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Омуртаг ще решат ДПС – постоянна
проблема с водата величина в региона
Кметът на Омуртаг
Неждет Шабан подписа
договор за инженеринг
на обект „Изпълнение
на дейности за осигуряване проводимостта
и техническите параметри на изградения
водопровод от ПСПВ
„Ястребино” до помпена
станция „Омуртаг” и съоръженията към него за
обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване
на Омуртаг”.
Договорът е сключен
между Дружество ЗЗД
„ВиК Омуртаг – 2014” и
община Омуртаг. Той е
на стойност 468 729,58
лв. с ДДС. Средствата
са осигурени съгласно
подписаното споразумение между МРР и
община Омуртаг. Чрез
него общината получи
финансиране за разрешаването на проблема
с водоснабдяването на
града, което е в размер
на 1 млн. лв.
Срокът за изпълне-

ние според договора
е 60 календарни дни,
считан от датата на подписването на протокола
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво.
Предстои и подписването на договор за
обект „Реконструкция
на съществуващ водопровод от ВС „Копилово” – Омуртаг. Подобект: „Реконструкция на
напорен водопровод от
ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар
V= 50 м3 ” и подобект:

"Гравитачен довеждащ
водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС
Кипилово", като част от
програмата за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен
воден режим в някои
населени места“ и в изпълнение на чл.1, ал.2
т.3 от ПМС №19/2014 г.
С неговото подписване ще бъде направена
реконструкция на съществуващия водопровод от Водоснабдителна система „Кипилово”.

България има нужда
от ДПС, а в Търговище
може да вземем два
мандата, каза водачът
на листата на партията
д-р Тунчер Кърджалиев
по време официалното
представяне на листа-

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

та с кандидати за де- 0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
путати от нашия район. 0885/790 121; 0885/ 790 151
Нуждата от ДПС д-р
Кърджалиев обоснова
с това, че "партията е
най-последователната в
евроатлантическата си
ориентация (на 2 стр.)

На среща „БСП- От АБВ очакват
Лява България” компроматна война

Отбелязаха 70 години от Девети септември * Представиха
листата с кандидат-депутати

Реформаторски блок - Търговище

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

Със тържество, на което бе отбелязана 70-та
годишнина от Деветосептрийското въстание през
1944 година, коалиция
„БСП- лява България” от-

кри своята предизборна
кампания в Търговище.
Повече от триста членове на партията и симпатизанти се събраха в

В присъствието на лидера Георги Първанов,
АБВ представи листата
с кандидати за народни
представители за Търговищки регион. Водач
на листата е 26-годишният икономист Ивайло
Русчев, завършил стра-

тегически мениджмънт
в Лондонския университетски колеж. В тази
листа е и най-младият
кандидат за депутат
24-годишната студентка
във Варненския свободен университет Надя
Денкова.
(на 2 стр.)

Ние сме единствената Всеки глас за ДПС - глас
адекватна алтернатива
Ре ф о р м ат о р с к и я т
блок в Търговище представи пред журналисти
кандидатите за народни
представители в своята

листа за 28 МИР. „Листата ни е изключително
балансирана, състои се
само от местни хора учили,
(на 2 стр.)
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Нов областен
управител

На вчерашното си заседание Министерският съвет смени седем
областни
управители,
съобщиха от правителствената пресслужба. В
Търговище от длъжността е освободена Емел
Расимова.
На нейно място застава Севда Ерменкова. Тя
вече е била заместник
областен управител в
периода 1999-2001 г. В
момента е регистриран
земеделски производител. Тя е завършила спеÊÍÈÃÈ, Ó×ÅÁÍÈÖÈ, циалността „Зооинженер” във ВИЗВМ – Стара
ÏÎÌÀÃÀËÀ, ÈÃÐÈ,
Загора и е магистър по
ÈÃÐÀ×ÊÈ, ÏÚÇÅËÈ, финанси от ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” – ВеÊÀÍÖÅËÀÐÈß
лико Търново.

ресторант „Нова (на 8 стр.)

за национално съгласие!

Интервю на водача на листата на ДПС
- Търговище за парламентарните избори 2014 г. д-р ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ

- Какви са оценките
ви за предсрочно приключилите дейността си 42-то Народно
събрание и Кабинета
„Орешарски”? Какви
са причините за непълния мандат ?
Противоречиви
ще
останат оценките за
42-то НС и кабинета,
който той излъчи. Стар-

тът беше с голям
ентусиазъм
за
нашата и другата – съуправляваща партия, със
самочувствието
на политически сили с
морално преимущество
след авторитарното управление преди това.
Живеем в динамично
съвремие, с често променящи се политически
параметри. В основата
им, обаче, е винаги Суверенът! Той задава актуалната политическа
конфигурация.

Политиката е изкуство на възможното.
Няколко фактора предопределиха съдбата
на тази власт: важен
маркер бяха Евроизборите и неубедителното (за да не използвам
друга оценка) представяне на съуправляващата партия ; нямаше
достатъчно бързи и прагматични икономически
и финансови решения,
които да доведат до социална ефектиност; реформи в симптоматични
области се забавиха и

дори забравиха – здравеопазване, соц. сфера, публични финанси,
образование и др. Безспорно – допуснаха се
и няколко управленски,
в това число и кадрови
грешки, които доведоха
до безпрецедентната
политическа ситуация –
перманентни протести
и политическа криза.
Грешките са съпътстващ елемент при работещи
политически
структури, на които народът им поверява отговорност
(на 4 стр.)
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Ние сме
единствената...

(от 1 стр.) работили и родени
тук, които никога не са прекъсвали връзката с родното
си място.Има кандидати, които са доказали се във времето авторитети, както и млади
професионалисти работещи в
региона”, отбеляза водачът на
листата доц. д-р Орхан Исмаилов. Той има редица титли и
професионални признания зад
гърба си - военно звание „Лейтенант” и специалност „Машинен инженер от НВУ„Васил
Левски” във Велико Търново и
други.
Втори в реформаторската
листа е д-р Явор Александров
от Търговище, специалист ортопед-травматолог над 20 години в МБАЛ Търговище. Трета
е Диана Николова –дългогодишен преподавател, следвана от Татяна Петрова, старша
медицинска сестра с дългогодишна практика.В листата
влизат и младите специалисти
Хасан Хасанов от Омуртажко,
ветеринарен техник със средно образование и Билял Билял
от Търговище, завършил ВТУ
„Св.св.Кирил и Методий”, специалност „Право”.
„Реформаторският блок ще
бъде в 43-то Народно събрание. Разчитаме на мислещите
избиратели, близо полвината
правоимащи гласооподаватели в област Търговище не упражняват правото си на вот.
Ние сме единствената алтернатива за промяна на цялостното статукво и за разрушаване на неработещият ДПС-БСП
модел в региона. Ние сме сами
по себе си уникално явление в
съвременната политическа история на България като коалиция от различни партии. ГЕРБ
е наш опонент на тези избори,
от който ние се разграничаваме крайно. Ние нямаме субсидиите на ГЕРБ, но имаме
качествени личности, експерти в „редиците” си, с които да
установим европейски модел
на управление”, подчерта доц.
д-р Исмаилов.
„Ще се борим за два мандата, ще вземем крайни и крути
мерки срещу практиката за
купуване на гласове, която
осигурява статуквото на абсолютни ДПС „бастиони” каквито
са Омуртаг, Антоново и Опака.
„Виновни за кризата, в която
се намира България са всички
управляващи партии и единственият начин за излизане
от нея е чрез хора, които имат
възможността да го направят”
заключи доц. д-р Исмаилов.

Човекът с топлата усмивка За

Писмо до редакцията
Искам накратко да разкажа как животът ме срещна с д-р Емил Абаджиев
– гинеколог в болницата в Търговище.
Моя приятелка от близък град, /с
която се познавам от моминство и до
сега поддържаме контакти/ се наложи
да идва на преглед при д-р Абаджиев
/младши/.
Тъй като тя не живее в нашия град,
аз разбира се обещах да помогна с каквото мога. Аз самата не го познавам
затова бях доста притеснена как ще
премине срещата ни.
Неговият поглед излъчваше топлина и увереност. От кратката ни среща аз си тръгнах доволна и щастлива,
че и в нашата болница има такива лекари – хора с големи сърца.
На 28.VII. 2014 г. бяхме с приятелка-

(от 1 стр.) и защото залага
на националното съгласие и
нуждата от консенсус между политическите сили, за
постигане на стабилно управление на държавата".
Листата на ДПС за 28-ми
Търговищки избирателен район е съставена от осем души
- експерти. Според водача, тя
е балансирана по много критерии. Средната възраст на
кандидат-депутатите е 41 години, седем са висшистите
и един е със средно техническо образование.” Това са
хора с различни професии,
за да се обхване целият обществен спектър”, каза още
Кърджалиев.
Втори в листата е известният политик и финансист
Йордан Цонев, а трета - Халиме Адемова от Омуртаг.
"Ако реализираме всички
стратегически задачи за
региона, ако структурите
ни работят добре, както и
досега, и ако спечелим доверието на хората - убедени
сме, че ще вземем два мандата", допълни Кърджалиев.
Той очаква позитивна оценка на избирателите, защото
"ДПС-Търговище не е просто
част от националния отбор
на партията, а по болезнен
начин приема негативните
последици от случващото
се в страната и не може да
загърби региона".

