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Виж Петела и мисли! Единство на детайлите
Парламентарни избори 2014 г.

в партията-феномен

Редакционно

Бавно, не без трудности и пречки,
напредва изграждането на основните
елементи за обновяване на центъра на
Търговище. Много писахме и обсъждахме
предварително и си струваше. Макар че
начинанието, започнато през пролетта
на годината, видимо няма да бъде завършено в обещания срок до края на декември. Но и това не е толкова важно – ще
стане. Знаем, че проектът е по програма
„Регионално развитие, схема: „Зелена и
достъпна градска среда” – на стойност
4.6 млн. лв. Мащабната работа по реконструкцията на остарелия център на
Търговище вече очертава профила на
проекта, готови са голяма част от настилките, прокарани са подземните комуникации, засаждат се дръвчета и т.н.
Работници и специалисти от двете търговищки фирми „Стройкомерс” и „Радита” не спряха работа и в най-горещите
летни дни. И всичко това е хубаво. Още
по-хубаво, като се знае, че направеното
днес ще остане като визия на града ни за
десетилетие-две, а може дори повече.

Та, естествено е
гражданите на Търговище да са не само
заинтересовани, но и
взискателни към специалисти и строители,
които обновяват родния
им град. Същото правим
добронамерено и ние
от „Търговищки НОВИНИ”, като същевременно се вслушваме в общественото мнение за
свършеното дотук. То, в
общи линии е положително за правеното, но
не липсват и критични
и дори саркастични забележки. Една от тях е
за визията и мястото на
скулптурната фигура на
петел, поставена пред
кафене „Офис” и Киното.
Счита се, че пространството е твърде малко,
за да се „обгледа” футуристичната
творба,
твърде необичайна за
п о - ко н с е р в ат и в н ото
възприемане на голяма
част от търговищенци /
кой ли е авторът й?/, от

преминаващите
край
нея. За да се почувства
естетическа наслада от
възприемането на архитектурната й символика. Знае се, че петелът
е вече утвърден символ
на Търговищкия панаир
и тук няма да спорим
как изглежда Петелът,
възприемат ли се неговите визуални форми и пространствени
контури и т.н. По-скоро
недоумение буди, че
фигурата е неправилно
ситуирана. Защото и
децата знаят, че петелът кукурига рано сутрин, за да извести настъпващия ден. И в това
си житейско поведение
винаги /!/ е обърнат на
Изток, към изгряващото
слънце. В нашия случай,
кой знае защо, скулптурната фигура е обърната с лице на Запад…
По този повод вече се
появиха
саркастични
тълкувания в градския
(на 4 стр.)
фолклор.
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Коментар на Божидар НИКОЛОВ

Тревогата

„Син
език”

Приемат заявления, отпускат обезщетения

В Областната дирекция по безопасност на
храните /ОДБХ/ в Търговище
продължава
приемът на заявления
за обезщетения на собственици на ферми с
животни, умрели от „син
език”. Към момента са
събрани 229 заявления.
В дните след решението
за удължаване на срока
за прием до 15 октомври в дирекцията са подадени 20 заявления. В
Търговищка област официално обявените огнища на болестта „син
език”
(на 4 стр.)

Известният в недалечното минало футболист Гари Линекер съчини една впечатляваща
фраза за вечните победи на германците във
футбола: „Футболът е проста игра. Винаги играят два отбора, а накрая побеждават германците”. Тази аналогия ми хрумна, когато започнах да
пиша този коментар за представянето на ДПС
– Търговище в преминалите парламентарни избори. С няколко уговорки. На първо място, макар че
не се признава за етническа партия, преобладаващата част от нейните членове и симпатизанти
са от български турци. Но на последните избори
видимо нарасна и делът на циганите, които гласуват за ДПС. По какви подбуди? – това е друга
тема и не тема на този коментар. По традиция
кампаниите на ДПС се водят затворено, често
пъти на майчин език, в близки и лични контакти с
избирателите. В нея винаги участват, освен политици и кандидат-депутати, селските първенци – знае се кои.
Всъщност, комай, това стои в основата на успеха на ДПС, като цяло и в частност в региона,
във всяка една кампания от началото на демократичните промени до сега. Като прибавим към
това усещането за натиск и неясна /необяснима/
заплаха за българските турци от страна на български патриотични партии, умело използвана
в кампаниите – вече отбелязваме сериозната
крачка към успеха. Той може да бъде гарниран с
прилагателни като: дисциплинирана, монолитна,
етноориентирана и прочее, но същността на успеха на ДПС е в единството на детайлите, които
изграждат и крепят тази
(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

Местен парламент

Изпълнението на бюджета
за шестмесечието

Първанов и Манев напусната групата на БСП
* Ще останат дупките по „Водния проект” *
Пари има, но как се управляват и за какво

9.30 часа в четвъртък,
9 октомври, жената се
спряла да си купи кафе
от автомат до училището, казала че й прилошава, седнала на пей-

ката и минута по-късно
починала,
разказаха
очевидци.
От свои източници научихме, че починалата е
(на 4 стр.)
клошарка,

втората по големина, след
тази на ДПС.
Заседанието започна
с отчет на общинската
администрация за изпълнението на бюджета
на Общината за първото
шестмесечие. Общото изпълнение на приходната
част на бюджета, към края
на юни, е близо 23 мил. лв.
или 47,64% от планираните. До края на 2014 г. приходите в общинската хазна
трябва да достигнат малко
над 48 мил. лв. Най-много
са приходите от данъци и
такси, като тук има и преизпълнение спрямо предходната година.
Прави
впечатление,
че в разходната част на
бюджета нещата са доста различни. За първите
шест месеца те са 13 мил.
или едва 27,12%(на 2 стр.)

Йордан Цонев

д-р Дарин Димитров

Николай Александров

Свилен НИКОЛОВ
Групата на БСП в Общинския съвет - Търговище
вече е от седем членове.
Двама съветници – Ивайло
Първанов и Милен Манев
са декларирари, че напускат групата и стават независими. Това стана ясно на
редовното заседание на
общинския съвет в Търговище, в петък, 9 октомври.
Така групата на ГЕРБ в
местния парламент вече е

Жена почина на пейка
Случи се в четвъртък, до училище в Търговище

Борислав КУРДОВ
41-годишна жена е
починала на пейка пред
Езиковата гимназия в
Търговище, потвърдиха
от ОД на МВР. Около

Депутатите от 28 МИР - Търговище

Снимка: Диляна СТОЙЧЕВА

д-р Тунчер Кърджалиев

Понеделник, 13 октомври 2014 г.
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В ход е
есенната
сеитба

Есенната сеитба в Търговищка област протича нормално, съобщи експертът в
областната дирекция „Земеделие” Елена Николова. Към 2
октомври най-много са засетите площи с пшеница. В региона
има вече 31 500 дка засети с
културата, като през миналата
година са били 384 000 дка.
Започнала е сеитбата и на
ечемик и зимна маслодайна
рапица. В справката на земеделската служба са отчели, че
с житното растение има засети
близо 4 000 дка, а с маслодайната – над 18 000 дка. През миналата година с културите са
били засети съответно 60 000 и
около 50 000 дка.
Все още стопаните не са
сяли ръж и третикале. През
миналата година в областта е
имало около 1 000 дка с ръж и
6 500 дка с третикале.
Все още не е приключило
прибирането на реколтите от
слънчоглед и царевица. Както
„ТН” вече писа добивите от маслодайната култура тази години
за по-ниски, заради неблагоприятните атмосферни влияния питите останаха с празни
семена. С царевица в областта
са засети 110 868 дка, традиционно най-много в общините
Търговище и Попово. Досега са
реколтирани около 16 процента от посевите. Производството
е 10 836 тона. Специалистите
отчитат среден добив от 599 кг/
дка, което е с около 95 кг пониско от миналата стопанска
година. Най-добри добиви са
постигнали стопаните от община Търговище - 760 кг/дка. „ТН”

Едно мнение по повод

Ново дупчене на Добруджа

Стефанка
ДИМИТРОВА,
председател на сдружение
„Еко-вик”
На 26.08.2014 г. с Решение
28, служебната екоминистърка Светлана Жекова разреши
на американската компания
„Парк Плейс енерджи корп” да
извършва проучвания за нефт
и газ край каварненското село
Вранино. Има опасността решение да се превърне в 35-годишна концесия. Теренът, на
който ще се провежда сондажа
е на по-малко от 20 километра
от черноморското крайбрежие,
където се развива активен туризъм – единствения наш печеливш отрасъл.
Притеснителен е фактът, че
като метод на извличане на газ
ще се прилага тъй наречената
въглищна газификация, известна по света като „адът на Земята”.
Този метод на добив е известен отпреди два века, но
нито една от мощните икономически държави не се е осмелила да го използва, защото е скъп и опасен за околната
среда. Ако бъде приложен у
нас Добруджанските въглища
/на 2 500 м. дълбочина и под
воден слой/, ще бъдат запалени с цел да се получат горливи газове. Има опасност те да
не бъдат изцяло погълнати от
тръбата, която трябва да ги изведе на повърхността и те като
леки газове ще използват наймалките канали и пукнатини и
ще се изкачат на повърхността. Тогава стават двойно опасни, защото:
- са лесно запалими и наймалката искра ще ги превърне
в пламък;
- един от газовете се съединява с желязото на кръвта, а
това значи смърт;
- след изгарянето на въгли-

