможно благодарение на
проект „Успех” на Министерството на образованието
за извънкласни и извънучилищни форми /миналата година са били 45, а тази ще
са 50 на брой/. Ученическият
театрален състав за съжаление този сезон ще работи
по-малко месеци, според
проекта – от ноември до месец април. Новопостъпилите ще бъдат ръководени от
директора Ивайло Марков
и актьора Борислав Терзийски. А за сюжета…всички го
знаем. Идете и вижте дали
капризната принцеса ще се
ожени за свинаря…

Премиера в Драмата

„Любов за четирима”
Анета
МИЛЕВА
Спектакълът, по пиесата на Щефан
Фьогел „Двойка, четворка,
секс“ поставят
премиерно
на сцената на
Драматичния
театър в Търговище. Постановката носи
заглавието
„Любов за четирима” и освен нравствените проблеми
за любовта и
морала засяга
и една тема
табу за нашето общество

Високи постижения
(от 1 стр.)
хвърляне на
диск Нурджихан Раимова
от 9 клас и Радослав Сашев от 11 клас се наредиха
на 6-то места. Нурджихан
Раимова спечели и 7 място на хвърляне на копие.
Също 6-о място спечели и
Емрах Чаушев от 10 клас в
дисциплината гладко бягане на 5 000 метра. За тези
постижения търговищките
национали са наградени
с грамоти за участие и с
удостоверения за класиране от 1 до 6 място.
За отличните си постижения и за поддържане на
добрата си спортна подготовка, националите от
СОУ за ДУС Търговище ще
бъдат стимулирани със стипендии.
Спортната проява се състоя в периода от 21 до 24
август в град Трабзон, Тур-

ция. В нея участваха състезатели от 25 държави от
цяла Европа. Търговищките
спортисти от СОУ за ДУС
съставляват почти изцяло
състава на националния
отбор на България по лека
атлетика за спортисти с увреден слух, в който влиза
и един представител от София. Това стана възможно
след като това лято те успешно преминаха тестовите
квалификации в столицата.
Веднага след изпитанието
започна и тяхната подготовка за участие в Европейското първенство в Турция.
Тренировките се проведоха
в спортната база на Националната спортна академия
в София под вещото ръководство на Стойчо Стойков,
старши учител по физическо възпитание и спорт в
СОУ за ДУС.

– размяната на брачни партньори.
На 10 октомври, петък,
публиката ще види необичайната история на две
млади семейства, които се
впускат в рисковано приключение - размяна на партньори и секс с непознати. Правят го с идеята, че бракът им
няма да пострада и така ще
успеят да запазят интереса
на партньора си. Но може да
се окаже, че съдбата е намислила друго.
Режисьор на спектакъла
е Андрей Калудов, сценография - Галина Абаджимаринова. Ролите се изпълняват от
звездите на телевизионния
екран Десислава Бакърджиева /“Стъклен дом“, „Фамилията“/, Васил Драганов /
„Столичани в повече“, „Комиците“/, както и младите актьори на Драматичен театър
– Търговище Ивана Стоянова
и Мартин Властанов.
Премиерата е на 10.10.
2014 г. от 19 ч. на сцената
на Драматичния театър
в областния град.

Исус без
брада

Едно от най-ранните
известни изображения на
Исус Христос беше открито от испански археолози.
Ликът на Божия син е инкрустиран върху стъклена
чиния 4-и век с диаметър
22 см.
По-интересното е обаче, че Исус е с обръснато
лице. Освен това, косата му не е много дълга и
носи философска тога.
Предполага се, че съдът, намерен край южния
испански град Линарес,
е използван при извършване на християнски ритуали.
Учени, работещи в рамките на проекта FORVM
MMX, открили чинията в
молитвен дом сред руини
на град, за който се предполага, че е бил древният Кастуло. Находката
предизвикала в специалистите необходимост
от "преразглеждане на
хронологията на ранното
християнство в Испания".
На
изображението
край Исус са застанали
двама апостоли, за които се предполага, че са
Петър и Павел. Сцената
е запечатана в небесно
кълбо, между две палмови дървета, което в християнската иконография е
образ на безсмъртието,
живот след смъртта и рая.