направени и „Първи копки”, с
които ще започне изпълнението на строително-монтажните работи по трите обекта.

(от 1 стр.) „Смеем да заявим, че това е листата с найниската средна възраст – 35
г.”, казаха от АБВ.
„Възраждането на държавността е най-главната
задача, която си поставяме”, заяви Георги Първанов.
Той изреди и ангажиментите, които АБВ поема, ако
на партията бъде гласувано
доверие. А именно: референдум за нова конституция, включително промяна
на държавното устройство
и установяване на президентска република. Други
ангажименти на АБВ са
трикратното
намаляване
на държавните субсидии за
партиите, реформа в съдебната система и определяне
на мандатност на съдиите;
създаване на агенция за
борба с корупцията по високите етажи на властта и др.
„Само четири дни след
началото на предизборната
кампания ние имаме основание да смятаме, че срещу
нашите кандидати ще започне компроматна война.
Ще бъдат вадени неща от
тяхното професионално минало и настояще, включително и от личния им живот,

В сцена се превърна в
празничния 6 септември
центърът на търговищкото
село Буховци. На нея среща
си дадоха над 420 самодейци от три съседни области,
за да участват V-я тракийски фолклорен събор "Фисекът пее". Той бе посветен
на 170-годишнина от рождението на Капитан Петко
войвода, уточни кметът на
населеното място Здравка
Бонева.Съборът бе открит с
химна на тракийците "Ясен
месец" и с поднасяне на

цветя на Войнишкия паметник в центъра на селото.
Самодейците бяха разпределени в 25 групи. "Сцената е отворена за всички,
които пеят тракийски песни, играят тракийски танци,
представят тракийски обичаи, каза Бонева.
Съборът бе и повод за
срещи между роднини и
приятели, напуснали селото
през годините. Местността
"Фисека" събира членове
на тракийски дружества за
среща и обмяна на идеи -

я. „Поляница”
и риболовците

Язовир „Поляница” ще е
достъпен за риболовци. Техническите характеристики
на съоражението, като язовир с голяма стена го предвиждат и за любителски риболов.
Това е отговора, който
Министерството на околната среда и водите е изпратил до Областната управа
в Търговище, след искането
за промяна на статута на
язовира и връщането му за
любителски риболов.
В началото на юли тази
година Зам. областният
управител на Търговище
Румен Такоров внесе становище за язовира в Министерствата на земеделието и на околната среда, с
което се искаше връщането
му за любителски риболов.
Тези постъпки бяха направени поради промяната на
неговото предназначение
в началото на 2013г. Тогава
язовирът е станал за аквакултури. През юни същата
година на частна фирма е
предоставено правото да
ползва 507 дка от акваторията му за аквакултури и
свързаните с тях дейности,
със срок до май 2015г. Областната
администрация
изтъкна в становището си,
ще бъдат вадени от конте- че това е станало без съглакста и ще бъдат ползвани
за черен пиар. Ние от АБВ
няма да бъдем част от това.
Нека това бъде състезание
на политики и на идеи, а не
на компромати”, заявиха от
партията.
„Живях повече от пет години в чужбина и мога да
Поповското село Садина
ви уверя, че там не е ху- посрещна на 6 септември
баво. А много от младите капанци от Североизточна
хора на България излизат България на шестото издав странство, за да могат да ние на традиционния съпреживяват. Чувал съм ги да бор "Здрав корен -жив дух".
казват „обичаме Родината Целите на събора са да
си, но мразим държавата”. представи пъстротата и саЗатова една от моите най- мобитния духовен заряд на
важни задачи ще бъди ра- капанското фолклорно изкубота за заетост на младите, ство, да съхранява и развива
за тяхната реализация, за живите му корени, сподели
да им дадем възможност председателят на читалище
да останат тук, при своите "Съединение - 1889" Илка
родители, при своите прия- Дечева. Съборът има контели, в своята родина”, каза курсен характер. Повече от
водачът в предизборната 400 бяха самодейците от 16
листа Ивайло Русчев.
населени места на БългаПо-късно експрезидентът рия, които се представиха
Първанов и членове на лис- на сцената в празничния
тата, заедно със съмишле- за страната 6 септември. Те
ници поднесоха цветя пред пресъздават характерни за
паметника на шестте яс- етнографската група обичаи
требинчета в антоновското и обреди, запазени във вресело Ястребино, по повод мето.
отбелязването на 70-та гоРазличното тази година е,
дишнина от 9.IX.1944 г.
че има и кулинарен конкурс
"С вкусните гозби на баба".
На него капанките показаха типични за групата прекак да се съхранят, популяризират и предават на поколенията характерните за
тракийците обичаи. Гост на
селото бе професионалният
фолклорен ансамбъл "Мизия" от Търговище.Съборът
няма конкурсен характер участниците представят автентични тракийски песни,
танци и обичаи. Организаторите са кметството, читалището и Тракийското дружество, обясни председателят
на читалището Веска Василева.

ДПС – постоянна От АБВ очакват компроматна...
величина в ...

В Омуртаг нови три
договора за 547 000 лв.

Още три договора са подписани в община Омуртаг,
като тяхната стойност е 547
385,37 лв. с ДДС. Чрез два
от подписаните договора
ще бъдат изградени детски
площадки за деца от 3 до 12
годишна възраст. Общата
сума за изграждането им е
109 028, 02 лв. с ДДС. Третият договор е на стойност
438 357, 35 и е за рехабилитацията на парка в село
Камбурово.
Средствата за изпълнението им са по одобрени
проекти на общината от
Публичната инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Фирмата изпълнител,
която е ангажирана за строежа на обектите е „Пътстрой
– Варна” ЕООД.
През седмицата ще бъдат

та ми в чакалнята, където е кабинетът му – там също бяхме свидели как
общува с други пациенти – усмивката
не слезе от лицето му.
На 29.VII. 2014 г. беше направена и
операцията. Всичко мина добре. От
името на приятелката ми и от мое
име изказваме голямата си благодарност към д-р Абаджиев и целия екип
взел участие в извършената операция.
Д-р Абаджиев, бъдете живи и здрави
вие и вашето семейство, с непринудената и мила усмивка да стопляте сърцата на нуждаещите се пациенти.
Хвала за професията, която упражнявате.
С поздрав
Миланка Кирова – Търговище
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Фисекът пее" събра самодейци в Буховци

суване с държавните органи
на местно ниво и по този начин е ограничен свободният
достъп до язовира, за любители риболовци.
В писмото на МОСВ се
казва, че работна група
готви промяна в Наредба
37 за ползване на язовирите държавна собственост.
Предстои съгласуване с
компетентните структури,
след което окончателният
вариант с доклада към него
ще бъдат публикувани на
страниците на МОСВ, Министерството на земеделието и Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури
за предложения и становища от заинтересованите
страни.
Мотивите, които налагат
определянето на язовирите
с големи стени за любителски риболов, са свързани с
обстоятелствата, че в тях не
е възможно осъществяването на дейността аквакултури
без определяне на технологична зона за експлоатация
на стената и съоръженията
към нея, съгласно Наредба
13. По тази причина не е
възможно предоставянето
на цялата язовирна площ за
аквакултури, се чете още в
отговора на Министерство„TН”
то.