Изборите очертаха

Необратими процеси

Свилен НИКОЛОВ
Грандиозният изборен
провал на БСП поднесе
в Търговищко един факт,
който бе немислим за Търговище, като град и за региона - столетницата остана без депутатски мандат,
за първи път, 25 години
след промените у нас. Това
каза пред журналисти, в
нарочна
пресконференция, председателят на
Съюза на патриотичните
сили „Защита” в Търговище
Красимир Русев.
Според него, хората
най-накрая са осъзнали,
че тези, които ни управляват, вече четвърт век,
не работят за тях и града, а за себе си. „Маските
паднаха, а с тях и митът
за червения бастион”, бе
категоричен Русев. Честта да занули партията се
падна на Явор Куюмджиев - досегашен депутат
и водач на листата й, а
причините според Русев
са тук, в Търговище и се
трупат вече 25 години.
От скандални заменки
и неизгодни продажби,
през огромни плащания
с компенсаторки, фалити
на предприятия с общинско участие, всевъзможни
схеми, ощетили всички ни
в полза на така наречения
местен елит – „нашите”.
Цената я плати Куюмджиев, а листата на партията

с добре познатите лица
от управленския екип на
кмета Мирев са наклонили везните, но не в негова
полза. Според Русев, този
резултат, както и да го погледнем, е оценката на хората за всичко това, което
става или не става през
тези 25 г. в Търговище.
За ГЕРБ - победителите в Търговище, е обяснимо и разбираемо. „Хората
виждат възможна промяна чрез тях и това показва вота от 5,972 гласа за
тях. Резултат почти двоен
спрямо БСП - 3,324 гласа”,
уточни Русев.
Относно ДПС и голямата
им победа в Общината, той
сподели, че това не е изненада за никого. Но уточни,
че всякакви спекулации
и истерии около тяхната
представителност в Търговище е по-скоро мит и това
се потвърждава от преброените бюлетини в града - 2
418 гласа. „Резервоарът на
ДПС е в селата, където Движението има малко над 7
000 гласа”, категоричен бе
Русев и допълни, че това ще
е така, докато към хората от
селата се поглежда само
срещу избори.
На финала Русев прогнозира, че процесите и нагласите в Търговищко са
необратими и това ще се
види на следващите местни избори, през 2015 г.

щата се образуват изкуствени
кухини, които са много чувствителни и към най-малките трусове. При такива условия земна
маса от по-горните слоеве ще
се срути в кухините. Каква е гаранцията, че над тях не е имало
сгради – жилищни или стопански постройки?;
- в процеса на газификация
се отделят и канцерогенни вещества като бензен, фенол и др.
Те ще се разтворят във водния
слой над въглищата и водата
ще се превърне в опасна и неизползваема.
Ще проявим ли безразличие
към съдбата на най-плодород-

ната част от Родината ни – Добруджа? Ще разрешим ли да я
превърнат в следващия по ред
„ад на Земята” или ще протестираме срещу недоумицата Решение 28?
Г-жа екоминистърката – филолог по образование, не си е
направила труда да прочете документите, в които са вписани
защитените зони. Ако ги беше
прочела, щеше да установи, че
в обхвата над въглищата се намират защитените зони „Езеро
Дуранкулак”, „Крайморска Добруджа”, „Калиакра” и „Било”. А
дали знае що е защитена зона и
каква е целта й?

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Проверяват състоянието на
водните обекти в областта
Ñ ïðîâåðêè ïî ãðàôèê ùå ñå ñëåäè ñúñòîÿíèåòî íà âîäíèòå îáåê-

òè â Òúðãîâèùêà îáëàñò. Òîâà ñå ñëó÷âà ñëåä êàòî îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Ñåâäà Åðìåíêîâà íàçíà÷è êîìèñèÿ çà îáñëåäâàíå òåõíè÷åñêîòî è åêñïëîàòàöèîííî ñúñòîÿíèå íà ÿçîâèðèòå è ðå÷íèòå êîðèòà.
Ïðåç ìèíàëàòà ñåäìèöà áÿõà îáõîäåíè 18 îáåêòà íà òåðèòîðèÿòà
íà îáëàñòòà. Ùå ñå ïðîâåðÿâà ñúñòîÿíèåòî èì â íà÷àëîòî íà åñåííèÿ ñåçîí, ïðîâîäèìîñòòà íà ðå÷íèòå êîðèòà èçâúí óðáàíèçèðàíèòå òåðèòîðèè, ñèñòåìèòå çà îïîâåñòÿâàíå è îñèãóðÿâàíå íà
òðàíñïîðòíèÿ äîñòúï äî îáåêòèòå è äð., ãëàñè çàïîâåäòà.
Ñúãëàñíî çàïîâåäòà äî 20.10.2014ã. Êîìèñèÿòà òðÿáâà äà èçãîòâè
êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë çà òåõíè÷åñêîòî è åêñïëîàòàöèîííî ñúñòîÿíèå íà âñåêè îò îáåêòèòå. Â ñúùèÿ ñðîê òðÿáâà äà ñå àêòóàëèçèðà è ñïèñúêúò íà ïîòåíöèàëíî îïàñíèòå îáåêòè â îáëàñòòà. Äî
30.10.2014ã. íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë òðÿáâà äà áúäå ïðåäàäåí îáîáùåí äîêëàä çà äåéíîñòòà íà Êîìèñèÿòà è àíàëèç çà ñúñòîÿíèåòî íà
ïðîâåðÿâàíèòå ÿçîâèðè è ðå÷íè êîðèòà.

Òúðãîâèùå

Затварят ж.п. прелеза
до Ловец заради ремонт
Ðåìîíòíè ðàáîòè îòíîâî íàëàãàò çàòâàðÿíåòî íà æ. ï. ïðåëåçà
â ñåëî Ëîâåö, îáùèíà Òúðãîâèùå. Òîâà å ïðåäâèäåíî äà ñòàíå íà 15 îêòîìâðè 2014 ã., ñðÿäà,îò 11.00 ÷. äî 13.30 ÷. Òåõíîëîãèÿòà íà ðàáîòà
çàäàâà ïúëíî ïðåêúñâàíå íà àâòîìîáèëíîòî äâèæåíèå â òîçè ðàéîí
çà ïîñî÷åíîòî âðåìå. Çà öåëòà ùå áúäå ïîñòàâåíà íåîáõîäèìàòà
ñèãíàëèçàöèÿ.
Îáõîäíèÿò ìàðøðóò çà ïúòóâàíå îò ñåëî Ëîâåö äî ñåëî Îñåí å:
Ëîâåö – Îñòðåö – Íàäàðåâî – Îñåí. Îáðàòíèÿò ìàðøðóò â òîâà
íàïðàâëåíèå å ñúîòâåòíî: Îñåí – Íàäàðåâî – Îñòðåö – Ëîâåö.

Òúðãîâèùå

Изпълнението на бюджета за...
(от 1 стр.) от планираните
за годината. Тук е мястото
да споменем за гласуваната
амбициозна програма за капиталови разходи и очакванията в Общината да бъдат
инвестирани над 17,5 мил.
лв., през настоящата година.
От тях 18,8 мил. - субсидията
от РБ, собствени средства – 2
мил., други – 2,7 мил., инвестиционен заем – 1,7 мил. и
средства от ЕС – малко над
9 мил. лв. Към средата на годината разходите по капиталовата програма са едва 1,6
мил. или 9,17% от заложените. Като източници на финансиране - 239 хил. собствени
бюджетни средства, субсидия от РБ - близо 126 хил. и
1 254 545 лв. от Европейския
съюз.
Към тях трябва да прибавим и 2,2 мил. лв., които Общината получи от бившето
вече правителство по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Според зам.-кмета Деян
Дечев, забавянето в капиталовата програма се дължи
на обжалваните обществени поръчки, но това няма да
попречи тя да бъде изпълнена до края на годината. Последва питане от групата на
ГЕРБ относно усвояването на
средства по „Водния проект”
в града. Отговорът на общинската администрация бе, че
пари има, но тя няма да прави разплащания към фирмата-изпълнител при неизрядна
документация от нейна страна. Разбра се, че от 15-ти,
следващата седмица, фирмата ударно започва да работи,
по утвърден график и срокове. Вярвате или не, но дори е
обещано да бъдат обезопасени зейналите ровове по улици
и тротоари.
По докладната взе отношение и Мая Павлова от групата
на „Обединени за Търговище”.
Тя призова администрацията
да си влезе в задълженията и
заедно с КАТ да започне да
осъществява контрол и глобява водачи на МПС, които
с неправилно паркиране задръстват движението и създават предпоставки за транспортни произшествия.
Под точка трета в дневния ред, администрацията