Те са най-доброто оръжие срещу болестите

Когато времето започне да застудява, имунната система е изложена на
риск, атакувана от опасни
за здравето вируси и бактерии. Тогава на помощ идват
чайовете с лечебен ефект –
най-доброто оръжие срещу
болестите.
За лековития чай са ви
необходими само гореща
вода, избраната от вас изсушена билка и цедка. Дръжте лечебните растения във
водата за поне 10-15мин. и
след това прецедете. А ето и
кои са едни от най-лековитите чайове:
Чай от бъз
Чаят от бъз се приготвя
от цветовете на растението.
Известен е с това, че притежава отхрачващо и антимикробно действие, затова е
полезен при простуда, грип,
ангина, суха кашлица. Помага и при хрема. Лечебните свойства на чая се отразяват също при възпаления
на пикочните пътища. Не на
последно място топлата напитка тонизира организма и
има успокояващ аромат.
Чай от бял равнец
Чаят от бял равнец помага при световъртеж, гадене,
мигрена, лекува също ангина, колики и запек. Препоръчва се за жени, тъй като
се отразява благотворно при
ПМС, болезнена менструация, възпалени яйчници,
миома и други здравословни
проблеми от този тип. Лековитият чай енергизира, като
едновременно с това гони
стреса и тревогата.
Чай от джинджифил
Ако се оплаквате от нервен стомах, гадене, последвано от повръщане, пийте
чай от джинджифил. Топлата
напитка ще ги прогони за отрицателно време, като стабилизира организма. Освен
това лековитият чай помага
при настинка и грип и насърчава храносмилането.
Чай от коприва
Прилага се при лечение
на болки в гърлото, кашлица и бронхит. Лекува също
диария и някои стомашни
неразположения. Чаят от
коприва има лечебен ефект
и при обилна менструация.
Чай от лайка
Това е един от най-предпочитаните чайове, заради
вълшебния му вкус и приятния аромат.Препоръчителен
е за лечение на колики, колит, гастрит, задържане на
газове. Лекува също простуда и вируси, гони микробите.
Но колкото и да ви харесва
чая от лайка, не прекалявайте с него, тъй като предозирането може да ви навреди.
Чай от мента
Идеален за студено и
мрачно време, тъй като чаят
от мента има способността

да сгрява и да подобрява
настроението. Помага също
при газове, подуване на корема и при мускулна треска.
Топлата напитка облекчава
и болките в синусите.
Чай от невен
Лековитият чай може
да се пие профилактично в
сезона на грипа и инфекциите, тъй като предпазва организма от бактерии. Освен
товадейства като болкоуспокояващо, затова може да
се пие винаги когато не можете да успокоите болката.
Чаят от невен се препоръчва и за болести на сърдечно-съдовата система.
Плодови чайове с лечебен ефект
Плодовите чайове също
могат да се похвалят като
отлични лечители на различни здравословни проблеми. Приготвят се от
сушени плодове и гореща
вода. Чаят от малини или
круши помага при простуда
и сваля високата температура. Чаят от дюли облекчава кашлицата, а този от
боровинки действа при проблеми с очите и пречиства
кръвта от токсини. Ако пък
искате да заздравите костите, пийте чай от черници.
Чай от ружа
Може да избирате между два вида – от бяла или
от градинска ружа. Чаят от
бяла ружа се приготвя от
листата, цветовете и корена
на растението и се прилага
за лечение на болно гърло
и проблеми на дихателните
пътища. Богат е на пектин,
танин и захари. От друга
страна,ако се нуждаете от
повече енергия и тонус,
трябва ви чай от градинска
ружа.
Чай от салвия
Подобно на чаят от лайка, този от салвия (познат
още като градински чай),
също е доста разпространен. Топлата напитка помага при болести на дихателната система – кашлица,
фарингит, ангина, бронхит.
Действа
противовъзпалително и антимикробно.
Чаят от салвия се приема
и при проблеми с храносмилателната
система,
гастрит, болки в стомаха.
Помага също при болезнена менструация. Освен
това лековитата напитка е
известна със способността
си да намалява потенето и
да заздравява тъканите.
Чай от шипка
Чаят от шипка е полезен за имунната система,
тъй като е богат на полезни
вещества и съдържа значителна доза витамин С. Пие
се профилактично, за да се
поддържат доброто здраве
и форма на организма. Лечебният чай се препоръчва и
срещу стрес и безпокойство.

Четвъртък, 9 октомври 2014 г.
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Швейцарски спортен опит

Край Борово око - Търговище
(от 1 стр.) да бъде изградено тук, в Боровата
гора, е на децата от клуба. При един от тренировъчните им лагери в
Швейцария посещават
и парк, в който алеите
са превърнати в пътеки
за бягане, а отстрани на
тях има разположени
гимнастически уреди.
Удобно и приятно място
за спорт, каквото липсва на града ни.
Тази идея за спорт
сред природата е запазена швейцарска марка. Няма значение дали
става въпрос за активни
тренировки, физически
занимания с приятели,
семейно или просто за
разходка, Витапаркур
предлага всичко това.
Какво е Витапаркур,
ще попитате. На пътека в гората или парка,
с дължина 2 - 2,5 км се
разполагат 15 площадки, с уреди или общо
43 упражнения за сила,
ловкост и издръжливост, които могат да се
играят на тях. Самите
упражнения са описани на табели, като дори
има посочени нормативи и информация за изразходваните калории,
след тяхното изиграване. Това ни разказа
треньорът по спортно
ориентиране Петранка
Ангелова.
Идеята на клуба се
посреща с готовност
от общинската администрация, получава и
одобрението на Общинския съвет, а сега на
предстоящата сесия се
очаква да бъде и гласувано план-схема за разполагането на уредите.
Макар и с малко забавяне
инициаторите
на това начинание се
надяват, че за 1-ви май
ще може да бъде даден
и първият старт по това
забавно състезателно
трасе, а това е и желанието на децата, уточни
Ангелова в разговора
ни.
За да се случи този
пилотен проект в Търговище, партньор в тази
инициатива е и швейцарското
сдружение
„Вариант 5”. Вече повече от 20 г. те работят
ръка за ръка с Търговищкия спортен клуб,
като не една и две добри идеи са реализирани с тяхната подкрепа.
От неговия председател
Марк Летау /който дойде лично в редакцията/
разбрахме, че в Швейцария има 500 такива
спортни пътеки на открито, които се използват масово. Подходящи
са и за 5, и за 105-годишни. Като над тази
идея за масов спорт Витапаркур, се работи
вече 45 г., а през годините се усъвършенства
и подобрява за всички
тези, които обичат спорта.
Той уточни, че чрез
дарения, парите за