Капанци на
събор в Садина

димно постни храни и десерти - катми и гльозлеми.
Постни ястия, защото това
е начин да се отдаде признателност към животните,
ползвани в миналото за работа и признавани дори за
член на семейството, обясни Дечева. Да си капанец е
гордост и отговорност. Ние
сме ревностни пазители на
традициите, а за нас семейството е ценност",казва
Дечева. И допълва, че в
Садина живеят само капанци – няма представители на други етноси. И може
би селото е едно от малкото у нас, което може да се
похвали с такъв факт. Началото си съборът води от
2004 г. и се провежда през
две години, под патронажа
на вицепрезидента Маргарита Попова. Организатори са местното читалище
и кметство Садина със съдействието на община Попово и Историческия музей
в града.
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„Да се влюбиш в пеперуда” Плодовете Кое е по-добро от
ваят
антибиотиците?
кожата ви
Параскева Джукелова на търговищка сцена
Известната актриса Параскева Джукелова излезе
на търговищка сцена в премиерния спектакъл на Драматичен театър - Търговище
"Да се влюбиш в пеперуда”
от Леополд Герш.
Това бе разказ за любовта и нейните повратности.
Актуален за млади и възрастни. С остроумен диалог,
на границата между тъжното и смешното, постановката разказва за любовта и
страха от нея.
„Ако обичаш може да бъдеш наранен от любимия
човек, може душата ти да
получи болезнена, незарастваща драскотина и цял
живот да носиш болката.
Не всеки може да устои на
това.“ - казва режисьорът
Александър Илинденов. Някои избират свободата - да
не обичат и да не позволяват да бъдат обичани. Така
се бронират срещу болката
от любовта. „Но заслужава
ли си да живееш без да си
усетил Любовта с нейните
болки, радости, сълзи, надежда, безсънни нощи... и
спиращата дъха целувка от
любим човек?“ - пита режисьорът и споделя, че може

Малки корекции в начина
на живот могат да намалят
чувството на изтощение
през целия ден и да ви помогнат да подобрите съня
си. Кога за последен път
отидохте на разходка или
си приготвихте здравословна храна? Натовареният ни
график заличава шанса да
водим здравословен начин
на живот, но можем да спазваме няколко прости неща,
за да се чувстваме енергични и да си почиваме наистина качествено.
На първо място изключвайте телефона си, който
100% е включен 24 часа в
денонощието. Правилното
хранене също е важно, за
да се чувствате отпочинали. Страничните ефекти на
лошите навици са загуба на
памет, объркване, липса на
концентрация, високо кръвно налягане, затлъстяване,
сърдечни проблеми и депресия. Ползите от една добра почивка през нощта от
друга страна включват загуба на тегло, имунитет към
инфекции, по-добра памет и
възможност да учите и запомняте повече нови неща.
Разчитането на кофеина и
захарта е сигурен знак, че
не си почивате правилно.
Симптомите са по-чести
настинки, постоянно чув-

би този спектакъл ще подскаже отговорите на зрителя.
Автор
на
сценичната версия бе режисьорът
Александър
Илинденов,

музикалното оформление е
на Ивайло Брусовски. В актьорския екип бяха: ПарасРазбира се – пчелният мед!
кева Джукелова, Теменуга
Первазова, Ивайло БрусовИзследователи от бриски и Симеон Велков.
танския университет "Сейнт Ендрюс" установиха, че
храната влияе на цвета на
кожата ни. Лекарите проучили кои лица са най-привлекателни, като за основен
показател взели нюанса им.
Според тях цветът на кожата се променя в резултат
на два различни процеса: от
загара през лятото, който се
дължи на отделянето на меЗа чудодейните свойства щава Ройтерс. Известно е,
латонин, и следствие на усна
пчелния продукт е напи- че хремата се предизвиква
вояването на каратиноидите
от ярки плодове и зеленчуци сан специален доклад от из- както от вируси, така и от
като ягоди, моркови, праско- следователите, представен бактерии. Вирусната хреви и т.н. Оказва се, че техни- пред американски отола- ма обикновено не изисква
те червени и жълти съставки ринголози по време на тяхна прилагането на антибиотивлияят на цвета на кожата конференция. Специалисти- ци и минава сама, но бакни и дават на скулите прия- те от университета на Отава териалната хрема трябва
тен оттенък.
са изследвали действието да се лекува с антибиотиКогато диетата включва на меда върху 11 щама ми- ци. nАко бактерията приповече от шарените зарза- кроорганизми (в това число добие устойчивост към тях,
вати пигментите им влизат и на такива опасни възбуди- заболяването може да се
в кръвта ни и така попадат тели какъвто е златистият превърне в хронично. В
на повърхностния слой на стафилокок), които често този случай медът може
кожата.
са устойчиви към антибио- ефективно да замени анУчените извършили из- тиците и не са поддават на тибиотиците и да излекува
следване с общо 60 участни- тяхното въздействие. Оказ- болестта, убедени са каци, разделени на две групи, ва се, че медът унищожава надските учени.
които трябвало да оценят
Медът е преработен цвекакто в дълбодобър и спокоен нощен сън привлекателността на 27 бактериите,
тен нектар. Той съдържа
чината
на
течностите,
така
цин, който отпуска нервите и лица, специално подбрани и по тяхната повърхност.
13-20% вода, 75-80% въглемускулите и може да дейст- за проучването.
хидрати (глюкоза, фруктоЕфективността
на
негоТонът на всяко лице отрава като леко успокоително.
за, захароза), витамини, а
вото
действие
е
сравнима
Не пийте кафе след 14:00 зявал степента на слънчевия с ефективността на анти- също така антисептични везагар, както и концентрация
часа. Някои хора вярват, че
на каротиноидите. Оказало биотиците, при това устой- щества, заради които той се
алкохолът помага да зас- се, че около 80 процента от чивите към антибиотици използва широко като лепят, но това всъщност води участниците са предпочели бактерии също загиват при чебно средство в народната
до по-малко регенератив- "каратиновидния" тип лица. контакта си с меда, обоб- медицина.
на дрямка, така че тялото
Това ви интересува
не почива добре, а се чувства уморено на следващия
ден. Изключете телевизора, компютъра, смартфона
поне час преди лягане, тъй
като светлината на електрическите уреди стимулира
мозъка. Започнете да си
почивате 30 минути преди
На мъжете са им необхоство на глад, тъга и липса лягане, слушайте релаксидими
пет месеца, за свикнат
раща
музика
и
не
правете
на желание за секс. Много
с
новата
роля на бащи, понищо.
Опитайте
се
да
си
нахора посягат към приспивателните, почувстват ли, че бавяте еднакво количество зовавайки се на резултатинищо друго не помага, но те часове сън, дори и в почивни те от проучване, направено
не само са пристрастяващи дни. Това позволява на тяло- във Великобритания по пофизически и психически, но то ви да знае кога да отделя ръчка на компания за дети ви карат да се чувствате хормоните, необходими за ски играчки.
Данните от анкетата посънливи или като след пиян- съня. Вземете гореща вана.
Заспиването обикновено е казват, че преди и след
ска нощ на другия ден.
Яжте ядки, най-вече оре- споходено с покачване на раждането на бебето, предхи, които предизвикват сън- температурата. Ако я пови- ставителите на силния пол
ливост заради протеини, ка- шите изкуствено и се върне- "потъват във вихър от трелий и селен. Спанакът, богат те в хладната си спалня, ще воги" дали ще се справят с
на калций, също може да помогнете на организма да бащинството. Едно от найпомогне на организма про- бъде по-възприемчиви към големите притеснения на
извежда мелатонин. Други промяна на неговата темпе- "пресните" татковци е дали
Оказва се, че на много щите татковци нямат "абсодобри храни са нахут, ска- ратура. Помагат и обезмас- ще съумеят стриктно да спазмъже
рутинните грижи за но- лютно никаква представа" за
ват
инструкциите
на
нежните
лено
мляко
и
банани
преди
риди, омари. Яжте салата
вородени
им идват в повече. родителството, в пълно неси
половинки
за
правилно
сън,
които
съдържат
калций
заедно с вечерята си, която
Близо
70
процента от бъде- ведение са какво да очакват
гледане
на
бебета.
релаксира мозъка. Можете и триптофан
през бременността на полода сварите марули в гореща
винките си и не знаят нищо
вода и да ги изпиете преди
за раждането и за грижите
лягане.
за новородено.
Вашето тяло се нуждае
След появата на бебеЗаседналият начин на помощта на дневник и крач- то на хромозомите, както
от витамин B6, за да произто,
40 процента от мъжете
веде мелатонин и серото- живот съкращава живо- комер, който изчислявал и промените в генетичния споделят, че се чувстват
та,
показва
изследване
колко
крачки
са
правили
код.
нин. Храни, богати на B6, са
И макар хората, които са "напълно изгубени", а 25
риби като риба тон, камба- на Каролинския институт всеки ден участниците. Изв
Швеция.
В
изследванеследователите
установили
правили
повече физически процента не крият, че им
ла и сьомга, както и пресен
липсва увереност в смяначесън и шам фъстък. Някои то на участвали 49 души също по колко време те са упражнения, да са били по- та на памперси, къпането
над
65-годишна
възраст
и
прекарвали
в
седнало
полоздрави,
най-важният
фактор
храни с висок гликемичен
с наднормено тегло. Рав- жение.
за удължаване на теломе- и храненето на малкото
индекс като хляб и тестени нището на физическата им
Известно е, че продъл- рите се оказал друг – колко създание. Проучването разизделия, могат да предизви- активност е било ниско. По- жителността на живота време хората прекарват се- крива още, че макар да се
кат сън. Това е така, защото ловината от участниците са силно зависи от дължината дешком. Колкото по-малко вълнуват от предстоящата
те предизвикват скок в ни- изпълнявали програма за на теломерите, разполо- време човек е седял, толко- поява на нов член в семейвата на кръвната захар и ин- тренировки, продължила 6 жени в края на хромозите. ва по-дълги били неговите ството, близо половината от
сулина, след който можете месеца.
Теломерите забавят старе- теломери, съответно шансо- мъжете също така се страда се почувствате уморени.
Учените изчислявали фи- енето, предотвратявайки вете му да живее по-дълго хуват и изнервят от щастлиЧаят от лайка съдържа гли- зическите натоварвания с износеността и слепване- били по-големи.
вото събитие.