внесе актуализация на капиталовите разходи до края
на годината. От зам.-кмета
Свилен Василев се разбра,
че Общината е изтеглила инвестиционен заем за ремонтните дейности по градската инфраструктура, но тези
пари не могат да се ползват
за ремонта на улиците, които
участват във „Водния проект”.
Щяло да има двойно финансиране – европейско и общинско, което не е допустимо.
Председателят на ОС Севим
Али попита защо това не се
е знаело, когато бе гласувано решението за инвестиционния заем, от 1,7 мил. лв. и
кой е трябвало да предвиди
и знае, че тези пари не могат
да бъдат използвани за възстановяване на улиците след
ВиК проекта. Припомняме, че
заложените улици за ремонт,
в капиталовата програма, са
по предложение на общинска
администрация.
В крайна сметка, съветниците подкрепиха докладната,
което означава, че други над
30 улици ще бъдат ремонтирани, а това трябва да стане
до 15-ти декември, тази година. Тези, по които минава ВиК
мрежата могат да бъдат отремонтирани най-рано една
година след приключване на
проекта.
Последва знаково гласуване, което може би е
началото на нещо ново в
Общинския ни съвет. Администрацията
предложи
да бъде продаден имот в
кв. 122, на ул. „Любен Каравелов” от 279 кв. м., при
начална цена от 9,700 лв.,
без ДДС. Светлин Бонев, от
групата на ГЕРБ, попита от
трибуната защо трябва да
се продава толкова евтино.
Той припомни, че за този
имот бе проведен и търг, за
учредяване на право на строеж, на който желаещи не са
се явили. Попита и за цената,
която бе обявена на проваления търг. Никой от общинска
администрация не можа да
отговори, каква е била тя. Не
помнели! Тогава Бонев предложи началната тръжна цена
на имота да стане 27 хил. лв.,
без ДДС. Последва гласуване, с което предложението на
Бонев бе прието.

Нарушения в сферата на чистотата

Áëèçî 50 êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ â ñôåðàòà íà ÷èñòîòàòà â
îáùèíà Òúðãîâèùå, ñî÷è îò÷åòà çà äåéíîñòòà íà ãðóïàòà ñïåöèàëèñòè ïî êîíòðîë íà ÷èñòîòàòà â îáëàñòíèÿ öåíòúð. Ñïîðåä íåãî,
îò âñè÷êèòå 49 êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ ïðåç ñåïòåìâðè, íàéìíîãî, 18 íà áðîé, ñà çà ñòðóïâàíå íà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè è çåìíè
ìàñè íà îáùåñòâåíè ìåñòà. Äåñåò îò ñúñòàâåíèòå ïðîòîêîëè ñà çà
ñêëàäèðàíå íà äúðâà çà îãðåâ è îïèëêè â çåëåíè è òðîòîàðíè ïëîùè,
ñåäåì ñà çà èçõâúðëåíè óãàðêè îò öèãàðè ïî óëèöèòå.
Îò÷åòåíè ñà è ïî òðè íàðóøåíèÿ çà îñòàâåíè õðàíèòåëíè îòïàäúöè äî êîíòåéíåðè è çà áðóëåíå íà êåñòåíè. Îñòàíàëèòå ðåãèñòðèðàíè ñëó÷àè îò êîíòðîëüîðèòå ñå îòíàñÿò çà óñòàíîâåíè
æèâîòèíñêè âïðÿãîâå áåç ïðåñòèëêè, êàêâîòî å èçèñêâàíåòî, çà
íåïîääúðæàíå íà ïðèëåæàùè ìåñòà êúì îôèñè è ñãðàäè, çà õâúðëåíè íåðàçôàñîâàíè êàøîíè. Åäèíè÷íè ñà êîíñòàòèâíèòå ïðîòîêîëè
ïðåç ñåïòåìâðè çà ñòðóïàíà òðåâíà ìàñà è êëîíè, êîèòî ïðå÷àò íà
ïðåìèíàâàíåòî íà õîðàòà ïî òðîòîàð, êàêòî è çà çàìúðñÿâàíå ñ êàë
íà ïîäîáíî ìÿñòî. Íà âñè÷êè ñà äàäåíè ñðîêîâå çà îòñòðàíÿâàíå íà
íàðóøåíèåòî.

Парламентарни избори 2014 г.

Единство на детайлите...

(от 1 стр.) партия-феномен. А на друг език това се казва
партийна политика. Едва ли недообразованата част от
членовете разбират цветистата реторика на водачите
й, наблягането напоследък на евроатлантическата същност на партията и т.н. Но избирателите им вярват и
гласуват. Да, именно във вярата /в смисъл на вярност
към лидерите и техните послания/ пък е разковничето,
което проработи и на тези парламентарни избори.
На този фон, в Търговищко ДПС отново си „заплю” и
спечели две депутатски места. Но отстъпи по брой избиратели, спрямо предходни кампании. Например спрямо
„нормалната” кампания през 2009 г., когато имаха трима
народни представители и 1 600 гласове повече в региона.
Пестеливи бяха и в медийните си изяви, а и в коментарите по повод подмятанията тук и там от редиците
на БСП, че именно те са виновни за падането на коалиционното правителство на Орешарски. А злополучният
кандидат за втори депутатски мандат от „БСП лява
България” Явор Куюмджиев дори заяви в началото на
кампания: „Бяхме тежко предадени от ДПС”. Да, но в политиката понятието „предателство” не е натоварено с
познатия граждански смисъл и отрицателни стойности.
И не винаги се наказва като неправомерно деяние. Така че
определението си остава просто една фраза в политическото пространство.
Друго, което заслужава да отбележим в местната кампания на ДПС, е присъствието в предизборната листа на
фигурата на Йордан Цонев, стояща високо в йерархията
на Движението. Който в крайна сметка /макар и в листата на ДПС-Варна/ след партийните сметки, влезе в парламента от Търговищко. А по този начин зад борда остана
Халиме Адемова, юрист-консулт на Общината в Омуртаг
и евентуална нова фигура в политиката. А това сигурно
не се прие добре от избирателите на ДПС от Омуртажко.
Защото за пореден път те остават без свой представител в Народното събрание. А спешно им трябва местен
защитник за решаването на водния десетилетен проблем на града.
Другият човек в Парламента очаквано е д-р Тунчер Кърджалиев, който се затвърди като солидна фигура в Движението, но и в работата на предишния Парламент. Той сега
ще има много грижи и конкретни изпитания, за да докара
вода /от девет или незнам колко още кладенци/ на зажаднелите омуртагчани. И то след като се очертава Движението да остане в опозиция, а предвидените за водоснабдяването пари са спрени, задачата му ще има много
неизвестни. Но аз познавам г-н Кърджалиев и съм убеден,
че е човек на честта и дадената дума. И едва ли ще предаде „водната кауза” на избирателите си от града на
втория български космонавт. Искрено му желая да успее.

Понеделник, 13 октомври 2014 г.
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Творчество, родено в обич

И в браковете
сме последни
Иван ВАСИЛЕВ, по повод последната книга
на Георги Иванов „В омагьосан кръг” и не само
Георги Динев Иванов е журналист по професия, поет по
призвание. Роден на 26 юни
1937 г. в Карнобат, Бургаска
област. Българска филология
завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В
Търговище хвърля котва в 1963
г. и си вади хляба в редакцията
на окръжния в. „Знаме на комунизма” /сега „Знаме”/. Освен
това издава в. „Свободен глас”
– първият брой излиза на 25 октомври 1990 г., последният на
20 декември 1990 г. – общо девет броя. По понятни причини /
защитна реакция/ епиграмите
му са подписани с псевдонима
Иванич или Ив Анич. С псевдо-

в споменатия сб. „Утро”, която
прави добро впечатление, освен това пише епиграми, фейлетони, стихотворения, които
имат художествена стойност и
не бива да останат неотърсени от праха на забравата; във
в. „Свободен глас” /Търговище/
има басня от Иван Алексиев /
починал/; басни пише и Милко
Костов, роден в Бургас.
Заслужава да се отбележи, че никой друг не е написал и издал в книга толкова
много басни в стихове, както
Г. Иванов в книгата „В омагьосан кръг” /2013 г./ Обикновено
идеята на баснята се дава в
края, в кратка поука, нашият

„Освободен от скелите, блокът
грейна. Оная тераса на четвъртия етаж като омагьосана е.
Какви цветя, каква хубост. Не
може тези, които са ги садили,
да не носят в душите си нещо
поетично.” Който не вярва и
иска да види с очите си, в края
на Търговище има такъв блок.
А ние ще се върнем отново
към сонетите. За финал цитирам два куплета от сонета „И
пак по своя път”:
Ако се случи да се преродя,
макар да знам, че е това
заблуда,
ще тръгна пак от моята
земя

НАБЕДЕНИЯТ ОРАТОР

На С.
Събрал народ, Оратор не преставал
със речите си да го удивлява,
а хората го слушали и често
поцъквали и мигали горещо,
възторгвали се, пляскайки без ред –
с две думи всичко си било наред,
додето стар Мъдрец встрани не се обадил:
- Чудесен си и твоята награда
е радостта, която в нас събуди,
но мен, човече, много ме учуди
това, което ти с апломб говориш –
как да повярвам, че ще се пребориш
за нас, та радостта да ни огрее
и всеки тук по-сносно да живее?
Та ти до днеска дом не си градил,
семейство нямаш, татко не си бил,
и мъка във сърцето не си сбирал,
а само речи в жар си се гримирал?
Едно е да говориш, да се плезиш,
а друго е във огъня да влезеш!