Петранка Ангелова заедно
със семейството на Марк Летау

строителните дейности
вече са набрани, но остава най-важната част
от начинанието - един
опит от Швейцария за
масовия спорт, за активен и здравословен начин на живот, да стане
част от свободното време на малки и големи.
Никак няма да е лесна
и поддръжката на тази
километрова алея, но
ако хората разбират
ползата от спорта сред
природата и там им е
приятно, то те ще се и
грижат за нея, убеден е
Марк.
Тук може би трябва
да припомним, че Боровата гора е засадена
с доброволния труд на
джумалии някога. Пре-

ди години, до здрач детски гласове огласяха
парка, а алеите му бяха
дори осветени. А дали
това начинание отново
ще обрасне с шубраци
и спортните уреди ще
бъдат почупени, зависи от нас и готовността
ни да сме част от една
добра идея, за нас и нашето бъдеще - децата.

Може да ни се струва
странно, че руснаците
лекуват главоболието
с моркови или гъбичките по краката - с кафе.
Тези рецепти почиват
на столетен опит.
В огромната Русия
често се налагало хората да си помогнат сами,
тъй като на стотици километри не е имало нито
лекар, нито аптека. Поколения наред те са се
учили от опита на по-старите как да се лекуват
със средства от природата. И най-хубавото е,
че лечебните средства
се намират във всяко домакинство, а рецептите в
по-голямата си част разчитат на най-обикновени
хранителни
продукти.
Ще видите как оризът,
кафето или яйцата помагат при различни ежедневни болежки.
При изгаряния
Дали си в София, или
в Москва, е все едно много е лесно да се изгориш на печката. Болката
е ужасна. Ако раните от
изгаряне са отворени
или твърде големи, веднага потърсете лекар.
При по-леки случаи можете да използвате домашни средства, за да
ускорите зарастването и
да подобрите състоянието на кожата.
Ето как помага:
тиква или яйце
Тиквата успокоява зачервената кожа. Сутрин
и вечер налагайте раната с месото на тиквата и
правете отгоре превръзка, докато отзвучи въз-

палението. Растителното
оцветяващо
вещество
бетакаротин
активира
обновяването на клетките. Яйцето също е старо
народно средство за лекуване на рани от изгаряния. То съдържа също
така един каротиноид особено ценния ликопен.
Яйцето се разбива добре
и се маже сутрин и вечер върху болезненото
място.
При разстройство
Това често се случва,
не само през лятото, когато бактериите се разпространяват бързо при
високите температури,
но може да ви хване и в
по-студените дни. Като
начало трябва да пиете
много течности, за да
избегнете обезводняването.
Ето какво помага:
оризова вода или чай
от нар.
Оризовата вода съдържа микроелементи,
подобни на тези в лигавицата на червата. Прилага се при разстройство
в много страни, не само
в Русия. Рецептата: 1 чаена лъжичка ориз се залива с 1 л и 750 студена
вода и се сварява на бавен огън. Прецежда се и
се пие по половин чаша
на всеки два часа, докато
разстройството премине.
Чаят от нар се приготвя,
като 2 чаени лъжички изсушена и нарязана кора
от нар се заливат с 1/2 л
вода, оставя се да кисне
и се пие на малки глътки
през целия ден.
При зъбобол

Злато и бронз за Вариант 5

Най-важното състезание по ориентиране в
България за възрастите
12-18 години се проведе
на 4-5 октомври. В програмата на Държавното
първенство, която започна в петък, бяха включени спринтовата и дългата дистанции, както и
щафетата в последния
ден от надпреварата. В
разпределението на медалите участваха около
350 състезатели от цялата страна. Участниците от СКО „Вариант 5”
се представиха добре и
завоюваха един златен
и един бронзов медал в
отборната надпревара
на щафетата. Общо 31
състезателя от Търговище взеха участие в държавното първенство.
В спринтовата дистанция, която се прове-

де в град Велико Търново, в района на стадион
„Ивайло” и ОУ „Бачо
Киро”, 5 от състезателите на търговищкия клуб
заеха места в челните
10 на своите групи. В
мъже-16 години Здравко Овчаров остана 5-ти,
Цвета Илиева (Жени16) зае 7-мо място. При
най-малките момчета
до 12 години Ивайло
Цонев зае 8-мо място,
а на 9-то място в своите групи останаха Бетина Бонева (Жени-14)
и Александър Александров (Мъже-18).
По време на дългата дистанция, която
организаторите
бяха
подготвили около село
Шемшево, Здравко Овчаров (Мъже-16) и Цвета Илиева (Жени-16)
отново бяха най-близко
до отличията, Здравко
зае 4-то място и остана
на едва 17 секунди от
бронзовия медал, Цвета
Илиева също се задоволи с 4-тата позиция, на
1:28 от стълбичката.
Финалната
арена
в последния старт от
Държавното
първенство – щафетата, беше
на същото място, но ра-