Гореща вана и
банани осигуряват

Колко време е необходимо на
мъжете да свикнат с бащинството?

Движете се повече! - За дълъг живот
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Всеки глас за ДПС - глас
за национално съгласие!

(от 1 стр.) и власт. За съжаление, натрапчиво стана
усещането на обикновения
гражданин, че една държава
е обречена на неефективно
управление, ако стилът налаган от управляващите политици е тип „грешка-проба“.
Няма безгрешни политици
през тези 25 г., няма невиновни за окаяното положение в
няколко секторни политики!
Генералната грешка на
всички, обаче, е липсата на
целенасочено търсене на
консенсус и компромиси в
името на общонационални
приоритети - това е всъщност
дефинитивна основа на държавническото поведение и
политики…
- Все пак – какво успяха
да постигнат двете съуправляващи партии, Народното събрание и този кабинет
за тези 15 месеца ?
Трудно е в лаконичен стил
да се говори за стореното. На
база на наследените реалности бяха поставени целите
пред ДПС, парламентарната
му група и кабинета, който
подкрепяхме – стабилизационни и неотложни мерки за
социалното положение, бизнеса и демокрацията. Смея
да твърдя, че доста от тези
цели бяха изпълнени, при
това с активното участие на
нашата партия.
Имаше бързо осъществени цели за облекчаване състоянието на гражданите: в
енергетиката – намалението
на цените; в социалната сфера – увеличените социални
плащания за деца, разширения достъп до отопление; в
пазара на труда – увеличена
минимална работна заплата,
спиране ръста на безработицата, инициативи за младежка заетост; за пенсионерите
– връщане на „швейцарското
правило”; за потребителите – намаленото влияние на
монополите, увеличаването
на административния капацитет. Много изпълнени цели,
касаеха бизнеса – като либерална партия ДПС е особено сензитивна към техните
проблеми и беше в основата
на разрешаването им: подобряване на бизнес средата
(намалени административни тежести и режими); редуциране на задълженията
на държавата към бизнеса
– намалиха се забавените
плащания;
оптимизираха
се плащанията на данъци и
осигуровки; сериозни ефективни мерки имаше в посока
намаляване на нелоялната
конкуренция и контрабандата. Възстанови се усещането
за демократичност в страната – прие се нов Изборен
кодекс с доста знакови промени; създадоха се обществени съвети към МС; отново
се заговори за децентрализация – създаде се Съвет
за децентрализация,имаше
споразумение с Национално
сдружение на общините. За
съжаление – много добри намерения отпаднаха заради
предсрочните избори.
- Каква ще е предизборната кампания на ДПС, с
каква платформа излизате
и те основа за каква политика ще са в 43-тото Народно събрание?
Не само избирателите му,
а и България има нужда от

ДПС. Тази нужда ще е поне
дотогава, докато има предубеждения,
високомерие
и дискриминация, проявени
към религиозните, етническите и езиковите малцинства. Борбата с тези нагласи е перманентната задача
на ДПС ! Основава се е на
истината, че ефективна интеграция в едно общество
има само тогава, когато се
признава идентичността на
малцинствата, а обратното
- всъщност е асимилация.Толерантността и интеграцията
на малцинствата не могат да
бъдат лимитирани !
Факт е, че има целенасоченото злепоставяне на ДПС
и лидерите му от страна на
други партии, медии и популярни персони, а също – преекспониране на допуснати
грешки и/или преднамерено
укоряване и истеризиране в
тези случаи. ДПС несправедливо стана универсалното
алиби или направо - виновник за всички недъзи и несполуки в държавата.
Класическите партии, които са проектирани по сериозен и последователен начин
във времето и в политическото пространство имат една
универсална цел в предизборните кампании – ефективни послания, водещи до
максимално добър резултат в
изборния ден. Нашите послания и приоритети са детайлно изведени в 12 страници Платформа, като в осем точки
сме показали нашата визия
за бъдещето и приоритетните
области за страната.
На тези Парламентарни
избори пристъпваме с подчертано държавническа нагласа и отговорност - всеки
глас за ДПС ще бъде глас
за националното съгласие.
Независимо от резултата на
изборите, политиците трябва да намерят формулата
за стабилно управление на
страната през следващия
период. Обществото е уморено, а предполагам - дори
и отвратено от самоцелната
конфронтация, от преднамереното ирационално и неефективно политическо и личностно противопоставяне,
от честата смяна на правителства. Време е за спокойствие и отговорно управление. Длъжни сме да намерим
изход от политическата криза, длъжни сме да прочетем
правилно и отговорно вота на
избирателите. Мислим, че решението трябва да е формула
на широкото политическо съгласие, защото характерът на
императивно вече належащите реформи, които предстоят на страната, предполагат консолидирани усилия.
Поради тези причини и
предварителни нагласи – такава трябва да е и кампанията, и посланията в нея. Ние, в
ДПС, смятаме да продължим
зададената на евровота линия на спокойна, толерантна
и градивна кампания.
- Какво може персонално да споделите за Вашата
дейност и тази на другите
народни представители от
областта през изминалия
мандат?
Що се отнася до мен, спазвам принципа „За да говорят
за нас добро – не трябва ние
да го правим…“. Старая се

тщеславието да не ми е спътник в политиката, а перманентен ориентир да е оценката на избирателя, примерно
– в редовните ми приемни
дни. А и смятам, че политическото говорене в първо лице
, единствено число е проява
на лош вкус. В този смисъл,
даже и въпросът, особено ако
е зададен с неприкрито предубеждение, мисля че понякога трябва да получи същата оценка…Ако ме попитат,
бих посъветвал и други колеги да не използват често това
число и лице при свършени
деяния…
Както всички знаем добре – „присъдата“ на политика е по време на „съдебното
дело“, наречено избори. Безрезервно бих приел всяка
оценка, изказана чрез този
политически
инструмент.
Старахме се с колегата Веселин Пенев съвестно да изпълняваме задълженията си.
Аз, най - вече като председател на Комисията по правата
на човека и зам. председател
на Комисията по здравеопазване. В тази посока беше
работата и законодателните инициативи, а също – изразяването на становища и
гласуване. Въпросите и питанията ни бяха в този аспект,
а също - свързани с теми,
касаещи региона. Доколкото
имахме възможност - споделяхме, бяхме съпричастни
и помагахме по отношение
на доста злободневни, регионални теми, особено когато
бяха зададени от петимата
кметове на общини и бизнес – общността от региона.
Те касаеха инфраструктурни, социални, екологични,
финансови, образователни,
здравни и инвестиционни въпроси, зависещи от съответните министерства и мисля,
че в доминиращата си част
бяха с успешен финал.Трябва коректно да отбележа,
че много често и ефективно
работихме и с колегата Явор
Куюмджиев.
- А останаха ли недовършени задачи в комисиите и
поставяте ли някакви приоритети в следващия мандат, касаещи региона?
В Парламентарната група
на ДПС работата е на панелен
принцип. Аз се занимавам с
темите за правата на човека
и основните свободи, с проблемите на здравеопазването и др. Много законодателни
инициативи останаха недовършени в тези сфери, като найважните са Законът за убежищата и бежанците, Законът за
защита от дискриминация и др.
Една от приоритетните задачи
на следващата власт трябва
да е императивна реформа в
сферата на здравеопазването
– най-окаяният публичен сектор!
Що се отнася до региона,
акцентите на народните
представители трябва да са в
посока съдействие и целенасочена работа за наболели и
проточени във времето проблеми. Лично моята „задачафаворит“ ще продължава да
е водоснабдяването на град
Омуртаг, въпреки че съществената работа по осигуряване на финансов ресурс вече
е факт. Внимание заслужава
също финализирането на Водния проект в Търговище и