ним са отпечатани и басни. Член
е на Дружеството на българските журналисти и Дружеството на
писателите в Търговище, от 2006
г. – на Съюза на независимите
писатели. Автор е на 20 книги –
лирика за възрастни; приказки;
гатанки; куклена пиеса за деца;
преводи: Робърт Бърнс – „Песни
и балади”, „Песни и поеми”, „Трима световни поети”, „Трима адигейски поети, „Светът от стихове
огрян”.
През 1952 г. с цикъл стихове
и материали започва литературната си и журналистическа дейност, отпечатани във в.
„Черноморски фронт”. Негови
творби се появяват после в
местния и централен печат –
сред тях и „Панеленият блок
ли я повика” във в. „Възход” /
Разград/, в. „Гледища” /съботно
издание/, №7, 10 март 1990 г.,
с.5; алманасите „Простори” /
Варна/; „Тракия” /Пловдив/; сп.
„Поляница” /Търговище/ и др.
Заслужава да се отбележи
участието на Георги Иванов в
детския сборник „Утро” /Търговище/, 1979 г. с гатанки; с
приказката в стихове „Тримата
братя и мъдрецът” /с.38-41/; с
„Последният бой” /за Таньо войвода и неговата чета/, загинал
на Керчана край с. Априлово
за свободата на Отечеството,
с. 54-57 и творческата история
на тоя откъс от поемата „Следите на безсмъртието”, с. 58.
Тия стихове не са загубили значението си, вълнуват и могат да
се използват в литературно-музикална програма при честване на похода „По стъпките на
Таньо войвода”.
Любим жанр на Г. Иванов е
баснята. В стихове. Басни пишат и други автори от Търговищкия край /работят в него,
но не са родени тук/ Дечка Николова /починала/ авторка на
баснята в стихове „Оса и цветя”

съгражданин понякога започва
с поуката, както е в „Лъв и магаре”, „Истината”. Това не е недостатък, а похват за привличане
вниманието на читателите.
Характерно за басните в „В
омагьосан кръг” е, че са много актуални, по асоциация ми
идва наум казаното от Левски,
че „Ние сме във времето и времето е в нас”. Ето например
„Набеденият оратор”, а и която
и да е басня, тя винаги препраща към „герои на деня”, скарани с истината и доброто.
Към сполуките на автора са
и стиховете породени от съприкосновението с шедьоврите
на Никола Маринов, съхранявани в Художествената галерия в Търговище, която носи
неговото име.
Всред вечните теми, занимаващи автора, са любовта, щастието, смъртта. Плод
на тоя интерес са сонетите в
книгата „Сказания за птици и
хора” – 100 сонети. „Появата
на „Сказания за птици и хора”
е един навременен и сполучлив опит” – е отбелязано в
бележка на издателството ИК
„Орион Прес” /2012/. Вижте
само заглавията – „Сонет за
щастието”, „Защо съм богат?”,
„Сонет за детството”. Какво
разнообразие? Всеки може да
си избере каквото му допада.
Вечните теми занимават автора не само в лириката, а и в
белетристиката. В „Земни чудеса”, разкази и новели, 2011
г.; „Приумици на съдбата, 2013
г. Две повести – „Изстрадана
обич” и „Възмездие”. Втората е
интересен опит за криминален
роман и се чете с интерес.
Любопитно е, че до каквото
и да се докосне Георги Иванов,
то е огряно от поезия. Защото е поет по рождение. И не
е чудно, че в разказа „Земни
чудеса” го избива на поезия:

Най-малко бракове в Евросъюза се сключват в България, сочи проучване на
Евростаат.
През 2012 г. у нас е имало
едва 2.9 сватби на хиляда
души население, показват
данните. Според Националния статистически институт
от 2013 г. тази тенденция се
е запазила, като е имало 21
943 сватби за цялата страна, или 2.9 сватби на хиляда души. Малко по-добре от
нас са Португалия, където
е имало 3.3 брака на 1 000
души, и в Словения и Люксембург, където бройката им
е 3.4 на хиляда.
Шампиони по женитба в
ЕС са литовците. В тяхната
страна през 2012 г. са регистрирани 6.9 брака на хиляда души. Най-много сключени бракове през 2013 г. е
имало в София-град – 5 023,
следван от Пловдив, Варна
и Бургас, а на пета позиция е Благоевград с 1082
венчавки. Градът, заемащ
челна позиция за най-малък брой нови семейства, е
Видин със 146 женитби за
цяла година, показват данни на НСИ.

Дюнерите
водели
до рак

Все повече българи пред-

по своя път и то без да се почитат да закусват, обядват и дори вечерят готова
чудя.
Там всичко ми е скъпо,
там открих
и пъстър свят, и вярната
си обич,
там много радости и мечти
дарих
и пях със птиците до късна доба.
Който иска да узнае какво
става оттук нататък, нека има
търпението да прочете последните два куплета, които са от
по три стиха за разтоварване
преди лягане вечер да спи,
за добро настроение. Аз имам
опит всяка вечер ги чета и заспивам с книгата, която пада на
пода. И чака отново да се зачета.
А на автора ще кажа: Сполай ти. До нови срещи, с нови
твои книги!

Смъртта е депресиращо неизбежно следствие от живота,
но учени смятат, че са открили
известна светлина в края на
тунела, съобщава в. "Дейли
телеграф". Най-голямото медицинско изследване за преживяванията малко преди смъртта и извън тялото откри, че
съществува известна форма на
съзнание дори след като мозъкът напълно е спрял да работи.
Това е противоречив въпрос,
към който доскоро учените се
отнасяха с голяма доза скепти-

храна от заведенията за
бързо хранене, вместо сами
да приготвят здравословно
меню. Причината е, че това
е лесно и евтино.
Проучвания показват, че
всеки четвърти българин
закусва с тестени изделия,
а над 50% от българите не
спортуват, което води до
затлъстяване и здравословни проблеми.
Дюнерите могат да предизвикат рак, тъй като са
пълни с Е-та, заяви гастроентерологът д-р Добринка
Атанасова.

Домашна лечебница

Смрадликата и нейната
здравословна сила

Смрадликата е силна противовъзпалителна и кръвоспираща билка. Тя може да се приема както външно,
така и вътрешно. „Листата се берат наесен. Добре е те да
са зелени, като се избягват червените. Беритбата започва, когато растението прецъфти, тъй като тогава листата
стават по-твърди. Добре е листата да се събират сутрин,
когато вече няма роса”, обясняват билкари. Смрадликата се суши при 50 градуса температура. Обикновено се
ползват листата на смрадликата, но в някои случаи се
употребяват и корените. Ето и рецептата, която билкарите препоръчват: в половин литър вода се слага една супена лъжица от смрадликата. Пет минути, след като заври,
се сваля от огъня. Отварата се пие три пъти дневно преди
хранене. „Това е най-добрият природен дезинфектант”,
добавя наш билкар и споделя още една рецепта, която се
прилага при лечение на венците и зъбобол: 100 грама от
билката се варят в 2 литра вода. Към водата се прибавят
още листа от билката камшик и листа от дрян. След като
бъде свалена от огъня, се слага сол и нишадър. Готовото
количество течност е готово за жабурене на устната кухина. Благодарение на тази отвара се стягат венците.
Рецепта при диарии и улцерозен колит: 500 мл вода
една стиска от билката паричка, ври 3 минути и се добавя
1 супена лъжица от смрадликата. Ври още две минути.
Изстива, прецежда се и се консумира 20 минути преди
хранене. При язва: 1 стрък смрадлика (около 5-6 листа)
ври в около 250-300 мл вода, докато пожълтее, за 1-2 минути. Охлажда се и се прецежда. Дозировка за пиене –
количеството се разделя на три пъти по 100 мл и се пие
40 дни или се пие толкова дни в годината, на колкото е
пациентът без да спира. След това обаче отварата не се
прилага. При консумиране, особено за вечерните дози,
може да се добавя по 20 мл ракия. При кулпит на шийката
на матката: в 1 литър се слагат да заврят 5 гр листа и се
изчаква да поизври до 2-3 мин. С отварата се правят промивки. При акне се правят компреси, както и запарка. Рецептата: 100 гр смрадлика завират в 1 литър вода. След
изстиване на течността се правят компреси върху лицето.

