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Нова автогара в Търговище Каква партия е БСП
Парламентарни избори 2014 г.

И нова спортна пътека ни Или защо „БСП лява България” осочаква в следващата година тана без депутат в Търговищко
Нова автогара ще се дани, но не ги е приел. крепена и инициативастрои в Търговище. Това
решиха общинските съветници на сесията миналата седмица.
Инвеститор,
чието
име засега не се афишира в публичното пространство, възнамерява
да изгради автогара
на парцела заключен
между: работническия
стадион, битака, бул.
„Митрополит Андрей” и
отстоящите на 50 метра
жилищни блокове. По
думите на Дияна Стефанова, главен архитект в
Общината, всички законови процедури за
известяване на гражданите са направени.
Общинският експертен
съвет по устройство на
територията е разгледал и възраженията на
живеещите в непосредствена близост граж-

По думите на арх. Стефанова, законът, а и отстоянието от жилищните блокове, позволяват
нейното изграждане. Тя
даде пример, че и сега
работещата
автогара
отстои на по-малко от
50 м. от жилищни блокове. Предложението
беше прието със 17 гласа „ЗА”, 7 бяха против, а
един се въздържа.
На сесията бе под-

та на спортния клуб по
ориентиране „Вариант
5” – Търговище, за изграждането на спортна
пътека на открито – Витапаркур, в парка „Борово око”. Както вече
писа в-к „Търговищки
НОВИНИ”, от клуба ще
направят всичко възможно първият старт
по трасето да стане
факт за 1-ви май догодина.
„ТН”

Пътят Веренци-Могилец

Усилени ремонтни работи
Надие МУХАРЕМОВА
Напредва изпълнението на проекта за
основния ремонт на общинския път ВеренциБългараново-Могилец.
Близо 17-километровата пътна отсечка, която
в момента се рехабилитира е по одобрен от
Европейския съюз проект на община Омуртаг.
Отпуснатите финансови
средства са в размер на

6 721 824,00 лв. и са по
Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г.
Рехабилитацията на
пътя стартира преди месец и ще се извърши на
два основни етапа, които
включват пътни работи,
ремонт на настилката
на пътни платна, земни и
асфалтови работи.
Главният инженер на
община
(на 4 стр.)
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Коментар на Божидар НИКОЛОВ

Сега в БСП /и в
структурите й в
Търговищко/ е време
за дълбок и болезнен
анализ на резултатите от парламентарните избори през
октомври. Време за
търсене на персонални вини, а може би и
за хвърляне на оставки. За кой ли път
за последните 25
години БСП и коалиция /този път „Лява
България”/ ерозира
и губи доверието на
избирателите и от
фактор в управлението и политиката на страната се свлича до партия, въвлечена във вътрешно
партийни дразги , над която властват всякакъв
вид интереси и амбиции, но отсъстват истинските проблеми на хората. Казвам това със съжаление и по-долу ще го обоснова. А сега да се
върнем на предизборната кампания на Столетницата в региона – тема, която гори и тепърва
ще гори и хора, и постове в нея.
Както е известно, на предишните парламентарни избори през май, в 28 МИР – Търговище като
водач на листа на БСП – коалиция за България изненадващо се появи лицето Явор Куюмджиев. И
това беше типичен пример на „парашутист” в
една партийна организация с история, биография и нелишена от личности. За да съм точен,
ще кажа, че този подход беше използван в две
предишни гласувания за парламентарни избори и
от тях запомнихме, обаче, тандема Румен Овчаров – Румен Такоров, който се оказа печеливш. Но
времената се менят, Р. Овчаров беше натирен от
върховете на БСП, а Р. Такоров „акустира” като
зам.-областен управител в Търговище, а в момента е човек без работа. Това, като предистория.
Та, появи се като водач в листата на коалицията
през 2013 г. Явор Куюмджиев –
(на 2 стр.)