Първите четирима в листата на ДПС. От ляво на дясно: Е. Расимова, Т. Кърджалиев, Й. Цонев и Х. Ахмедова

решаване
на сериозните
последствия
в
инфраструктурен
аспект – пътища, тротоари, зелени площи
и т.н. Инвестициите
в региона
са от страте г и ч е с ко
з н а ч е н и е.
В рамките
на правомощията
си – трябва да съдействаме
на инвеститорите, например
- ще съдействаме, ако бъдем
потърсени, за довършване на
поредния етап от инвестицията на холдинга Шишеджам,
с която тя става вече над 1
милиард, а работните места
– общо близо 3 000 . Важни
са и проектите по Публичната инвестиционна програма и
в петте общини – разбрах,че
всички те са стартирали успешно; пътищата от третокласната и четвъртокласна
пътни мрежи, а също и тези
в селата; необходими са разнообразни политики и инициативи за жителите на селата
и за младите хора. Много важни са проектите по различни програми, инициирани от
кметовете на общините в областта, като сред тях изпъква
проекта на Попово и Търговище за Регионално депо за
неопасни отпадъци за двете
общини.
- Какви са конкретните
цели на ДПС в тези избори
за България? А за региона?
За разлика от други, ние не
си поставяме непременно за
цел да бъдем втора, трета или
четвърта политическа сила
след изборите. За нас е важно
избирателите да оценят платформата и ролята на ДПС за
намиране на изход от политическата криза. Няколко партии
вече изразиха амбициозната
цел да са незаобиколим фактор в българския парламент.
Комплимент за нас е, че никой не оспори утвърденото във
времето положение, че ДПС
е винаги такъв фактор, а в последните месеци - и най-европейски ориентираната партия,
която не прави компромиси с
правилата и ценностите на ЕС.
И сега тази цел е актуална за
нас !
Имал съм и друг път възможност да изразя мнението
си по тази тема. Успехът в политиката не се дължи непременно на фактора сила, а и
на друг фактор – умението да
си адаптивен и вземането на
адекватни решения в унисон
със съвремието и предизвикателствата. От друга страна
- небивалият успех на избори идва със случайността, а
умереният – с последователен труд и усилия…
Целите в региона са свързани с посочената генерална
теза. Имаме обосновани надежди за максимално постигане на поставените задачи:
да сме първа сила в областта
с вече традиционната изборна подкрепа за нас, двойно
по- голяма от тази на двете
други партии, с присъствие
тук; да получим над 35-37 %
от вота на всички избиратели;

да имаме 2-ма народни представители и да сме дори донори, по системата Хеър-Нимайер, за други области (ако
системата беше Д‘Онт – щяхме да разчитаме и на трети
мандат от областта).
Реалисти сме… Абсолютно сигурно е следното - ще
приемем всеки вот на негово
величество Избирателя. Найнелепото и комично нещо
в политиката е в деня след
изборите да се оправдаваш
„Избирателят не ме разбра…“ и/или „Избирателят
не е достоен за мен…“ и/или
„Щом не ме чухте и не ми дадохте 121 депутати – друг да
управлява…”
ДПС в Търговище разчита
на своята последователна
работа през годините, вкл. в
периодите между изборите!
Заблуда е твърдението, че
15-20 г., в демократични условия, нашият успех може
да се дължи само и единствено на етно - социално
- културна идентичност или
рефлекси. Политическа аматьорщина е, в демократична
и европейска държава, като
причина за изборен успех
да се сочи хипотетичен, внушен страх в избирателя. На
тези избори слоганът ни е
красноречив:„Свободата е в
теб !”. На тази база са и изразените по – горе наши, както
казах – обосновани надежди
- Ще се наемете ли да
прогнозирате представянето на другите политически
сили в област Търговище?
Изказаните ни по-горе надежди ще са валидни, разбира се, ако другите партии са
„благосклонни“ и малко редуцират свръхамбициозните
си очаквания и самочувствие. Всички се борят поне за
един, а традиционните - за
2-ма народни представители
!?! Като че ли мандатите са
9-10, а не 4 в региона
При това условие, при приблизително подобно съотношение на силите между трите
основни партии в региона от
последните няколко избори
във формат 1:1:2, при регионална квота досега - за 1 депутат около 11 500 – 12 000 гласа,
при един от най-слабите резултати като относителен дял в проценти на БСП - в региона,
на ПИ 2013 (след Кърджали,
Разград и Благоевград!), при
очакване на няколко десетки
хиляди гласове към националния вот от чужбина в ущърб на
тази партия, при амбицията
на още 2-3 партии да преминат 4 процентовата бариера,
смятам, че целта им да спечелят 2 мандата от Търговище
говори, ако не за политическа
дилетантщина, то поне за не-

познаване на изборната методология Хеър – Ниймаер. Това
не може да стане нито с 13306
(ПИ 2013г., като „недостигащите 200 гласа” за втория мандат
на КБ е сериозна заблуда или
инсинуация), а още по-малко с
6023 гласа (ЕИ2014 г.).
Идентифицираме дори и
друга хипотеза при условие,
че някоя (или някои) от „малките” в региона, но амбициозни и напористи партии (АБВ,
ББЦ, Реформаторски блок,
Патриотичен фронт), успеят
да постигнат резултат, надхвърлящ осезателно националния им относителен дял
(разбира се преминали 4%
праг). Тогава, тук е възможно тази политическа сила
да има депутат, за сметка на
една от основните партии,
непокрила и „отдалечила се”
критично от регионалната
квота (да речем – по-малко
от 9-10 000 гласа ). Това е реалността, задавана от тази
методика – трябва просто да
се чете и осмисля. Обратните
съждения са словесни еквилибристики - израз на желанието за користно „укрепване
на духа” и мобилизация на
твърдия електорат, не вярвам
на невежество…
След пресконференцията
на левите особено, ако ме попитат, бих посъветвал всички
опоненти да не залагат в кампанията си поне тук - в региона, на лайтмотива: „ДПС са
демони“ и/или оценки с предателско клеймо. Дори това
да е национална предизборна императивна стратегия!
В политиката въпросът за
предателството е въпрос на
лична интерпретация, според
мен – непрофесионална –
т.е. тази морална категория
е неприложима в сферата
на политиката (съвсем друг
е въпросът дали може да се
говори въобще за това в случая…). Много, обаче, примери могат да се посочат, когато подценяването на ДПС
има много по-неблагоприятни последици за тази партия,
която допуска това, отколкото партнирането…
Една от най-нелепите и
отблъскващи страни на политиката се вижда тогава,
когато на база променени
факти се налага, след време
да забравяш, заличаваш и
елиминираш заклинанията и
обетите си, изказани по-рано с конюнктурна и користна
цел. Неудобно ми е да цитирам самородния талант и битов език на „героя на съвремието ни ”, Б.Борисов, но той
сполучливо преди дни каза в
този контекст, нецензурирано : „… да си ближеш изплютото”…

Четвъртък, 11 септември 2014 г.

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

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"
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Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

Търся жена
за гледане на болна на легло
тел: 0886/ 846 051 - Румен

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ от собственик, 60 кв. м.
в кв. "Запад" 2 бл. 42, етаж 4
/непоследен/ Цена: 40 000 лв.
тел: 0899/ 86 89 68

(1-4)

Продавам КЪЩА с
ДВОРНО МЯСТО общо
600 кв. м. в кв. "Боровец", на 100 м от
боровата гора. Срещу
обезщетение.
Тел. 0889 280 959

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

(1-4)

(1-4)

за записване: 6 34 04 и 6 16 15
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ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ПАПУРОВ

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

(1-4)

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

Продавам ТУХЛЕН
Продавам тухлен
АПАРТАМЕНТ, двуста- апартамент, 96 кв.
ен в Идеален ценм., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984

Предлагам
КЕФИР
/ТИБЕТСКА ГЪБА/
- БЕЗПЛАТНО.
Помага за много
болести
тел: 0886/ 064 887

Продавам тухлена ГАРСОНИЕРА, 42 кв. м. в Търговище в
района на Икономическия
техникум. тел: 0896/ 090 780

Давам стая под наем за мъже
тел: 0601/ 8 83 22 и 0887/ 053 571

Продавам КЪЩА в
с. Ловец с 1.2 дка
Продавам КЪЩА дворно място. Цена:
със стопанска
По споразумение
сграда и около
тел: 0887/ 775 203

ИЗГУБЕН е РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН за автомобил – стар образец, сив
с две страници, на име3 дка двор в с.
център - 100 кв. м., то на Кирил Христов.
600 кв. м. дворно При информация – Китено, област
Търговище.
възнаграждение.
място
Тел. 0885 11 37 27
тел: 0601/ 8 25 45
тел: 0885/ 261 715
ПРОДАВАМ