Разгадаха светлината в тунела

Животът продължавал и малко след физическата смърт и спиране на сърцето
цизъм.
Но
изследователи от университета в
Саутхемптън, изследвали четири години
над 2000 души, които
получили спиране на
сърцето в 15 болници
във Великобритания,
САЩ и Австрия. Те
установили, че близо
40% от хората, които
оцелели, разказали за известна
форма на "съзнание" във времето, в което били клинично мъртви преди сърцето им да заработи
отново. Един мъж дори си спомнил как напуснал изцяло тялото
си и гледал съживяването си от
ъгъла на стаята. Въпреки че бил
в безсъзнание и "мъртъв" за три
минути, 57-годишният социален
работник от Саутхемптън помнел с подробности действия на
медицинските сестри и описал
звука от машините.
"Знаем, че мозъкът не може

да функционира, когато сърцето спре да бие. Но в този случай съзнанието изглежда се е
запазило три минути в периода, когато сърцето не е биело,
въпреки че обичайно мозъкът
спира да работи до 20-30 секунди след спирането на сърцето", казва д-р Сам Парина,
бивш изследовател от университета в Саутхемптън, който
в момента работи в Щатския
университет в Ню Йорк. "Мъжът
описа всичко, което се случило
в стаята, но най-важното е, че
той чул две пиукания от машина, която се включва в интервал от три минути. Така успяхме да изчислим колко време
е продължило преживяването.
Той изглеждаше много убедителен и всичко, което каза, че
му се е случило, действително
се случи", допълва изследователят.
От изследваните 2060 пациенти, преживели спиране

на сърцето, 330 оцелели, а
140 казали, че имали известно съзнание, докато ги съживявали. Макар че мнозина не
успели да си припомнят конкретни подробности, няколко
теми изпъквали. Една пета
от пациентите заявили, че
имали необичайно усещане
за спокойствие, а близо една
трета казали, че времето се
забавило или ускорило. Някои
си спомнили, че видели ярка
светлина, златист проблясък
или слънчева светлина. Други разказали за чувство на
страх, давене или дърпане в
дълбока вода. 13% споделили,
че усетили отделянето от тялото си. Според д-р Парниа много повече хора вероятно са
имали преживявания, докато
са били близо до смъртта, но
лекарствата или успокоителните, използвани в процеса на
съживяване може би са им попречили да си спомнят.
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IV национална научна конференция
„Панаири, пазари и тържища в българските земи”

Проф. Андрей Пантев
откри форума в Търговище

IV-та национална научна конференция „Панаири, пазари и тържища в българските земи”
се проведе в Търговище, в зала „Христо Самсаров”. Научният форум
откри проф. Андрей
Пантев с думите „Значението на търговията
като носител на цивилизация, на култура,
обмен и състоятелност
ще бъде проследено
на този форум”. Според
него докладите, които
ще бъдат представени
в два поредни дни, ще
занимаят с конкретика
и ще проследят събитийната верига по тези
места, свързани с панаира в Ески Джумая
/днешно
Търговище/.
Защото именно с него

градът е забелязан от
доста пътешественици,
отбеляза Пантев.
В националната конференция започна с доклад на д.и.н. Димитър
Саздов на тема „Приоритети на българския
търговски обмен след
Освобождението /18791912/”. Освен него ще
бъдат представени още
30 разработки на специалисти от исторически музеи, на университетски преподаватели и
представители на държавни архиви, уточни
директорът на Историческия музей в Търговище Магдалена Жечева.
В словото си Жечева
допълни, че сега панаирът събира не търговци, а историци от стра-

ната, които ще говорят
за спецификата и характера на панаирите
по българските земи.
„Темата
моделира
представата ни за контактите със света. Вътрешният обмен е носител не само на стоки и
нови езици, а е условие
за натрупване, което
по-късно се отразя на
структурата на българската държава, каза
още Андрей Пантев.
Организатори на научния форум са община
Търговище, Българската академия на науките,
Регионалният исторически музей и Съюзът
на учените в България,
клон Търговище.
По време на конференцията участниците
ще посетят и разгледат
крепостта „Мисионис”
край Търговище и музейните експозиции в
града. Докладите ще
бъдат събрани и отпечатани в сборник, каквато
е традицията досега.

Виж Петела и мисли!
(от 1 стр.) Едно от тях
е, че не може „нашият
Петел” да гледа на Изток /значи към Русия/,
след като обществото
ни е обърнато на Запад
/към Европа и Европейския съюз/. Та, навярно
това са имали предвид
онези, които са обърнали опашката на Петела
към изгряващото Слънце… Дали става дума за
грешка или политическа
символика? – едва ли.
Но дори в най-смелите
си творчески хрумвания
скулпторът би трябвало
да се е съобразил с реалностите на битието ни.
Иначе рискува да остане неразбран и осмиван
с години. Ще направя
препратка към Конника
на хълма „Юкя” и неговата нерадостна съдба.
Въпреки че изграждането на елементите в
центъра на града продължава, ще си позволя
още една забележка.
Навярно зеленината в
проекта, който започва
с думата „зелена” ще се
появи напролет, но имам
усещането, че е малко
отреденото й пространство. Неуместно, смятам /това е споделено
мнение/
е хрумването за засадените вече
платани/ две дървета, в
градинката пред областната управа. Защото
след четири-пет години
израсналите дървета ще
закриват вече добрия
архитектурен
профил
на тази емблематична сграда в центъра на
Търговище. По-добра би

Започва ученически
„Син език” конкурс за живот без цигари
Тревогата

(от 1 стр.) са вече 99,
конкретизира Стойне
Миланов.
Искания за по-високи обезщетения на
стопаните на породисти животни, умрели от
„син език” са основателни, смята директорът
на ОДБХ в Търговище
д-р Стойне Миланов. В
областта има ферми с
елитни животни, чиито
стопани са засегнати от
болестта.
По думите на Миланов, е редно собствениците на овце от кон-

тролирани породи да
получат по-големи компенсации. „Защото в тях
са инвестирани повече
средства, а и очакваната продукция от тези
животни е с по-висока
стойност - и като агнета, и като мляко”, каза
специалистът. В момента компенсацията
варира според теглото
на животното. За около
50-килограмова
овца
от обикновена порода
обезщетението е между
110 и 115 лева, уточни
д-р Миланов.
„ТН”

Анета
МИЛЕВА
Регионалната
здравна инспекция обявява за
седми пореден
път
конкурса
„Проектът
на
нашия клас –
за живот без тютюн”,
за ученици от 1 до 12
клас. Той ще протече
в две фази. През първата (1 октомври – 15
ноември) участниците
трябва да изготвят и да
изпратят в Министерството на здравеопаз-

ването своите проекти
в следните области –
превенция, отказване
от пушене и превенция
на пасивно пушене.
Всеки
участник
може да представи
проекти в една от изброените области, но
и във всяка от тях.
През втората фаза
(20 ноември – 30 април 2015 година) ще
започне реализацията на проектите и тяхното отчитане. Всеки
кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на
конкурса. Експертна
комисия ще извърши
класирането на участниците до 25 май
следващата
година.
Награждаването е на
31 май, Световен ден
без тютюн.
Повече информация
за конкурса можете
да откриете на сайта
на Министерство на
здравеопазването.

била досегашната практика за комбинация между цветя и нискорастящи
декоративни храсти. Добър пример за творчество
в тази посока има в Бургас, както и в други градове на страната. Защото
площадът
/центърът/ и
административните сгради са място за разходки
и срещи на хората, а сред
зашумели клони, падащи
листа и гнезда на гарги
се губи интимността и
социалната близост между хората. В един малък
провинциален град тези
хора все още се познават и поздравяват, когато
се срещат по центъра. И
това е хубаво.
Божидар НИКОЛОВ

Понеделник, 13 октомври 2014 г.