Кметски избори в региона

В Руец избраха кмет, във Вардун и Гагово ще има балотаж
Борислав КУРДОВ
В две от трите села в
Търговищка област, в които в неделя, 12 октомври,
се проведоха частични
избори за кмет, никой от
кандидатите не е събрал
половината от действителните гласове. Така
следваща неделя във
Вардун, община Търговище и в Гагово, община Попово, ще се проведе втори
тур на изборите.
Във Вардун до урните
отидоха 332-ма от имащите право на глас 770, което е 43.11% избирателна
активност. Така до втори
тур на изборите са допуснати кандидатите на БСП
Желю Василев и на ДПС
Иван Иванов, които са получили съответно 86 и 158
гласа. За третия кандидат

- Янко Янков от ГЕРБ са
гласували 76 избиратели.
Избран за кмет на Руец
е единствения кандидат
за поста Ибрям Ахмедов,
издигнат от ДПС. Тук правото си на вот са упражнили 287 души, които са
33.65% от имащите право
на глас 853 избиратели,
обобщи председателят на
Общинската избирателна
комисия в Търговище Гергана Цонева.
При 58,40% активност
приключи и изборния ден
в Гагово. Там са гласували 372 от записаните в
избирателните списъци
637 души. Тук също ще
се проведе балотаж, съобщи председателят на
Общинската избирателна
комисия Данчо Николаев.
До втория тур са допус-

нати издигнатият от РЗС
Румен Христов, за когото
са гласували 160 души и
независимият
кандидат
издигнат от Инициативен
комитет Георги Георгиев,
който е получил 112 гласа.
В Руец до частичните
избори се стигна, след
като досегашният кмет
Байрамали Черкезов е
подал оставка след заболяване. Досегашният
кмет на Вардун Николай
Славов пък е заминал на
гурбет в чужбина и неговото отсъствие по Закона
за местното самоуправление и местната власт е
дало основание да бъдат
насрочени местните избори. В Гагово досегашният кмет Петя Петрова
е починала в началото на
лятото.

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

Позиция на БСП-Търговище

Първанов и Манев да
напуснат Общинския съвет

Изпълнителното бюро на Общинския съвет на
Българската социалистическа партия - Търговище
посреща с разбиране и без изненада заявеното
напускане на групата на общинските съветници
на БСП и самообявяването им като независими
от Ивайло Първанов и Милен Манев. Същевременно считаме, че моралът и коректното поведение от тяхна страна изискват, като избрани с
листата на БСП, а не като независими кандидати,
те да напуснат и Общински съвет - Търговище, за
което ние ги призоваваме и настояваме.

„Аз оставам при
лявомислещите!”

Отговор на Ивайло Първанов - независим общински
съветник от Общинския съвет в
Търговище относно
публикувано становище на Изпълнителното бюро на
Общинския съвет
на БСП-Търговище
Уважаеми дами и
господа от Изпълнителното бюро на Общинския съвет на БСП –
Търговище. За разлика
от вас аз съм изненадан
от действията ви. Изненадан съм, защото очаквах, че поне веднъж
ще се появите с лицата си, а не скрити зад
абревиатурата.
Явно
съм се излъгал в очак-

ванията си. Не си позволявам да използвам
често думите морал и
достойнство, не е в стила ми. На ваше място
бих си подал оставката
колективно още на 6.10
2014 г. след този разгромяващ резултат.
Не това обаче е причината да напусна групата съветници. Знаете,
че досега съм (на 2 стр.)

Четвъртък, 16 октомври 2014 г.
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Инспектираха водопровода от

В областната
управа

Язовир "Ястребино" Разглеждат

Ремонтните работи по водопровода от язовир "Ястребино"
за град Омуртаг бяха инспектирани от заместник-областните управители на Търговище
Красимир Неделчев и Танер
Исмаилов. Целта на ремонта е
да се разреши дългогодишният
воден проблем на Омуртаг, заради който жителите на града
са с режим на течащата вода.
Обектът “Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод
от ПСПВ „Ястребино” до пом-

пена станция „Омуртаг” и съоръженията към него за обезпечаване на необходимото водно
количество за водоснабдяване
на гр.Омуртаг”. Финансирането
се осъществява чрез публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие
на регионите”, а средствата са
от бюджета на Министерството на регионалното развитие,
което сключи споразумение с
община Омуртаг. На 8 септември община Омуртаг подписа
договор за обекта с Дружество
по ЗЗД „ВиК Омуртаг – 2014” на