йонът на състезанието
беше нов и некартиран
досега. СКО „Вариант
5” успя да завоюва два
медала след отлично
представяне на състезателите в групите
Жени-16 и Мъже-12.
При девойките до 16
години Бетина Бонева,
Александрина Илиянова и Цвета Илиева се
пребориха за златните

пет капки пресен сок във
всяка ноздра. Внимавайте, възможно е добре да
се изцапате. Можете да
използвате и по 4 капки
лавандулово масло.
При болки в гърлото
Ето какво помага:
чесън
Той действа безотказно при начало на
болки в гърлото. Съдържа алицин, който е
естествен антибиотик и
дезинфекцира гърлото.
Най-добре да изядем
три скилидки. Ако се
страхувате от миризмата, има и хапчета, които съдържат чесън. Ако
искате да убиете бактериите, не забравяйте, че
водката като всеки друг
алкохол действа също
антибактериално. Смесете 2 лъжици от руското
национално питие с една
чаша вода и една лъжичка лимонова киселина.
Киселината убива бактериите и действа противовъзпалително.
При гъбички по краката
Зачервените, сърбя-

щи и белещи се места
между пръстите на краката са едно от най-характерните заболявания
на кожата. За да избегнем гъбичките, трябва
много добре да подсушаваме между пръстите на
краката.
Ето какво помага:
кафе или оцет
Направете си баня на
краката с кафе! Феноловите му киселини убиват гъбичките. 1 лъжица
смляно кафе се залива
с 1 л вряща вода и още
две минути се вари на
слаб огън. Когато изстине до приятна температура, правете баня на
краката по 15 минути
всеки ден, най-добре вечер. После добре подсушавате. Старо средство
е и оцетът, чиято киселина убива гъбичките. Два
пъти седмично намазвайте стъпалата с оцет и
ги оставете да изсъхнат
на въздуха.
При херпес
Мехурчетата на устата са червени, често
болезнени и неприятно

медали след като бягаха отлично по трудните
технически и физически
маршрути. При най-малките момчета Калоян
Петров, Дани Бонев и
Ивайло Цонев също се
справиха много добре и
при изключителна конкуренция взеха бронзовите медали на едва 49
секунди от златните и
16 – от сребърните.

Фирма „Агродимекс” ООД гр. Търговище

Уведомява своите арендодатели, че започва раздаването на рентата за стопанската 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

Тайните на руската
народна медицина
Когато ни мъчи болка
в зъба от възпален нерв,
сме готови да заобичаме
дори зъболекаря си. какво да направим обаче,
ако ни заболи зъб посред
нощ, през уикеда или
пък на място, където сме
далече от зъболекарски
кабинет? Възползвайте
се от изпитаното средство на старите руснаци.
Е, няма да излекувате
зъба, но може поне да
облекчите болките.
Ето какво помага:
Сланина
Сланината отделя непрекъснато сол, която
упоява. Сложете едно
парче сланина между бузата и болния зъб. Според руснаците болката
намалява след 15-20
минути. Много успешно
действа и парченце прополис. Увийте го около
клечка за зъби, поставете го на зъба и го задръжте там известно време,
докато болката отслабне.
При хрема
Дойде студеното време, често не сме облечени подходящо, лигавицата изстива и вирусите
ни нападат. Важно е да
лекуваме хремата веднага, за да не пострадат и
синусите
Ето какво помага:
червено цвекло
Антибактериалното
действие на червеното
цвекло е познато отдавна. Сок от червено цвекло, един от любимите
зеленчуци на руснаците,
успокоява ефикасно течащия нос. Капвайте по
3 до 4 пъти дневно по

сърбят. Често още от
детска възраст се заразяваме с вируса на херпеса, който след това
многократно се проявява. Причината може да
е слаба имунна система, стрес, много слънце
или хормонални смущения. Важно е да вземем
мерки веднага.
Ето какво помага:
яйчен белтък
В народната медицина
се е наложила употребата на яйчен белтък. Той
съдържа лизоцим, известен убиец на вируси.
Три-четири пъти дневно
мажете мястото с пресен
белтък. Имайте предвид
обаче, че има опасност
от заразяване със салмонелоза! Може да използвате и черен май
- действа добре благодарение на съдържащите
се в него танини, които
са противовъзпалителни
и убиват вирусите. Пакетче чай се залива с вряла
вода, оставя се да изстине и се налага по три
пъти дневно на херпеса
по 20 минути.

Четвъртък, 9 октомври 2014 г.
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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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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)

(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)

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10
Давам под наем ТУХЛЕН ГАРАЖ в центъра
на Търговище – ул. „Христо Ботев” 36 /до
ОПУ/, стабилен, с ток Тел.: 0601/8 12 16
Продавам ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в центъра на Търговище – обзаведен, с газово отопление
ГАРСОНИЕРА на ул. „Паисий”
Тел.: 0898 720 419 /Апостолов/

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

Тел.: 0988 307 802
НОВО * НОВО * НОВО

Тел.: 088 50 23 250

Çà ñïîêîåí ñúí

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

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

(1-4)

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

(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

(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

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

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
/тухлена/ - 95 кв. м в град Търговище, кв. Боровец етаж 1 от
два. Два самостоятелни входа, 5
стаи, остъклена тераса, маза и
таванска стая. Цена: 70 000 лв.
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

9 октомври 2014 г.