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

Жена почина на пейка

(от 1 стр.) живеела в мазе в блок,
в който е и онаследения от нея
апартамент. В жилището не можела да остане, тъй като електро
и водо захранването са изключени заради неплатени сметки. В
мазето ползвала общото помещение на входа.
Починалата Нели Иванова
живеела на съпружески начала
с мъж, който също е клошар. От
десетина години тя се храни в обществената безплатна трапезария, но вчера не е взела полагащия й се обяд, потвърдиха от там.
По данни на очевидци, Нели е
лъхала на мастика, а в джобовете
й били намерени медикаменти.
Тялото на починалата бе преместено до многопрофилната
болница в Търговище, където да
бъде й бъде направена аутопсия.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ТЪРГОВИЩЕ
гр.Търговище, бул.”29 – ти Януари” №3 тел: 0601 / 6 – 20 – 75 факс: 0601 / 6 – 74 – 65

СЪОБЩЕНИЕ
за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана по условията и редът на глава осма
„а” от Закона за обществените поръчки
Уведомяваме Ви за възлагането на обществена поръчка с предмет:
„Гараж за автомобил със специално предназначение” чрез Публична покана с №9034495 и дата на публикуване 08.10.2014г. в Регистъра на
обществените поръчки.
Описание на предмета на поръчката: Гараж за автомобил със специално предназначение, намиращ се в УПИ XIX, кв.14, ПИ №73626.504. 286,
гр.Търговище.
Сградата ще е едноетажна с лека стоманена конструкция, с размери
по осите на колоните в напречна посока 4.50м. и 11.80м. в надлъжна посока. Външните й размери ще са 4.75/12.00м. Покритието ще е с трислойни термопанели/ ”сандвич” панели с полиуританова топлоизолация/, а
ограждението е предвидено с тухли. В конструктивен смисъл покрива ще
се изпълни от покривни стоманени триъгълни едноскадни ферми, които
ще предават натоварването от столиците и покривното покритие на колоните. Не са предвидени вертикални противоветрови връзки. За колоните
е избрано затворено сечение кутия от студено огънат профил. Колоните
ще са свързани чрез мустаци за бетоновата основа. Покритието от термопанели ще се прихване за столиците. Фундирането е решено чрез ивични
монолитни основи.
Прогнозна стойност на поръчката: 34 500 лв. без ДДС.
Източник на финансиране: Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище
и ще се извърши със собствени средства.
Всички изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани
в Публичната покана, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки, както и Приложението към публичната покана, техническите спецификации, проекта на договор и образците, които са неразделна
част от публична покана и са публикувани в
" Профила на купувача" в сайта на Възложителя:
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141008ndvP38746
Срок и място за получаване на офертите:
Срок: до 17.10.2014г. (включително) всеки работен ден от 7.30 до 16.30
часа в „Отдел Деловодство”.
Място: Административна сграда на "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29ти Януари" №3;
Дата, час и място на отваряне на офертите: на 20.10.2014г. от 10.30
часа, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3 - Административна сграда на
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица
при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се
извършва отварянето.
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РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"
Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

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 тристайни и четиристайни 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!

(1-4)

(1-4)

(1-4)

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;

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

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/

Община Опака: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Опака”
Стойността на проекта е 80 957, 25 лева,
които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Общата цел e да се подобри ефективността на работата в Община Опака. Специфични цели: повишаване на капацитета
на служителите на администрацията на
Община Опака, чрез подобряване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения.
Периодът за изпълнение на проекта е 12
месеца, а част от дейностите са свързани
с провеждане на обучения в Института по
публична администрация, организиране и
провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетенции и осигуряване на информация и публичност по проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Административен капацитет”

Необвързан, ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени
симпатичен количества. Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
мъж на 42 г. „КАТСТРОЙ” ЕООД
„Кънстракшън
Търси да назначи
търси млада
Груп”
ЕОД Шумен
БАГЕРИСТ за работа с
жена за сери- комбиниран
багер в Търгонаема строителни работници,
озна връзка
вище. Добро заплащане.
(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)

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.,
Продавам ДВУСТАЕН
ет. 2, с изолация,
АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
дограма и газ
ремонт тел. 0892 454 618
Информaция и публичност по проект на 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)

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

(1-4)

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

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

Тел.: 0988 307 802
НОВО * НОВО * НОВО

Тел. 0889 166 919

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

бригади, шофьори на самосвали
и багеристи за работа на обекти в
Североизточна България
Тел.: 054/ 832 123

"ХБДМ" АД гр.Лозница
търси работнички за хладилната база . Нормален работен ден, добро заплащане .
тел.: 0884333933 и 084753094

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

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

(1-4)

а

Понеделник, 13 октомври 2014 г.

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

13 октомври 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Елизабеттаун
21.00 ч. - криминален

13 октомври
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Боянският майстор
2-сериен тв филм
14:05 Зелената линейка
14:35 Днес и утре
15:15 Живот с Дерек - тв
филм /
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот/1982г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: Норвегия България, квалификация за Евро 2016
пряко
23:35 Студио Футбол

bTV Action

09:00 Извън играта - сериал
10:00 Пазителят на Мемфис сериал
11:00 Тежки престъпления сериал
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Ел Мариачи - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа- реалити
16:00 Пазителят на Мемфис сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Тежки престъпления сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Стриптизьорки зомбита комедия
00:00 Опасни улици - сериал

20:30 Скуби Ду: Мистерията
започва - комедия
22:30 Кухня- сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Младоци- документална
поредица
10:00 Географски ширинилайфстайл
10:30 Шопинг съветник- модно
предаване
11:00 Модни хроники - модно
предаване
11:30 Папараци
12:30 Диво сърце- сериал
14:00 От обич- сериал
15:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Огледален свят- сериал
18:00 От обич- - сериал
bTV Cinema
08:00 Текила и Бонети- сериал 20:00 Свързани съдби- сериал
09:30 Ризоли и Айлс: Криминал- 21:30 Цветовете на любовта сериал
ни досиета- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
10:30 Братовчедката Бет 22:50 Огледален свят- сериал
комедия
23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:00 Незабравимо - сериал
Nova TV
14:00 Текила и Бонети - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе
ни досиета- сериал
16:00 Мъжът от Снежната река - 11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
приключенски
12:30 Опасна красота - сериен
18:00 Никита - сериал
13:30 Моята карма - сериен
20:00 Досиетата Х- сериал
bTV
14:30 Перла - сериен
21:00 Старо момче – екшън
06:30 Тази сутрин
16:00 Новините на Нова
23:00 Прелюдия към една
09:30 Преди обед
16:30 Малката булка - сериен
целувка - комедия
12:00 bTV Новините
18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV
Comedy
12:30 Шоуто на Слави
19:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето - 10:00 Без резервации - драма 20:00 ВИП БРАДЪР 2014 сериал
реалити
12:00 Семейство Флинстоун 15:30 Цветовете на любовта
23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
- сериал
13:00 Новите съседи - сериал 23:30 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
Kino Nova
14:30 Числено превъзходство17:30 Лице в лице
09:55 Касъл - сериал
сериал
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Мразя моята тийн дъщеря 10:55 Д-р Хаус - сериал
19:00 bTV Новините
11:55 Войната на Фойл - сериал
- сериал
20:00 Север - юг - сериал
13:55 Риболов в пустинята 16:00 Кухня- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа - 17:00 Комиците- шоу
комедия
реалити
18:00 Новите съседи - сериал 16:10 Любов, сватба и брак 22:30 Шоуто на Слави
комедия
19:30 Семейство Флинстоун 23:30 bTV Новините
18:00 Касъл - сериал
сериал

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Око за око - 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 Пума боецът - сериал
22:00 Червената Соня - екшън
23:50 Пума боецът - сериал

Nova Sport

21:45 Футбол: Малта Италия, квалификационен мач за УЕФА
ЕВРО 2016, директно

TV 7

12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
- ток шоу
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Спорт 7
21:30 Срещу своите - драма

Kino Nova - Стражът
21.00 ч. - екшън

14 октомври
20:00 Север- юг- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

сериал
15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
bTV Action
19:30 Семейство Флинстоун 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
20:30 Нанси Дрю - комедия
спортове
22:30 Кухня - сериал
09:00 Извън играта - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
10:00 Пазителят на Мемфис - сериал
сериал
11:00 Тежки престъпления bTV Lady
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:00 Ренегат - сериал
09:00 Парите или жената 13:00 Гръмотевичен сърце реалити
криминален
10:00 Екзотични кътчета15:00 Survivor: Камбоджа- релайфстайл
алити
10:30 Шопинг съветник- модно
16:00 Пазителят на Мемфиспредаване
сериал
11:00 Модни хроники - модно
17:00 Извън играта - сериал
предаване
18:00 Праведен - сериал
11:30 Такъв е живота: Футболни
19:00 Ренегат - сериал
съпруги - токшоу
20:00 Тежки престъпления 12:30 Диво сърце- сериал
сериал
14:00 От обич- сериал
21:00 bTV Новините
15:00 Свързани съдби - сериал
22:00 Кобра - екшън
16:00 Престъпления и страсти23:45 Праведен - сериал
сериал
17:00 Огледален свят- сериал
bTV Cinema
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
08:00 Незабравимо- сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 19:00 От обич- сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта ни досиета- сериал
сериал
11:00 Жената котка - екшън
22:00 Стъклен дом - сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 22:50 Огледален свят - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
bTV
ни досиета- сериал
Nova TV
06:30 Тази сутрин
16:15 Любов в облаците - драма 06:20 Здравей, България
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Никита - сериал
09:30 На кафе
12:00 bTV Новините
20:00 Досиетата Х- сериал
11:30 Бон Апети
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Уолстрийт - драма
12:00 Новините на Нова
13:30 Тайните на времето23:30 Джим и горилите - екшън 12:30 Опасна красота - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
15:30 Цветовете на любовта
bTV Comedy
- сериал
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД 14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
- сериал
16:30 Малката булка - сериен
17:30 Лице в лице- публи09:00 Аламинут - шоу
цистично предаване 10:00 Пълна лудница - комедия 18:00 Сделка или не – тв. игра
с водещ Цветанка
12:00 Семейство Флинстоун - 19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 Ризова
сериал
реалити
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Новите съседи - сериал
22:00 Кошмари в кухнята - НТВ
19:00 bTV Новините
14:30 Най-лошата седмица 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 Доктор Петър Берон
2-сериен тв филм
14:10 Открито с Валя
Ахчиева
14:40 Днес и утре
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот/1984г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта тв филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Господин Убийство
двусериен - тв филм