Каква партия е БСП

(от 1 стр.) неизвестен в Търговище, да не говорим за
селските избиратели на БСП /впрочем някои от тях
и досега не са разбрали, че БСП е останала без народен представител – кой да им каже/. В интерес на истината като прочете човек биографичната справка
за Куюмджиев може да се впечатли: от мениджър в
туристическа агенция, ръководител на отдел в чешка банка, зам.-ген. директор в „Шкода” – Прага, съветник на генералния директор. И дори зам.-министър на икономиката и енергетика /2007 – 2009 г./ и
така нататък във възходяща линия. Но, забележете,
човекът е технократ и с политика не се е занимавал
до идването му в Търговище. И избирането му за народен представител през 2013 г., може би стана на
принципа „място за нашия човек” и… щом партията от горе го предлага. Всъщност Куюмджиев беше
втори вариант, след като местните партийци се
опънаха на централата за друго неизвестно лице,
спуснато им от горе за водач на листата.
Така или иначе в Парламента Куюмджиев остави
за година и нещо противоречиви впечатления. Особено в оценките си за енергоразпределителните
дружества, за растящите дългове на БЕХ, за цената
на тока и т.н. А, съгласете се, всичко това вкупом
беше една от причините за падането на правителството на Орешарски. И когато Куюмджиев отново
беше „главен” да води листата в кампанията от 2014
г., той вече беше натоварен с негативни оценки за
парламентарната си дейност. Не беше достатъчно
мотивиран и председателят на ОС на БСП Свилен Василев, когато го представяше пред журналистите.
Така неясна, разпиляна и без смислени акценти премина и предизборната кампания на БСП. Наблюдавайки
отстрани, мнозина /а и аз лично пред самонадеяната
му пиарка Ани Гочева заявих/ прецениха, че кампанията е губеща и предвещава крах за социалистите в
Търговищко. Убеден съм, че нито Куюмджиев, нито
хората му в щаба са опознали спецификата на региона, конкретните наболели проблеми на хората,
както и трудното политическо съжителство в името на етническия мир с ДПС. От своя страна Куюмджиев използваше обществени мероприятия, като
например празненствата на Осенска поляна, където
остана в миманса, интимни срещи със „стари бойни
другари”, щедри дарения и опити да се агитират за
БСП бабички-активисти. Пример за това е дори празненство за 250 души в ресторант „Мизия” по повод
70 г. от 9 септември 1944 г.; срещи с ветерани от войните, по пенсионерски клубове. Казано по друг начин,
чукаше се на отворени врати, сред хора от твърдия
електорат на БСП. А младите, безработните, обезверените и готови да напуснат региона млади хора,
не получиха послания и не подкрепиха кандидата.
Като резултат, за първи път от 25 години, БСП остана без народен представител, а Коалицията събра
в Търговищко 12.43% и 7 554 гласа от участвалите в
изборите. Явно, сега не само в БСП – „горе”, а и в БСП
– „долу” изживяват силен катаклизъм. В Търговище
го подсказа напускането на общинския съвет от двама негови членове – Ивайло Първанов и Милен Манев.
А дали това не е началото на по-сериозен разпад?...
Ето, че тук ще се върна към уговорката в началото
на материала. Познавах се с предишния народен представител Румен Овчаров (безспорно умен човек) и дори
си имахме закачка на тема „свинско със зеле” – кой изяжда свинското и кой маа зелето от менюто на бедна
България. Та, след злополучните /отново/ избори през
2009 г. на пресконференция Овчаров говореше за радикални промени в стила и методите на работа на БСП,
за реформиране на партията и т.н. Тогава му опонирах
с думите, че не ниският избирателен резултат /16.19%
и 12 345 гласа в Търговищко/ са проблемът на БСП. А
става дума за липсата на идеология и на ясни послания към избирателя. И още, че е нормално партията да
„слезе” до 15-16% доверие и не непременно да бъде във
властта. Но да остане истински защитник на бедни
и онеправдани. А те в България няма да се свършат
скоро. Тези мои думи бих повторил и сега. България
не може без истинска лява партия, въпросът е каква.
Но отговорът не е даден и до ден днешен.

стойност 468 729 лв.
Според техническия ръководител на обекта Васко Георгиев, се очаква до края на
октомври да бъдат подменени между 500 и 600 метра от
18-километровия водопровод.
От набелязания участък, в който стават най-много аварии,
вече са демонтирани старите
тръби. На работната площадка
са доставени нови, които са от
полиетилен с висока плътност.
В момента по трасето се изграждат шахти за монтиране на
въздушници, установиха зам.областните управители при обхода в района на селата Камбурово и Изворово. В хода на
работата се е наложило да се
демонтират част от старите въздушници, които да се поставят
наново, съгласно техническите
изисквания, съобщиха от фирмата-изпълнител. Направена е
и частична проба за пълнене на
вода на 6,5 км от трасето, което
е издържало и не е аварирало.
Според експерти, водопроводът
трябва да се експлоатира безнапорно по гравитачен път, за
да не се товарят тръбите.
Изпълнителите на обекта потърсиха съдействие от зам.-областния управител Неделчев за
осигуряване на допълнителна
специализирана техника, която
да подпомогне и ускори работата им. Те споделиха и различни
технически проблеми, на които
се натъкват при изпълнението
на обекта. Изразиха надежда
той да бъде финализиран до
средата на ноември, за да се
направят 72-часовите проби и
водата да стигне до помпена
станция „Омуртаг”.