Продавам
ГАРСОНИЕРА
тел: 0897/ 210 664/
0899/ 334 638 и
0898 844 741

(1-17)

(1-2)

(1-4)

(1)

(1-7)

(1-4)

 0601 6 73 95

Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, селПазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена:
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
По договаряне. тел: 0888/ 600 632 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При
продължителност
отстъпки
98
кв.м.
в
района
на
Стария
Продавам ОПЕЛ Продавам ДВУСТАЕН
ÎÒÑÚÏÊÈ
бряст, ет. 2, сменена дограма, обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
СИНТРА 1997
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
г., бензин и газ, ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ,
компас" е безплатна
добре запазена, 52 кв. м., до Пазара,
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
с климатик, с старо стройтелство.
"Äåëîâè êîìïàñ"
Продавам
КЪЩА
в
Презитер
Козма
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
Черно-бяло
1.00
лв./кв.см.
нови зимни и
Тел:
0887/
492085
и
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
летни гуми.
тел: 0895/ 93 08 17 0601/ 83886
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

(1-4)

(1-9)

ПРОДАВАМ
КЪЩА
С ДВОРНО МЯСТО
в с. БРАТОВО
Тел. 0878 971 395
Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ И
САНИТАРКИ.
Без ангажименти.
тел: 0887/ 93 70 23

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

(1-2)

(1-4)

(1-4)

на ул. "Никола Симов"
24, ет. 1, ап. 2
тел: 0601/ 6 41 84 след 21 часа

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам ФОЛКСВАГЕН
Продавам АПАРТАМЕНТ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
120 кв. м. в Идеален център,
В отлично състояние.
ет.2. С маза, таванска стая,
Цена 5000 лева.
Продавам ЕДНОвъншна изолация, дограма, с Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) ЕТАЖНА ТУХЛЕНА
парно и дървен паркет.
КЪЩА между ПазаДавам
под
наем
ГАРАЖ
ра
и Изчислителния
тел: 0888/ 339 457
Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв. м. в центъра до Адвокатските
кантори на ул. „Лилия” тел: 0897/ 043 080

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Продавам КЪЩА в с.
Ралица, гараж, промишлен
ток, 2 стопански постройки, 2
кладенеца, 2,5 дка двор плюс
2 дка в съседство.
тел: 0601/ 6 34 34 и 8 85 26

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН АПАР– 92 кв. м. – Търговище на ул.
ТАМЕНТ на ул. „Трети март” № 4,
вх. А, ет. 3, ап. 8. Ново строителство „Кюстенджа” 16 последен етаж.
– спалня, хол, кухня, тоалетна и
Цена: 50 000 лв.
баня. Месечен наем: 250 лева.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811



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

Продавам
АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА за
50 лева и ЛЕГЛО СПАЛНЯ с
матрак за 150 лева
Тел. 0885 828 508

ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ÍÀÅÌÈ



(1-4)

44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
ДВУСТАЙНИ, панел
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000

ТЪРГОВЕ

(1-2)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Запад 1, ет. 3, тухл. гарсониера 32 000
44 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8,
отремонтирана гарсониера
34 000
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), двустаен,
ново стр-во, завършен вид
50 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен, тухла 39 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4, двуст., тухла 37 000
59 кв.м. Борово око, ет.1, двуст., тухла 50 000
60 кв.м. Запад 2, ет. 3, обзаведен, панел 47 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2, двустаен, панел 34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 5, двустаен, панел 40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7, двустаен, панел 41 500
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7,
двустаен, панел
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.5, PVC, двуст., тухла 38 500
78 кв.м. Борово око, ет. 7 (непоследен),
подобрения, двустаен тухла
50 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000



(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

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ



(0)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Опасна зона
21.00 ч. - екшън

11 септември
БНТ 1

08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Почти ревизия 4-сериен тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Дързост и красота - тв
филм
16:45 Бързо, лесно, вкусно
16:55 Светиците 121 - сериен
тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 В кадър
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Световно първенство
по борба за мъже и
жени - Ташкент 2014
дневник
23:25 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

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 Изабел Кастилска -сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Целувки и куршуми екшън
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Опасни улици - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Извън играта - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Извън играта - екшън

bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Семейна среща - комедия
13:00 Легенда за Испания сериал
15:00 Незабравимо - сериал
18:00 90210 - сериал
20:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Опасна зона - екшън
23:00 Божиите тайни - документален

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Страхотната петорка драма
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
15:30 Кое е това момиче -сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал

ПЕТЪК
БНТ 1

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 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Полет 93 - драма
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
09:00 Младоци - реалити
10:00 Географски ширини Diema TV
лайфстайл
08:45 Морски патрул - сериал
10:30 Път към висшата мода - 09:45 Банкетът - екшън
лайфстайл
12:30 Ченге от миналото 11:30 Модерно - токшоу
сериал
12:30 Диво сърце - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:00 От обич - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:00 Паднал от небето - сериал 15:30 Зина - принцесата воин
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:00 Път към висшата мода - 17:30 Ченге от миналото модно предаване
сериал
17:30 Мода и шик - модно
18:30 На гости на третата
предаване
планета - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Ласко: Юмрукът на
сериал
съдбата - сериал
22:00 Времето лети - сериал
21:55 Студио Баскетбол,
директно
Nova TV
22:00 Баскетбол: първи полу06:20 Здравей, България
финал от Световното
09:30 На кафе - НТВ
Първенство по баскет11:30 Бон Апети - НТВ
бол за мъже, Испания
12:00 Новините на Нова
2014, директно
12:30 Езел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
09:30 Момичето с червения
16:00 Новините на Нова
шал - сериал
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Кръвни сестри - сериал
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
20:00 Транспортер - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
21:00 Х Factor - шоу
14:00 Отчаяни съпруги -сериал
22:00 Касъл - сериен
15:00 Татенце - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
23:30 Новините на Нова
16:00 Великолепният век сериал
Kino Nova
07:10 Синовете на Кейти Елдър 17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
- уестърн
19:30 Забранена любов:
10:00 Касъл - сериал
Майорка - сериал
11:00 Убийства в Мидсъмър 20:30 Справедливостта на
сериал
Кара - сериал
13:00 Последният залез 21:30 От местопрестъплениеуестърн
то: Ню Йорк - сериал
15:20 Играта - трилър

Kino Nova - Имитаторът
21.00 ч. - трилър

12 септември
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 В кадър: Норвегия/
Далечният север/
документален
11:30 България от край до
край
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Почти ревизия - тв
филм
15:15 Многоликата Япония
15:30 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:35 Животът на героя от
Рихард Щраус концерт
на Симфоничния
оркестър на БНР
17:30 Европа на фокус
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Инспектор Валандер:
Безлики убийци 3-сериен тв филм
23:35 Парламентарни избори
2014
23:55 По света и у нас

20:30 Камъкът на желанията комедия
22:30 Алф - сериал
23:30 Кое е това момиче сериал