19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Елизабеттаун - комедия
23:30 От местопрестъплението
- сериал

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

Kino Nova

07:25 Войната на Фойл сериал
09:55 Касъл - сериал
10:55 Д-р Хаус - сериал
12:00 Войната на Фойл сериал
14:00 Мечът на храбреца прилюченски
16:05 Опасно синьо: Рифът приключенски
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Стражът - екшън
23:15 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 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 Кралят на Скорпионите 3 - приключенски

00:10 Пума боецът - сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Жената котка
21.00 ч. - екшън

15 октомври
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Боянският майстор - тв
филм
14:10 Футболен обзор Евро
2016
14:40 Днес и утре
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот/1983г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Тържествен концерт по
случай 145 години от
основаването на БАН

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 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Пазителят на Мемфис сериал6
11:00 Тежки престъпления сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Светкавичен огън - драма
15:00 Survivor: Камбоджа- реалити
16:00 Пазителят на Мемфис сериал
17:00 Извън играта- сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Тежки престъпления сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Гръмотевичен сърце криминален
00:15 Извън играта - сериал

bTV Cinema

08:00 Текила и Бонети - сериал
09:30 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
10:30 Път към отмъщение драма
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета- сериал
16:00 Прелюдия към една
целувка - комедия
18:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Жената котка - екшън
23:00 Любов в облаците - драма

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки- анимационен
09:00 Комиците- шоу
10:00 Скуби Ду: Мистерията
започва - комедия
12:00 Семейство Флинстоун
-сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Числено превъзходство
- сериал
15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

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 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Войната на Фойл сериал
14:05 Земята преди време анимационен
15:30 Елизабеттаун - комедия
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:00 Опасно синьо: Рифът приключенски
09:00 Сватбени агенти - реалити
22:55 От местопрестъпление10:00 Екзотични кътчетато - сериал
лайфстайл
10:30 Шопинг съветник- модно 23:55 Психо 3 - трилър
предаване
Diema TV
11:00 Модни хроники - модно
09:00 Военни престъпления
предаване
- сериал
11:30 Търси се - токшоу
10:00 Червената Соня - екшън
12:30 Диво сърце- сериал
12:00 На гости на третата
14:00 От обич- сериал
планета - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал 12:30 Ченге от миналото 16:30 Тайните на градинаря сериал
лайфстайл
13:30 Медикоптер 117 -сериал
17:00 Огледален свят- сериал 14:30 Бойна звезда Галактика
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
- сериал
19:00 От обич- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
20:00 Свързани съдби - сериал
- сериал
21:00 Цветовете на любовта 16:30 Военни престъпления
сериал
- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Ченге от миналото 22:50 Огледален свят- сериал
сериал
23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
Nova TV
19:00 Медикоптер 117 -сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Бойна звезда Галактика
09:30 На кафе
- сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Студио Квалификации
12:00 Новините на Нова
УЕФА Евро 2016,
12:30 Опасна красота - сериен
директно
13:30 Моята карма - сериен
21:45 Футбол: Германия 14:30 Перла - сериен
Република Ирландия
16:00 Новините на Нова
- квалификационен
16:30 Малката булка - сериен
мач за УЕФА ЕВРО
18:00 Сделка или не – тв. игра
2016, директно
19:00 Новините на Нова
23:45 Студио Квалификации
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 УЕФА Евро 2016,
реалити
директно
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Х Factor - музикално шоу
Nova Sport
23:00 Господари на ефира - шоу 21:45 Футбол: Дания - Португалия, квалификаKino Nova
ционен мач за УЕФА
07:30 Войната на Фойл - сериал
ЕВРО 2016, директно
10:00 Касъл - сериал

bTV Action - Гладиатор
22.00 ч. - екшън

16 октомври
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 Доктор Петър Берон - тв
филм
14:00 България от край до
край
14:30 Днес и утре
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
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 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 Черен петък - игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Господин Убийство
двусериен - тв филмЧетвъртък

16:00 Кухня - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Пълна лудница - комедия
22:30 Кухня- сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал

bTV Action

09:00 Извън играта - сериал
10:00 Пазителят на Мемфис сериал
11:00 Тежки престъпления сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Кобра - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа- реалити
16:00 Пазителят на Мемфиссериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Тежки престъпления сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Гладиатор - исторически
23:45 Праведен - сериал

bTV Cinema

08:15 Текила и Бонети- сериал
09:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
10:15 Уолстрийт - драма
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета- сериал
16:00 Антоан Фишър - биографичен
19:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Гадже за пет минути драма
23:00 Дъч - комедия

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Нанси Дрю - комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Най-лошата седмица сериал
15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Кунг Пу: Юмрукът на
яростта - екшън

22:30 Кухня - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря 20:00 От местопрестъпление- сериал
то - сериал
21:00 Снайперист - екшън
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:40 От местопрестъплението - сериал
09:00 Светът на бебето - документална поредица
Diema TV
10:00 Екзотични кътчета07:40 Зина - принцесата воин
лайфстайл
- сериал
11:00 Модни хроники - модно
08:55 Военни престъпления
предаване
- сериал
11:30 Такъв е живота: Футболни 09:55 Кралят на Скорпионите
съпруги - лайфстайл
3: Изкуплението - прик12:30 Диво сърце- сериал
люченски
14:00 От обич- сериал
12:00 На гости на третата
15:00 Свързани съдби - сериал
планета - сериал
16:00 Престъпления и страсти- 12:30 Ченге от миналото сериал
сериал
17:00 Огледален свят- сериал 13:30 Медикоптер 117 -сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
19:00 От обич- сериал
- сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 15:30 Зина - принцесата воин
21:00 Цветовете на любовта - сериал
сериал
16:30 Военни престъпления
22:00 Стъклен дом - сериал
- сериал
22:50 Огледален свят- сериал 17:30 Ченге от миналото 23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
18:30 На гости на третата
Nova TV
планета - сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Медикоптер 117 -сериал
09:30 На кафе
20:00 Бойна звезда Галактика
11:30 Бон Апети
- сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен 21:00 Пума боецът - сериал
22:00 Дявол на доброто 13:30 Моята карма - сериен
приключенски
14:30 Перла - сериен
00:10 Пума боецът - сериал
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
TV 7
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 14:00 Лекар в планината реалити
сериал
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:00 Въпрос на гледна точка
22:00 Х Factor - музикално шоу
- ток шоу
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
23:30 Новините на Нова
16:00 Великолепният век сериал
Kino Nova
17:00 Нюзрум
09:55 Касъл - сериал
18:30 НОВИНИ
10:55 Д-р Хаус - сериал
11:55 Войната на Фойл - сериал 19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
14:00 Битката при прохода на
20:30 Справедливостта на
апачите - уестърн
Кара - сериал
15:45 Стражът - екшън
21:30 Срещу своите - драма
18:00 Касъл - сериал
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ОВЕН Деловите проблеми са доста. Овните не
се притесняват от самата работа, а от изострените отношения между колеги, партньори, че
и роднини, не им трябва да усложняват тези неразбирателства. Сега имате късмет за срещи – приятели
тактично ви подсказват как да се постъпи в някаква
ситуация, за да вървите напред. Привличате съмишленици.
ТЕЛЕЦ Започва нова седмица, а вие се връщате към стари идеи и уговорки, днес те са
печелившата стратегия. По това Телците много приличат на Лъвове, да бъдат по-търпеливи към колеги и партньори, те не се настройват бързо
на вълната на поетите задачи. Някои отношения вече
са били уязвявани, сега подчертавайте толерантността, желанието да помогнете, работата иска упорство, а е доходна.
БЛИЗНАЦИ Вие и Водолеи се държите настрана от чужди проблеми. То и вашите не
са малко, но да са живи и здрави приятели,
близки, отзивчивите колеги и партньори...
Сега Близнаците бързо намират изход от трудните
ситуации, даже на път и с ремонти се справят оперативно и без излишно напрежение. В деловата сфера
ви се открива път за големи изяви, повишение.
РАК Съпътства ви добър делови шанс. Раците като Везните сега да очакват интересни
оферти за печалба и изяви, близки и колеги
са готови да се включат в работата. Водещи
сте вие, внушете им поне малко от вашата предвидливост, бдителност и практичност, обмисляте нещата
до детайли. Не се претоварвайте, ако не сте добре,
допитайте се до специалист.
ЛЪВ Връщате се към стари уговорки и идеи,
ала това не значи, че работата ще върви безпроблемно. При Лъвовете влиянието се усеща
и утре, едва ли могат да разчитат на особено
разбиране и подкрепа от колеги, партньори, близки.
Но пък вие намирате възможностите за повишаване
на професионалните си умения, планирате всичко
така, че да успявате и печелите.
ДЕВА Трудна седмица, но вие ще се
справите с работата и ще се радвате на
добри приходи. Покажете великодушие
към съперници и опоненти, подкрепете
на свой ред плановете на приятели и познати.
Даже административният им пост да предполага, че следва и да наказват, Девите ще бъдат
справедливи, неточна критика и глоби също
раняват. Важно е екипът да е сплотен и да върви напред.