15 жалби

Общо 15 жалби и молби на
граждани обсъди на свое заседание Комисията за работа
с предложения и сигнали на
граждани и институции в областната администрация в Търговище, чиито председател е
зам.-областния управител Красимир Неделчев.
Бяха изготвени становища
по 5 сигнала. В единия случай
се касае за незаконна сеч в
поповско село, в което след
насрещни проверки е установено, че са отсечени единични
дървета и няма нарушения. По
жалба на жителка на Търговище за липса на канализация
на ул. „Витоша” в града е получено и становище от община
Търговище, в което се казва,
че за целта трябва да се изготви инвестиционен проект за
канализация и да се осигурят
средства.
Комисията разгледа и жалба от живущи в кв. „Въбел” за
поставени заграждения и забранителни знаци, които пречат на спирането на товарни
автомобили. В писмо от „Пътна
полиция” се посочва, че не е
променена временната организация на движение по републиканския път, който преминава през квартала.
Комисията прие за работа и
нови десет сигнала и жалби на
граждани, по които се назначават проверки и се изисква
документация от съответните
институции, в чиито правомощия са поставените проблеми.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Чрез анкета узнават
рисковете за здравето

Â íàöèîíàëíî ïðîó÷âàíå íà ôàêòîðèòå íà ðèñêà çà çäðàâåòî ùå áúäàò âêëþ÷åíè 65 äóøè îò ÷åòèðè âúçðàñòîâè ãðóïè â Òúðãîâèùêà îáëàñò. Òîâà ñúîáùàâàò îò Ðåãèîíàëíàòà
çäðàâíà èíñïåêöèÿ â Òúðãîâèùå. Òî å ÷àñò îò Íàöèîíàëíàòà
ïðîãðàìà çà ïðåâåíöèÿ íà õðîíè÷íèòå íåçàðàçíè áîëåñòè,
êàòî ñå îðãàíèçèðà îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè.
Ïðîó÷âàíåòî ùå îáõâàíå äåöà îò 1 äî 6 ã. è îò 7 äî 9 ã.,
ìëàäåæè äî 19 ãîäèíè è âúçðàñòíè íàä 20 ãîäèíè îò Ïîïîâî,
Îïàêà è Òúðãîâèùå, êàêòî è îò ñåëàòà Òúðíîâöà, Áàáà Òîíêà, Êðåï÷à. Öåëòà íà àíêåòíîòî ïðîó÷âàíå å äà ñå ñúáåðå
íàäåæäíà èíôîðìàöèÿ çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà îñíîâíèòå
ðèñêîâè ôàêòîðè: òþòþíîïóøåíå, çëîóïîòðåáà ñ àëêîõîë,
íèñêà ôèçè÷åñêà àêòèâíîñò, íåçäðàâîñëîâíî õðàíåíå, ïðè÷èíà çà ðàçâèòèå íà õðîíè÷íèòå íåçàðàçíè áîëåñòè êàòî ñúðäå÷íî-ñúäîâè çàáîëÿâàíèÿ, çëîêà÷åñòâåíè íîâîîáðàçóâàíèÿ,
õðîíè÷íè áåëîäðîáíè áîëåñòè, äèàáåò è äðóãè. Ïðè äåöàòà
ùå áúäàò èçìåðåíè ðúñò è òåãëî, à ïðè ìëàäåæèòå è âúçðàñòíèòå è êðúâíî íàëÿãàíå. Àíêåòèòå ïðè äåöàòà ùå áúäàò ïîïúëâàíè îò ðîäèòåëèòå.