18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг - сериал
21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:30 Полицейска академия 2 - 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
комедия
21:00 Имитаторът - трилър
22:30 Алф - сериал
23:30 От местопрестъпление23:30 Първична сила
то: Маями - сериал
bTV Lady
Diema TV
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Че: Аржентинецът - био09:00 Младоци - реалити
графичнен
bTV Action
10:00 Географски ширини 12:00 На гости на третата
09:00 Опасни улици - сериал
лайфстайл
10:30 Път към висшата мода планета - сериал
10:00 Щитът - сериал
лайфстайл
12:30 Ченге от миналото 11:00 Лонгмайър - сериал
11:30 Модерно - токшоу
сериал
12:00 Ренегат - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
13:00 Извън играта - крими14:00 От обич - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
нален
15:00 Паднал от небето - сериал 15:30 Зина - принцесата воин
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
16:00 Щитът - сериал
- сериал
16:30 Студио А ПФГ, директно
17:00 Опасни улици - сериал
18:00 Експериментът - сериал 17:00 Блясък - модно предаване 17:00 Футбол: Ботев Пд 17:30 Мода и шик - модно
Лудогорец - мач от А
19:00 Ренегат - сериал
предаване
ПФГ, директно
20:00 Лонгмайър - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
21:00 bTV Новините
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:15 Френска Лига А: Олимпик 19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Непробиваем - приклюЛион - Монако
сериал
ченски
23:30 Нощта на бала - трилър
22:00 Времето лети - сериал
22:45 Студио Баскетбол,
bTV Cinema
директно
Nova TV
08:00 Легендата за Испания 23:00 Баскетбол: втори полу06:20 Здравей, България
сериал
финал от Световното
09:30 На кафе - НТВ
10:00 Незабравимо - сериал
Първенство по баскет11:30 Бон Апети
11:00 Божиите тайни - докубол за мъже, Испания
12:00 Новините на Нова
ментален
2014, директно
12:30 Езел - сериен
13:00 Легенда за Испания 13:30 Моята карма - сериен
сериал
TV 7
14:30 Перла - сериен
15:00 Незабравимо - сериал
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
16:00 Опасна зона - екшън
09:30 Момичето с червения
16:30 Малката булка - сериен
18:00 90210 - сериал
шал - сериал
18:00
Сделка
или
не
–
тв.
игра
20:00 Досиетата Х - сериал
10:30 Карма - драма
19:00 Новините на Нова
21:00 Над закона - екшън
11:30 Кръвни сестри - сериал
20:00 Транспортер - сериен
23:00 Джобс - драма
12:30 Новини
21:00 От местопрестъплението 13:00 Мъртвата зона - сериал
bTV Comedy
- сериен
14:00 Клиника на кораловия
09:00 Младост 5 - шоу
остров - сериал
10:00 Камъкът на желанията - 22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу 15:00 Татенце - сериал
комедия
15:30 Новини
12:00 Семейство Флинстоун - 23:30 Новините на Нова
16:00 Великолепният век Kino Nova
сериал
сериал
13:00 Новите съседи - сериал 10:00 Касъл - сериал
17:00 Нюзрум
14:30 Колеж Грийндейл - сериал 10:55 Убийства в Мидсъмър 18:30 НОВИНИ
сериал
15:30 Кое е това момиче 19:30 Забранена любов:
12:55 Армия от престъпници сериал
Майорка - сериал
драма
16:00 Алф - сериал
20:30 Справедливостта на
15:45 Полет 93 - драма
17:00 Шоуто на Слави
Кара - сериал
18:00 Новите съседи - сериал 18:00 Касъл - сериал
21:30 От местопрестъпление19:00 Рокфелер плаза 30 19:30 Семейство Флинстоун то: Ню Йорк - сериал
сериал
сериал

СЪБОТА

Nova TV - Бързи и яростни
20.00 ч. - екшън

13 септември
БНТ 1
08:05 Зелената линейка
08:50 Парламентарни избори
2014
08:55 Саладин - анимационен
09:20 Лабиринт детски - игрален филм
11:05 Денс стрийт - улични
танци тв поредица
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
13:55 Малки истории
14:45 Денят на владетелите игрален филм
17:00 Вяра и общество
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 Аз съм домашен ученик
- документален
18:55 Дискавъри: Скандали на
Древния свят: Египет документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Списък за убиване игрален филм
22:40 По света и у нас
22:55 Парламентарни избори
2014
23:15 Световно първенство по
борба за мъже и жени Ташкент 2014 дневник

bTV

08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Клуб Парадайз - комедия
15:00 Преди изгрев – комедия
17:00 Мъже в черно 2 - екшън
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Комиците - шоу
23:00 Вътрешна афера - документален

bTV Action

08:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
11:30 Хамелеон - екшън
13:30 Хамелеон: Призрачният
остров - екшън
15:30 Рицари - фантастичен
17:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Армейски готвачи - сериал
20:00 Алкатраз - сериал
21:00 Италианска Серия Астудио
21:45 Италианска Серия А:
23:45 Италианска Серия Астудио

Diema TV

10:00 Че: Бунтовникът комедия
13:00 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
поредица
14:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
14:45 Футбол: Арсенал Манчестър Сити - мач
от английската Висша
Лига, директно
16:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
16:50 Студио А ПФГ, директно
17:00 Футбол: Черно море ЦСКА - мач от А ПФГ,
директно
18:55 Студио А ПФГ, директно
19:10 Футболен татко -комедия
21:00 Студио Волейбол,
директно
21:25 Волейбол: Куба - България - мач от Световното Първенство
по волейбол за мъже,
Полша 2014, директно
23:25 Студио Волейбол,
директно
23:40 Вътрешни афери трилър

TV 7

08:00 Амика - сериал
08:30 Командирован - сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Животът - документална
поредица на BBC
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината
- документална
поредица
15:40 Фенове - приключенски
17:30 TOP GEAR
18:30 НОВИНИ
19:30 В търсене на Джеки
Чан - комедия
21:15 Новини
21:30 Мръсни игри - трилър
23:30 Извънредни директиви
- трилър

Kino Nova - Робинзон Крузо
21.00 ч. - приключенски

14 септември
БНТ 1

Nova TV

07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
bTV Cinema
08:00 Вярвай в чудеса - комедия 11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
10:30 Крайни мерки - трилър
12:30 Темата на Нова
13:00 Над закона - екшън
13:00 Диамантът на Джеру 15:00 Джобс - биографичен
трилър
18:00 Седем часа разлика 15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
21:00 Огън под земята - екшън 16:00 Предизборен дебат по
Нова телевизия
23:00 Изтезаван- криминален
18:00 Ничия земя - НТВ
01:00 Крайни мерки - трилър
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
08:00 Напълно непознати 20:00 Бързи и яростни - екшън
сериал
10:00 Полицейска академия 2 - 22:15 Червеният ъгъл - трилър
00:40 Легендата за Десперадо комедия
анимационен
12:00 Не вярвай на кучката от
Kino Nova
апартамент 23 - сериал
08:10 Детски анимационен блок
12:30 Старчета разбойници
09:30 Заемателите - комедия
- сериал
11:20 Отървете ни от Ева 13:00 Напълно непознати
комедия
- сериал
15:00 Новите съседи - сериал 13:30 Да спреш времето - приключенски
18:00 Невидими улики - сериал
19:00 Без пукната пара - сериал 15:30 Козметичката и звяра комедия
19:30 Семейство Флинстоун 17:40 Пристигане в Америка сериал
комедия
20:30 От глупав по-глупав: Когато Хари срещна Лойд 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
- комедия
22:30 Не вярвай на кучката от 21:00 Маркъс - комедия
апартамент 23 - сериал 23:05 От местопрестъплението:
Маями - сериал
23:30 Първична сила- турнир на
Световната федерация
Nova Sport
по кеч
14:45 Футбол: Арсенал Манчестър Сити, мач
bTV Lady
от английската Висша
09:00 Любов и предизвикателЛига, директно
ство - сериал

НЕДЕЛЯ
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Денс стрийт
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Борис Годунов от Модест Мусоргски - опера
на площада спектакъл
на Софийската опера
и балет
14:35 В сянката на властта тв филм
15:35 Автопортрет с маска документален
16:00 Моята лична Германия игрален филм
17:30 Парламентарни избори
2014
17:35 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Дискавъри: Нострадамус - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Шест куршума - игрален филм
22:55 По света и у нас
23:10 Парламентарни избори
2014
23:30 Световно първенство по
борба за мъже и жени
- Ташкент 2014 дневник

12:00 Детето отказва да се
храни - документална
поредица
13:00 Духът на здравето - здравно предаване
14:00 Дом и градина лайфстайл
15:00 Топ модели - реалити
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предизвикателство - сериал

23:00 Отбранителна линия екшън

bTV Lady

09:00 Любов и предателство сериал
bTV Action
08:30 Менталист: Крадецът на 12:00 Предай нататък - шоу
14:00 Дом и градина мисли - сериал
лайфстайл
11:30 Извън играта - крими15:00 Топ модели - реалити
нален
17:00 Изборът на Лара - сериал
13:30 Италианска Серия А
20:00 Цветовете на любовта 15:30 Италианска Серия А сериал
магазинно предаване
22:00 Пепел от рози- сериал
16:00 Италианска Серия А
18:00 Армейски готвачи- сериал 00:00 Любов и предателство сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
Nova TV
21:00 Италианска Серия А 07:00 Събуди се... - НТВ
студио
10:00 На светло с Люба Кулезич
21:45 Италианска Серия А
11:00 Съдебен спор - НТВ
23:45 Италианска Серия А 12:00 Новините на Нова
студио
12:30 Чудовища срещу извънземни - анимационен
bTV Cinema
09:00 Оскар и Лусинда - драма 14:30 Извън новините с Ани
Салич
11:30 Убийство 1600 - екшън
13:45 Белязан да умре - екшън 16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
15:45 Огън под земята 19:30 Разследване
екшън
20:00 Спектър на утехата 18:00 Седем часа разлика трилър
сериал
21:00 Борба за справедливост 22:10 Мемоарите на една гейша
- драма
- екшън
00:00 Копнеж по Джоузеф Лийс
Kino Nova
- драма
08:55 Да спреш времето приключенски
bTV Comedy
10:50 Вихърът на танца -комедия
08:00 Напълно непознати 13:10 Червеният ъгъл - трилър
сериал
15:40 Маркъс - комедия
10:00 От глупав по-глупав 17:50 Отървете ни от Ева комедия
комедия
12:00 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
12:30 Старчета разбойнициbTV
21:00 Робинзон Крузо - приклюсериал
08:00 Тази неделя
ченски
13:00 Напълно непознати
11:00 Търси се… - токшоу
22:55 От местопрестъплението:
- сериал
Маями - сериал
12:00 bTV Новините
15:00 Новите съседи - сериал
23:55 Козметичката и звяра 12:30 Домашен арест - ситком 18:00 Да, мило - сериал
комедия
13:00 Ние шпионите - ко19:00 Без пукната пара - сериал
медия
19:30 Семейство Флинстоун Diema TV
15:00 Тя е жената! - комедия
сериал
09:40 Камиони по леда - ре17:00 120 минути
20:30 Ваканция във Вегас алити
19:00 bTV Новините
комедия
10:40 Вътрешни афери - трилър
19:30 bTV Репортерите
22:00 Старчета разбойници
13:00 Питайте Джим - сериал
20:00 Невъзможно бягство - сериал
13:30 Национална лотария
екшън
22:30 Не вярвай на кучката от 14:00 Спортни професии с Джу22:30 Аламинут - шоу
апартамент 23 - сериал
ниър Сео - реалити