6 страница

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Лейър Кейк
21.00 ч. - криминален

9 октомври
БНТ 1

18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
20:30 Добро момче - екшън
спортове
22:30 Кухня - сериал
09:00 Извън играта - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
10:00 Пазителят на Мемфис - сериал
сериал
bTV Lady
11:00 Тежки престъпления 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
09:00 Светът на бебето - доку12:00 Ренегат - сериал
ментален
13:00 Експериментът Филадел10:00 Географски ширинифия - приключенски
лайфстайл
15:00 Survivor: Камбоджа 10:30 Шопинг съветник - модно
реалити
предаване
16:00 Пазителят на Мемфис 11:00Модни хроники -лайфстайл
сериал
11:30 Модерно - токшоу
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Експериментът - сериал 12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
19:00 Ренегат - сериал
15:00 Пан Ам- сериал
20:00 Тежки престъпления 16:00 Престъпления и страсти
сериал
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Нинджа 2: Пътят на отмъ- 17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Самозванка - сериал
щението - екшън
19:00 От обич - сериал
00:00 Опасни улици - сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
08:15 Текила и Бонети - сериал
09:30 Ризоли и Айлс: Криминал- 22:00 Стъклен дом - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
ни досиета - сериал
23:45 Самозванка - сериал
10:30 Терористката - екшън
Nova TV
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 06:20 Здравей, България
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 09:30 На кафе
11:30 Бон Апети
ни досиета - сериал
12:00 Новините на Нова
16:00 Ана и кралят - драма
12:30 Опасна красота - сериен
19:00 Никита - сериал
bTV
13:30 Моята карма - сериен
06:30 Тази сутрин
20:00 Досиетата Х - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Лейър Кейк - криминален 14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
23:15 Дворец на илюзиите 16:30 Малката булка - сериен
12:30 Шоуто на Слави
драма
18:00 Сделка или не – тв. игра
13:30 Тайните на времето bTV Comedy
19:00 Новините на Нова
сериал
09:00 Шоуто на Слави
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 15:30 Цветовете на любовта 10:00 Обект на желание реалити
- сериал
комедия
17:00 bTV Новините
12:00 Семейство Флинстоун - 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Х Factor - музикално шоу
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
Kino Nova
сериал
21:30 Survivor: Камбоджа 15:30 Мразя моята тийн дъщеря 09:50 Касъл - сериал
реалити
10:50 Войната на Фойл - сериал
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
12:50 Хубави неща - романтика
16:00 Алф - сериал
23:30 bTV Новините
15:45 Децата на хората - трилър
17:00 Младост 5 - шоу
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 Action

ПЕТЪК
БНТ 1

Diema TV

09:50 Кралят на Скорпионите
2 - 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 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 Студио Квалификации
УЕФА Евро 2016, директно
21:45 Футбол: Словакия Испания - квалификационен мач за УЕФА
ЕВРО 2016, директно

TV 7

09:30 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Карма, драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
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

bTV Cinema - Две димящи дула
21.00 ч. - екшън

10 октомври

13:00 Новите съседи - 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
bTV
ни досиета - сериал
06:20 Здравей, България
06:30 Тази сутрин
16:00 Дворец на илюзиите 09:30 На кафе
09:30 Преди обед
драма
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
18:00 Никита - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
20:00
Досиетата
Хсериал
12:30 Опасна красота - сериен
13:30 Тайните на времето21:00 Две димящи дула – екшън 13:30 Моята карма - сериен
сериал
14:30 Перла - сериен
15:30 Цветовете на любовта 23:00 Даяна - драма
16:00 Новините на Нова
- сериал
bTV Comedy
17:00 bTV Новините
08:00 Шантави рисунки- анима- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв.игра
17:30 Лице в лице
ционен
19:00 Новините на Нова
18:00 Времето лети - сериал 09:00 Младост 5 - шоу
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 19:00 bTV Новините
10:00 Добро момче - екшън
реалити
20:00 Север- юг- сериал
12:00 Семейство Флинстоун 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:30 Гласът на България
сериал
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

18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Специален доклад екшън

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

СЪБОТА

bTV Cinema - Гепи
21.00 ч. - криминален

11 октомври
БНТ 1
08:30 Саладин - анимационен
09:25 Великолепната петорка
- игрален филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:40 Бразди
13:10 Иде нашенската музика
- фолклор
14:05 Малки истории
15:05 Либера ме - документален
15:25 Приказка без край игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен с Ути
Бъчваров
18:55 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Корави старчета - игрален филм
23:15 По света и у нас
23:30 Международен джаз
фестивал Банско - 2014

bTV

09:30 Survivor Камбоджа- реалити
11:30 Блокада - драма
13:45 Х-Мен - екшън
15:45 Експериментът Филадилфия - приключенски
17:30 УЕФА Шампионска лига
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 bTV Документите
22:00 Пасажер 57 - екшън
23:45 Нинджа 2: Пътят на отмъщението - екшън

bTV Cinema

07:00 Копнеж по Джоузеф Лийс
- драма
09:00 Да умреш млад - драма
11:15 Ана и кралят - драма
14:15 Даяна - драма
17:00 Две димящи дула - екшън
19:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Гепи - екшън
23:00 Жената на астронавта драма