Îìóðòàã

Кооперацията във Врани
кон празнува юбилей

Ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ äî ïðåäñåäàòåëÿ, óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò è ñúêîîïåðàòîðèòå íà ÇÊÏÓ „ÅÄÈÍÑÒÂÎ” - ñ. Âðàíè
êîí èçïðàòè êìåòúò íà Îìóðòàã Íåæäåò Øàáàí. Ïîâîäúò
áå þáèëåéíàòà 20-ãîäèøíèíà íà êîîïåðàöèÿòà. Â ïîçäðàâèòåëíîòî ñè ñëîâî êìåòúò ïðèâåòñòâà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò è ñîáñòâåíèöèòå íà çåìÿ çà ïîëîæèòåëíèòå ðåçóëòàòè
âñëåäñòâèå íà ïîëçîòâîðíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ïðåç èçìèíàëèòå äâå äåñåòèëèòèÿ.
Ãîäèøíèíà íà êîîïåðàöèÿòà áåøå îòáåëÿçàíà òúðæåñòâåíî íà 11 îêòîìâðè 2014 ã. â ñåëî Âðàíè êîí. Íà÷àëî íà ÷åñòâàíèÿòà áå äàäåíî ñ ôóòáîëíà ñðåùà ìåæäó îòáîðèòå íà
ñåëàòà Âðàíè êîí è Ïëúñòèíà. Ñëåä ñðåùàòà ïðîãðàìàòà
ïðîäúëæè ñ êîííè íàäáÿãâàíèÿ è êîíöåðò ñ ó÷àñòèåòî íà
ñàìîäåéöè îò ÷èòàëèùå „Òðóä” è îò ðàéîíà íà Âðàíè êîí.
Íà ôèíàëà íà ïðàçíèêà çà äîáðîòî íàñòðîåíèå íà ãîñòèòå è äîìàêèíèòå ñå ïîãðèæèõà èçïúëíèòåëèòå Ìóñòàôà è
Àæäà ×àóøåâè.

„Аз оставам при
лявомислещите!”

В Омуртаг завършва ремонтът на

Историческия музей

Надие МУХАРЕМОВА
Почти са приключили
дейностите по ремонта на
Историческия музей в Омуртаг. Културно-историческата
институция се възстановява
по проект „Красива България” на стойност над 73 хиляди лева. Половината от
тези финансови средства са
от Министерството на труда
и социалната политика, а 38
557,00 лв е съфинансирането от община Омуртаг.
От
дир е к ц и я
„Проекти,
инвестиции, строителство и
обществени поръчки”
към общинска администрация
съобщават,
че към момента
е
извършен
предвиде-

ният ремонт на покривната
конструкция на трите сгради на музейния комплекс,
подменени са и голяма част
от разрушените каменни
плочи в двора. Все още не
са приключили дейностите по пребоядисването на
фасадата на централната
музейна сграда и подмяната на изгнила дървена дограма. Фирмата-изпълнител
на обекта е „Радита” ООД Търговище.

(от 1 стр.) ви призовавал
неколкократно да си подадете оставката и въпреки
вашите откази, аз съм бил
част от тази група. Мисля,
че отдавна ми е минало времето да изпълнявам щенията на някой как и за какво
да гласувам, още повече че
този някой доведе партийната организация до ниво
незапомнено
ниско. Ако
някои от вас си спомнят какво направиха на Партийната конференция през 2012
г., как ли ще погледнат на
собствения си морал ?
Подайте си оставката, не
е трудно! Аз го направих
след избори през 2011 г.като
зам.-председател на Общинския съвет на БСП при
резултат в пъти по- голям от
сегашния, недоволен от някои действия на ръководителите тогава на Областен
и Общински съвет
на БСП по
това време.
Ре ш е н и е то дали ще
напусна
Общинския съветТърговище
и кога , ще
го
взема
аз и ще си
нося отгов о р н о с т-

та. Човек е толкова голям,
колкото са големи мечтите
му, а в моите има място за
много добри неща, които
да се случат в нашата страна и община.
Искрено се надявам в
мое лице да не намерите
необходимия виновник за
състоянието на партийната организация в момента.
Надявам се на добър диалог за всичко разумно и
полезно, защото смятам
че отдавна мина времето
на делене на ваши и наши,
просто сега трябва да бъдем заедно всички и да
спрем с политиканстването, в името на добро бъдеще за всички нас. Има
много неща, които мога да
напиша, но ги спестявам,
защото уважението ми
към всички, които са ми
гласували доверие през
годините, не ми го позволява.
Простил съм предварително на всички, които ще
съдят постъпката ми. Това
е тяхно право и се надявам
да го правят аргументирано и с факти. Аз оставам
там, където ми е мястото при лявомислещите и разумни хора и ще подкрепям
всички разумни предложение в Общинския съвет .
С уважение:
Ивайло ПЪРВАНОВ

Четвъртък, 16 октомври 2014 г.