14:30 Спасителни хеликоптери - документална
поредица
15:30 Съпротива - сериал
16:30 8 прости правила сериал
17:00 Студио Волейбол,
директно
17:40 Волейбол: Финландия
- България - мач от
Световното Първенство по волейбол за
мъже, Полша 2014,
директно
19:45 Студио Волейбол,
директно
20:00 Студио А ПФГ, директно
20:15 Футбол: Левски - Славия - мач от А ПФГ,
директно
22:10 Студио А ПФГ, директно
22:30 Шотландски боец приключенски

Nova Sport

15:15 Футбол: Нотингам Форест - Дарби Каунти,
мач от Чемпиъншип,
директно
18:00 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Куинс
Парк Рейнджърс, мач
от английската Висша
Лига, директно

TV 7

08:00 Амика - сериал, Белгия
08:30 Командирован - сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Животът - документална
поредица на BBC
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината
- документална
поредица
15:30 Жега
16:00 Предаването - шоу
17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
19:30 Последен шанс за
Харви - комедия
21:30 Новини
21:45 Опитът на Марк Пийс комедия

Четвъртък, 11 септември 2014 г.
Прочетохме
за вас от в.
"Животът днес"
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СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ-ìëàäøè
На разходка в Кипър

На среща „БСП-Лява България”

Отбелязаха 70 години от Девети септември
* Представиха листата с кандидат-депутати
(от 1 стр.) Мизия”, за да
чуят посланията на кандидатите за народни представители.
Вечерта бе открита от областния лидер на БСП Свилен Василев, който заяви,
че макар сега да е оспорвана, датата 9 септември
1944 година е много важна
за страната ни, защото ако
не беше се случило това
въстание, България едва
ли щеше да запази своята териториална цялост и
държавните граници, които
имаме днес.Пръв насъбралото се множество чрез
видеопослание
поздрави
91-годишния Григор Савов.
От дома си един от малкото останали живи партизани, отправи пожелания за
здраве към социалистите.
Савов сподели спомени от
онова време и завърши обръщението си гордо и приповдигнато:
„Пожелавам
ви най-вече здраве и да
изпълняваме идеите, за които Тузлука даде в жертва
своите най-верни синове и
дъщери”.
По-късно Свилен Василев представи и кандидатите за народни представители, включени в
листата на коалиция „БСП
- лява България”. „Смятам
че за да имаме по-добро

бъдеще, трябва да спазваме три прости правила:
чиста и свята република,
социална справедливост и
справедливост пред закона и трето – никога против
Русия”, каза водачът на
листата Явор Куюмджиев.
Той обърна внимание и на
това, че не трябва да се
правят компромиси с управлението на държавата.
Куюмджиев сложи в кавички думата коалиция и
обясни, че комплексната
работа с ДПС в предишния

парламент била компромис,
за да се детронира ГЕРБ от
властта и да се спре разрухата. „Аз ще направя всичко
възможно това да не се случи отново, защото това, ко-

ето ние трябва
да правим, е да
защитаваме вашите интереси”
– завърши водачът на листата.

ÒÎÏ ÂÈÖ
УЧИТЕЛСКИ БИСЕРИ
Георги, моето момче, гледай ме внимателно, ако искаш да
разбереш поне нещичко за маймуните!
***
Ти, ти и топката,
и тримата при директора.
***
Ще изгоня всички
и ще работя с останалите.
***
Изплюй дъвката в
кошчето, да не я изплюя аз!
***
Тук е написано черно на бяло със зелено.
***
Имам да казвам
нещо на някои от вас,
но първо ще го кажа
на всички.
***
Това съчинение е
написано с левия крак,
и то с мазола!
***
Отдавна съм установила, че ви липсват
първите седем години, а на някои от вас
и повече, така че няма
нужда да ме убеждавате в това!
***
Счупеното
имущество се удвоява в
троен размер…
***
Внимавай, че си
вързал три пъти и цъфнал четири пъти по
френски език!

Празник на мекицата
подготвят в Буховци

За трети път читалището в
село Буховци, община Търговище,
организира
Празник на мекицата. Празникът е
единствен в страната, твърди кметът
Здравка
Бонева.
Според нея, идеята
е заедно с различни
видове мекици, да
се покаже и опита
направената
зимнина – лютеници,
сладка и мармалади.
Затова празникът се
насрочва в началото
уведомява своите клиенти, че на есента. За съжаот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- ление обаче, каза
тази година
мираната питейна вода по електронен път Бонева,
собствената
про(Е pay), както и да получават електронни дукция се оказала
доста малко, заради
фактури (e Faktura)
лошата година. Така
Подробности на сайта на „В и К” Търговище че зимнината щяла
да бъде основно ку-

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



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите

клиенти, че:
На 11.09.2014 г., от 09:20 ч. до 13:20 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - снегоринна база, х.
Кайника, предприятие за пластмаси, бетонов център,
автосервиз до язовира, фермата, с.Красноселци,
АПК Красноселци, с.Долно Козарево
На 12.09.2014 г., от 08:05 ч. до 12:20 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - Районна болница и
Поликлиника, Гимназията, ул.С.Врачански ул.Ген.
Тотлебен, ул.Първи май, ул.П.Яворов, ул.Злостен,
ул.Дон, ул.Шипка, ул.Съединение, ул.Ветиринарна,
ул.Г.Бенковски,
ул.Климент
ул.Т.Каблешков,
ул.Любен Каравелов и фирмите - Трико М, Маратон,
Амиго груп, Рива, бензиностанция Ромпетрол.
На 15.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг – бившата Болница
за белодробни заболявания, Автосервиз по шосето
за Великденче, Топливо, Водоема, ресторант Акациите, ресторант Петлето, ул. Търновска, ул.Здравец,
ул.Пирин,
ул.Македонска,
ул.Дунав,
ул.Волга,
ул.Тимок, ул.Трапезица, ул.Радецки.
На 18.09.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: вилните зони, захранвани от ТП ”Момина чешма”,ТП ”Ягода”, ТП”Г.
Петков”, МТП ”Синя вода-ВиК”, ПС ”Въбел”, ТП ”Автосервиз”, комплекс „Руски цар”, ТП ”Първи долап”,
бензиностанции - „Петрол” и „Лукойл”, МТП „Хлебни изделия”,абонати захранвани от ВС”Парка”, ТП ”
Профилакториум” и БКТП ”ЕМУ”, комплексите „Белия кон” и „Рай”, всички комуникации захранв ни
от връх Коджакус, хижи „Младост” и „Соколите” и
кариери „ПИМ”, гр.Търговище .
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

пешка.
В неделя, 14 септември,
в Буховци мекиците ще бъдат приготвяни на жив огън
на открито, както са го правили нашите баби преди
години. За тези, които не
обичат пържената храна,
ще има и пърленици, замесени с тесто за мекици.
Ще бъдат организирани
конкурси за най-вкусната
мекица и за мекица с найатрактивна форма. „Желанието ни е да направим
деня интерес както за възрастните, така и за децата
и да им създадем навици”, каза
още Бонева.
Организаторите предвиждат
символични награди, свързани
с кулинарията. И разчитат на
това, че най-голямата награда
за домакинята е приготвеното
да бъде оценено според вкусовите качества.

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