bTV Comedy

08:00 Напълно непознати сериал
06:30 Агрофорум - предаване
10:00 Полицейска академия 6 07:00 Трета смяна - сериал
комедия
08:00 Тази събота
12:00 Такеши касъл - риалити
11:00 Cool…T - лайфстайл
13:00 Напълно непознати
12:00 bTV Новините
- сериал
12:30 Домашен арест - ситком
15:00 Новите съседи - сериал
13:00 И да обича кучета 18:00 Да, мило - сериал
комедия
15:00 Непознатите: Лара Фа- 19:00 Без пукната пара сериал
биан - документална
19:30 Семейство Флинстоун поредица
сериал
16:00 Верижна реакция 20:30 Коледата на Денис Белята
драма
- комедия
18:00 Survivor: Камбоджа
22:30 Такеши касъл - риалити
19:00 bTV Новините
23:30 Първична сила- турнир на
19:30 bTV Репортерите
Световната федерация
20:00 Предай нататък - шоу
по кеч
22:00 Комиците - шоу
23:00 Атентатори - екшън
bTV Lady
01:30 Верижна реакция 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
трилър
09:00 Любов и предателство сериал
bTV Action
08:30 Дивата муха- предаване 12:00 Гласът на България - шоу
за екстремни спортове 15:00 Стъклен дом - сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

15:30 Съпротива - сериал
16:30 До живот - комедия
19:00 Секс гуру - комедия
21:00 Студио Квалификации
УЕФА Евро 2016,
директно
21:45 Футбол: Полша - Германия - квалификаNova TV
ционен мач за УЕФА
07:00 Събуди се... - НТВ
Евро 2016, директно
10:00 На светло с Люба Кулезич
23:45 Студио Квалификации
11:00 Съдебен спор - НТВ
УЕФА Евро 2016,
12:00 Новините на Нова
директно
12:30 Темата на Нова
00:00 Яростта на Йети 13:00 Клуб Първа съпруга ужаси
комедия
15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
Diema Family
16:00 Грозна като смъртта 08:30 1001 Нощ - сериен
романтичен
10:30 Цената на славата 18:00 Ничия земя - НТВ
сериен
19:00 Новините на Нова
12:20 Круиз към щастието:
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
Лас Вегас - роман20:00 Игра по план - екшън
тичен
22:15 Неуязвимият - екшън
14:10 Обещаната булка романтичен
Kino Nova
08:10 Детски анимационен блок 16:00 Любов и наказание сериен
10:00 Синбад: Легендата
18:00 Памуковата принцеса на Седемте морета сериен
анимационен
11:45 Футболен татко - комедия 20:00 Звезда - романтичен
21:50 Обещаната булка 13:40 Риболов в пустинята романтичен
комедия
16:00 Още една мечта - комедия 23:45 Езо ТВ
17:45 Хари и семейство ХендерTV 7
сън - комедия
08:00 Амика - сериал
20:00 От местопрестъплението 08:30 Командирован - сериал
- сериал
09:00 Факторът Кошлуков
21:00 Машината на времето 11:30 Южният Пасифик
екшън
- Океан от острови 23:15 От местопрестъплението
документален
- сериал
12:30 Новини
00:15 Неуловим - екшън
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината
Diema TV
- документална
07:45 Безследно изчезнали поредица
сериал
15:40 Смъртоносен рояк 10:00 Камиони по леда - ретрилър
алити
17:30 TOP GEAR
11:00 Боуфингър - комедия
18:30 НОВИНИ
13:00 Питайте Джим - сериал
19:30 Речта на краля - драма
13:30 Сапьорски отряд: Афга21:50 Новини
нистан - документална
22:00 Ефектът на пеперудата поредица
фантастика
14:30 Спасителни хеликоптери документална поредица 00:10 100 фута - трилър

bTV Action - Ел Мариачи
22.00 ч. - екшън

12 октомври
08:15 Саладин - анимационен
08:45 Бърколино
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:15 ХХХI маратон на град
София
12:50 Спортни новини
13:00 Златните гласове на
Златният Орфей
14:00 В сянката на властта тв филм
14:50 Островът на цар Самуил
- документален
15:45 Женени за празниците игрален филм
17:20 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
Лека нощ, деца!: Случки с
бърколини
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 16 пресечки - трилър
22:30 По света и у нас
22:45 Нощни птици - шоу
00:20 Трето полувреме

16:30 Парите или жената лайфстайл
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Папараци - шоу

отмъщението - екшън
13:30 Пасажер 57 - екшън
15:15 Блокада - драма
17:30 Серия А - обзорно предаване
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Експериментът Филадилфия - приключенски
22:00 Ел Мариачи - екшън
23:45 Светкавичен огън - драма