ВЕЗНИ Работата ви води на път, залива ви
нова информация, но като Раците сте сигурни в добрата си изява и печалбите. И все
пак Везните да действат много внимателно,
има риск в спорове да засегнат околните, да налеят
масло в стара жарава. Обикновено бягате от такива
ситуации, помагат ви и близки, но сега бързате, демонстрирате самочувствие и лесно ще грешите.
СКОРПИОН Новата седмица ви носи добри
възможности за изява и печалби, за някои
май мечтаете отдавна. Скорпионите като
Стрелците разчитат на подкрепа от роднини,
все пак главното са техните старания, професионализъм и принципи. Ако сте разчитали на перспектива
за пост и приходи, няма да дойде веднага, не намалявайте упорството. Успехи на път, в творчество или
обществена дейност.
СТРЕЛЕЦ В началото на седмицата като Скорпиони смятате, че най-добре ще се работи с
приятели и близки, имат идеи за изява, печалби. Стрелците ще се включат в екипа им, но
останалите повече говорят, отколкото да действат по
задачите си. Практични сте, ще организирате някои
неща, шефовете ще оценят лидерските ви качества,
умението да реализирате и сложни идеи, вероятно е
и повишение.
КОЗИРОГ Като Рибите сте доволни от печалбите в дейността си, макар че трябва да предявявате повече претенции към колеги, бизнес
партньори и пр. Добрите влияния са от края на
септември, Козирозите могат да избегнат спорове и
излишни коментари, стриктност и дисциплина ги пазят от щети. Някои теми даже забравете, направете
временна отстъпка, днес не се изтъквайте в работата.
ВОДОЛЕЙ Връщате се към проблеми и уговорки от началото на октомври. Сега Водолеите
като Близнаци да се държат надалече от спорове на колеги, познати, съседи. Вие умеете да
общувате и привличате симпатии, шефове ви поверят отговорни неща. Но се казва: език мой, враг мой.
Внимавайте да не допускате клюки и интриги, кажете
ли нещо – трябва да защитите мнението, кой ще подкрепя празнословци.
РИБИ Ще бъдете доволни от работата и доходите си, нещата стават по-бавно. Но стават,
Рибите ще се радват на постигнатото, за куп
начинания не са ги подкрепяли даже близки. Е, справили сте се със ситуацията, сега отпуснете
душа. И не слушайте ласкатели и изкусители, сигурно можете да спечелите още, но не днес и с хазартен
хъс, не губите само от упорития си труд.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Äîáðe ëè ñòå ñ íåðâèòå?
Стресовете, постоянното претоварване
често биват наричани
“болест на века”. Много
от нас забелязват, че
стават все по-раздразнителни,
избухливи,
нервни... Как се справяме с ежедневните дразнители? Доколко ни се
отдава да се владеем
във важен, критичен
момент? Отговор на
всички въпроси ще даде
настоящият тест.
ДРАЗНИ ЛИ ВИ:
1. Смачканата страница
на вестника?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
2. Жената “на години”,
облечена като млада девойка?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
3. Прекалената близост
на събеседника (например
в автобуса в пиковите часове)?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай

4. Жена, която пуши на
улицата?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
5. Когато някой кашля
към вас?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
6. Когато някой си гризе
ноктите?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
7. Когато някой се смее
без повод?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
8. Когато някой се опитва да ви поучава какво да
правите?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
9. Когато любимият/любимата постоянно закъснява?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
10. Когато в киното седящият пред вас постоянно
се върти и коментира сюжета на филма?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
11. Когато се опитват да
ви разкажат сюжета на интересен роман, който вие
се каните да прочетете?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
12. Когато ви подаряват
ненужни предмети?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
13. Разговорите на висок
глас в обществения транспорт?
А/ Много

Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
14. Твърде силния мирис
на парфюм?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
15. Човекът, който жестикулира по време на разговора?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
16. Колегата, който често
употребява чужди думи?
А/ Много
Б/ Не особено
В/ В никакъв случай
ОТГОВОРИ:
8 и повече отговори А/:
Вие сте твърде спокоен човек, имате реален
поглед върху живота. Или
този тест е не до там
изчерпателен и вашите
най-уязвими страни така
и не са могли да се проявят в него. Преценете
сами. Във всеки случай за
вас категорично може да
се твърди: вие не сте човекът, който лесно може
да бъде изкаран от равновесие.
8 и повече отговори Б/:
Вие спадате към найчесто срещаната група
хора.
Най-неприятните
неща ви дразнят, но не
правите драма от обичайните несполуки. Умеете
да загърбвате неприятностите, твърде лесно
забравяте за тях.
8 и повече отговори В/:
Вие определено не сте
от търпеливите и спокойни хора. Всичко, дори
и
най-незначителното,
ви дразни. Вие сте избухливи, често излизате от
кожата си. А това сериозно разклаща нервната ви
система- нещо, от което
страдат и околните.
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Предпочитаме еднополови офиси, но
сме по-производителни в смесените

Мъжете и жените предпочитат да
работят в офиса с
колеги от същия
пол, но по-производителни се оказват смесените трудови
колективи,
установиха учени
от Масачузетския
технологичен институт, пише в.
"Дейли мейл".
Екипът на д-р
Сара Елисън изследвал
данни
за
американски
служители,
събрани в периода
1995-2002 година.
В офисите, където преобладавали
п р е д с та в и те л и -

те на един и същ
пол, работещите
се чувствали пощастливи. Те изпитвали по-малко
притеснения
от
представителите
на противоположния пол.
При изследването били анализирани такива
фактори, като сът рудничеството,
доверието и удовлетворението в
работата при различния състав на
колективите. След
това учените съпоставили данните с приходите на
съответните ком-

пании.
От проучването
станало видно, че
ако офисите със
служители от един
и същ пол преминат на "смесен режим", постъпленията нарастват с 41
процента.
Според учените
мъжете се притесняват от присъствието на дами в
службата, защото
трябва да внимават какво говорят
и да не наранят
чувствителността на нежния пол.
По този начин те
се чувстват като
"извадени от рав-

новесие", което води до
дискомфорт.
Жените от своя
страна се имат за
"безгласни букви" в
присъствието на колеги и се чувстват подобре, ако работят с
други жени.

уведомява своите клиенти, че

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

Една вечер мъж влиза в бар с унило изражение.
Бармана го пита какво ще желае.
Мъжът отговаря (с
въздишка):
- Една бира.
- Какво има, защо си
толкова унил днес? попитал го барманът.
- Скарах се със жена
си и тя ми каза, че
няма да ми говори един
месец. - отвърнал мъжът.
- Какъв е проблемът
тогава? - попитал пак
барманът.
- Ами, месецът изтича днес. - отговорил
тъжно мъжът.
***
По телевизията дават италиански филм.
В едър план разгневена
жена крещи на мъжа
си:
- Идиото! Кастрато!
Импотенто!
Гласът зад кадър превежда:
- Иди си, скъпи, аз съм
много
разочарована
от теб!
***
Жена води бебе на
лекар. Докторът пита:
- Детето кърмаче ли
е, или на изкуствена
храна?
- Кърмаче.
- Добре, съблечете се.
Докторът дълго опипва гърдите на жената и накрая казва:
- Всичко е ясно - нямате мляко.
- Ами то всъщност
аз не съм майка му, аз
съм му леля? Обаче се
радвам, че дойдох.

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
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