20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предателство сериал

Nova TV

07:00 Събуди се...
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Кунг-фу панда - анимационен
14:30 Извън новините с Ани
bTV Cinema
Салич
08:00 Бензиностанция - ко16:00 Дикoff - НТВ
медия
10:00 Антоан Фишър - биогра- 19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
фичен
12:30 Преследването на Либър- 20:00 Двойници - комедия
21:50 Клопка - трилър
ти - комедия
14:45 Жената на астронавта - 00:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
драма
Kino Nova
17:00 Гепи - комедия
08:10 Детски анимационен блок
19:00 Седем часа разлика 09:35 Футболен татко - комедия
сериал
11:30 Хари и семейство Хендер21:00 Път към отмъщение сън - комедия
драма
13:50 Отменено уволнение 23:15 Импулс - трилър
драма
16:10 Машината на времето bTV Comedy
екшън фантастика
08:00 Напълно непознати 18:05 Свирепи създания сериал
10:00 Коледата на Денис Белята
комедия
- комедия
20:00 От местопрестъплението
12:00 Такеши касъл - риалити
- сериал
bTV
13:00 Напълно непознати
21:00 Живот назаем - екшън
08:00 Тази неделя
- сериал
23:15 От местопрестъплението
11:00 Търси се… - токшоу
15:00 Новите съседи - сериал
- сериал
12:00 bTV Новините
00:15 Свирепи създания 12:30 Домашен арест - ситком 18:00 Да, мило - сериал
комедия
13:00 Гроздето на раздора - 19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Семейство Флинстоун комедия
Diema TV
сериал
14:50 Надежда за обич 07:45 Безследно изчезнали 20:30 Без резервации - драма
драма
сериал
22:30 Такеши касъл - риалити 09:40 Камиони по леда 17:00 120 минути
23:30
Първична
сила
турнир
на
19:00 bTV Новините
реалити
Световната федерация 10:40 До живот - комедия
19:30 bTV Репортерите
по кеч
20:00 Гласът на България
12:55 Питайте Джим - сериал
- шоу
bTV Lady
13:25 Национална лотария
22:00 Папараци - шоу
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 13:55 МЕК-8: Специални части 23:00 Перфектен план - драма 09:00 Любов и предателство документален
01:00 Гражданинът 182 сериал
14:25 Спасителни хеликоптери комедия
12:00 Предай нататък - шоу
документална поредица
14:00 Стъклен дом - сериал
15:25 Съпротива - сериал
bTV Action
16:30 Парите или жената 16:20 Секс гуру - комедия
08:30 Survivor: Камбоджа лайфстайл
18:10 Атака срещу Еър Форс
реалити
17:00 Изборът на Лара - сериал
Едно - екшън
11:30 Нинджа 2: Пътят на

20:00 Око за око - приключенски
22:10 Doom - трилър
00:25 Фрактура - предаване
за рок музика

Diema Family

08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Цената на славата сериен
12:20 Круиз към щастието:
Бермудите - романтичен
14:10 На крилете на любовта
- романтичен
16:00 Любов и наказание сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Съвършено непознат романтичен
21:50 На крилете на любовта
- романтичен
23:45 Езо ТВ

Nova Sport

19:00 Футбол: Естония
- Англия, квалификационен мач за УЕФА
Евро 2016, директно
21:45 Футбол: Люксембург Испания, квалификационен мач за УЕФА
Евро 2016, директно

TV 7

08:00 Амика - сериал
08:30 Командирован - сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Южният Пасифик Океан от острови
-документален
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината
- документална
поредица
15:30 Жега
16:00 Предаването - ток шоу
17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
19:30 Белият олеандър драма
21:35 Новини
21:45 Париж, обичам те романтичен

Четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Прочетохме
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"Животът днес"
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Деветашката пещера

Галенето стресира котките

За
собствениците на котки едва ли
има нещо по-успокояващо от това да
слушат мъркането на
сгушената в ръцете
или скута им писана. И въпреки че по
този начин пухкавите
питомки осигуряват
комфорт на стопаните
си, на самите тях галенето не носи същото удоволствие, дори
напротив, може да
ги стресира, предупреждават британски
експерти, цитирани
от в. "Дейли мейл".
Проучване на Cat
Protection - водещото
дружество за защита
на котките във Великобритания, разкри-

ва, че над половината
от стопаните не знаят
как да се справят със
стресирани писани и
погрешно смятат, че
решението на проблема е да ги галят.
Авторите на проучването са анкетирали
собственици на котки,
за да разберат какво
знаят те за грижите
за тях. Експертите
обаче са установили, че много стопани
допускат обичта към
техните питомци да
замъглява преценките им.
"Прекаленото гушкане и галене може
да е твърде стресиращо за някои котки.
Пространство и покой

- от това най-често
се нуждаят питомките ни. Те не са малки пухкави човеци и
това, което успокоява стопаните им, не
е задължително да
е приятно и за тях.
Собствениците обичат своите питомци и
искат те да са щастливи, но настоящото
проучване
показва
липсата на достатъчно разбиране у тях за
това какво стресира
котките и как да се
справят със ситуацията", казва поведенческият експерт Ники
Тревороу.
От Cat Protection
са установили, че 55
процента от стопани-

Всяка пета жена би предпочела

Торта вместо секс

те не осъзнават, че съвместният живот с друга
котка или куче стресира
писаните. Над 50 процента от собствениците не
разпознават, че честото
мокрене или цапане в къщата е
признак за стрес
у котките.
Само
една
четвърт от стопаните са наясно,
че когато котката
постоянно се почиства на едно и
също място, това
е индикация, че
нещо я тревожи.
Половината
от
стопаните не осуведомява своите клиенти, че ъзнават, че пояот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- вата на непознати
котки в къщата
мираната питейна вода по електронен път също влияе нега(Е pay), както и да получават електронни тивно.
От дружеството
фактури (e Faktura)
са направили проПодробности на сайта на „В и К” Търговище учването за документален филм,

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

Попитали
Радио
Ереван:
- Може ли радиото
да замени пресата?
Радио Ереван:
- Може...ако успеете да си избършете
задника с антена...
***
Питат радио Ереван:
- Какво провят
младоженците през
21 век в първата
брачна нощ?
- Мъжът брои парите, а булката качва
снимки във Facebook.
***
- Какво е това
"брак"?
- Бракът е това
събитие, след което
мъжът престава да
купува цветя и започва да купува зеленчуци.
***
Попитали
Радио
Ереван:
"Кой ще оцелее
след Третата световна война?". Отговорът бил: "Е, как
кой - естествено,
че ще останат само
две държави - САЩ и
ФРГ". "А защо точно
САЩ и ФРГ?" - бил
следващият въпрос.
"Е, как защо - разбира се - Съединени
Арменски Щати и
Федерална Република Грузия!".

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 09.10.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на
обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Угледно и
с.Кестеняво, общ.Омуртаг.
На 10.10.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на
обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг
- ул.Ц.Освободител, ул.Васил Левски, ул.Аспарух, ул.Искър,
ул.Хр. Ботев, ул.Н.Рилски, ул.Беласица, ул.П.Хитов, ул.Цар
Крум, ул.Антим I , ул.Средна Гора, ул.Възраждане, ул.Янтра,
ул.Кожарска, Районна прокуратура, Районен съд и Община
Омуртаг.
На 13.10.2014 г., от 08:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: абонатите, захранвани от МТП „Ванеда” и МТП
„Улично осветление”, БКТП ”Кока Кола” от ВЕЛ”Минерална
вода”, гр.Търговище.
На 13.10.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на
неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: абонатите захранвани от ТП 1, с.Черковна – общ.Търговище.Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на от 08.30 ч. до 09.00ч. и от 16.30
ч. до 17.00ч. в районите на с.Черковна, с.Копрец, с.Търновца,
с.Преселец, с.Драгановец - общ.Търговище.
На 14.10.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на: абонатите захранвани от ТП 2,с.Кралево - общ.Търговище.Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на от 08.30 ч. до 09.00 ч. и от 16.30
ч. до 17.00 ч. в районите на Община Търговище,село Кралево.
На 15.10.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: Община Търговище -с.Черковна – абонатите захранвани от ТП 1.Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на от 08.30 ч. до 09.00ч.
и от 16.30 ч. до 17.00ч. в районите на с.Черковна,с.Копрец,с.
Търновца,с.Преселец,с.Драгановец - общ.Търговище.
На 16.10.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на: абонатите, захранвани от ТП 2,с.Кралево - общ.Търговище.Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на от 08.30 ч. до 09.00 ч. и от 16.30
ч. до 17.00 ч. в районите на Община Търговище,село Кралево.
На 17.10.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на: вилна зона "Драката", гр.Търговище, захранвана
от ТП ”Г.Петков”.
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



който
разкрива
тайните живот и
"език" на котките
и ще бъде излъчен
на 7 октомври в поредицата Horizon
на Би Би Си 2.
Експертите
предлагат няколко
препоръки за успокояване на стресирани котки:
- Опитвайте се
да не прекалявате
с гушкането и галенето на котка, проявяваща признаци
на стрес, за да не
влошите състоянието й.
- Винаги осигурявайте на котката
достатъчно достъпни места за криене
и й позволявайте
да остава в убежището си толкова
дълго, колкото поиска. Скришните
кътчета дават на

писаните чувство
за сигурност и безопасност. За целта
могат да се използват дори най-обикновени кутии.
- Котките се
чувстват сигурни,
когато могат да
наблюдават
заобикалящата
ги
среда от високо.
Необходимо е те
да имат достъп до
високи места, като
например
върху
гардероб или висок рафт.
- Уверете се, че
има
достатъчно
храна, вода и места за задоволяване
на физиологичните нужди за всяка
котка в къщата.
Идеалният
брой
тоалетни е по една
за всяка котка
плюс една допълнителна.

Една пета от жените
биха предпочели да похапнат изкусителна торта,
вместо да се отдадат на интимни ласки с партньорите
си, пише в. "Дейли стар",
позовавайки се на резултатите от проучване, направено във Великобритания
сред 2000 души по случай
Националната седмица на
тортата.
Анкетата по поръчка на
"Мистър Киплинг" разкрива
също, че много от дамите
биха се отказали от виното,
а 13 процента биха спрели да използват мобилния
си телефон,
ако това е
единственият начин
да се "натъпчат"
с
любимото
си сладко
изкушение.
Допитването показва още, че

0893 693 202 от понеделник до събота!

един на осем служители е
пробвал да си осигури благоразположението на шефа
с торта. Единайсет процента от мъжете са "ухажвали"
партньорка с любимото изкушение срещу 7 процента
от дамите, които са се опитвали да установял дали "любовта на мъжа минава през
тортата".
"Оказва се, че макар и
дребно изкушение, тортата е едно от нещата, без
които нацията ни просто
не може да живее", казва Клер Харисън-Чърч от
"Мистър Киплинг".

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