страница 3

Талантлив драматург и сатирик Хапче
замества ×åñòèò ðîæäåí äåí!
инжекции
Това ви интересува

150 години от рождението на Бранислав Нушич

е тясно свързана с реалис- на през 60-те години завлатичните традиции на сръб- дяващ зрителите филм.
ската национална култура и
В пиесите се разоблируската литература. Това са чават политиката, нравите,
комедията „Подозрителна кариеризма.
Заслужено
личност” по мотиви на „Ре- пиесите на Бранислав Нувизор” на Гогол. „Обикновен шич получават задгранична
човек” пък осмива парла- популярност, поставят се в
ментаризма, корупцията и много държави в миналото,
бюрокрацията. Под перото а и днес. Както сатиричнина Нушич се появяват по- те произведения на Христо
знатите в България „Госпо- Ботев и Алеко Константинов
жа министерша”, „Опечале- в България, така и тези на
на фамилия” и „Доктор”. По Нушич са актуални и сега,
Петър МАТЕВ
Бележития балкански пи- „Доктор” беше създаден и повече от век след създавасател Бранислав Нушич е прожектиран в нашата стра- нето им.
роден преди 150 години на 8
октомври 1864 г. в Белград.
Там завършва и жизнения
му път на 19 януари 1938 г.
Той придобива образованието си в университета в същия град.
През 1887 г. заради сатирическите си стихотворения е арестуван. Нушич
работи в административна
и дипломатическа служба,
сътрудничи на периодични
издания. Ръководител е на
театрите в Белград, Нови
Сад, Скопие и Сараево. От
1933 г. е член на Академията на науките. Бранислав
Нушич пише стихове, белетристични произведения,
но най-важно място заемат
пиесите му. Първата е „Народен депутат” в 1883 г. Тя
Кирил Ефремов (вляво), Филип
е поставяна и на сцената
Трифонов и Стоянка Мутафова
на Драматичния театър в
играят в "Позорище" на сцената
на Сатиричния театър в София
Търговище. Драматургията

По-малко момчета
да заради климата

Защо децата не бързат
говорят

Много родители се притесняват за правилното развитие
на децата си. Речта е един от
белезите на израстването и
когато се забави, това може
да предизвика сериозни тревоги у родителите, които в някои случаи са си основателни.
Кое е нормално?
Речта обикновено се развива по сходен начин за повечето деца, но има известни
различия, присъщи за конкретната индивидуалност на
детето.
Според специалистите найлесно може да се установи
дали има известно забавяне
в развитието на речта според
броя на думите, което родителите могат да проследят и у
дома.
Средно за едно 18-месечно дете за норма се счита да
борави с между 50 и 100 думи.
Имайте предвид, че то може
да разбере много повече, отколкото да произнесе в този
ранен период. Значение имат
също жестовете – дали говорът е съпроводен от адекватни
жестове или не. Това говори за
разбирането на думите, което
е успокоително.
Причини за забавяне на
говора

Едва ли има човек, комуто е приятно да му бият инжекция. Някои дори изпитват неистов ужас от игли, а
при децата въпросът също е
много деликатен, въпреки че
не са малко лекарствените
препарати, при които това е
единственият начин да бъдат
приложени.
Водени от тази идея, специалисти от Масачузетския
технологичен институт са
разработили хапче с микроигли по повърхността. Благодарение на него много лекарства ще могат да се приемат
през устата,премахвайки необходимостта от инжектирането им, съобщава сайтът
Медгаджет.
Хапчето е с покритие от
чувствителен към киселинността материал, който се
разтваря след попадане в
червата. Благодарение на
него капсулата не се различава от стандартните таблетки и
не дразни хранопровода.
След поглъщането и разграждането на покритието му,
мускулите на стомашно-чревния тракт, които придвижват
храната напред, притискат
хапчето, принуждавайки го
да освободи съдържанието си
през микроиглите.
Технологията все още е
концептуална, но дава надежда на милиони хора с диабет, както и на тези, които е
боят от игли,че животът може
да стане по-добър без спринцовки.

Сред най-често срещаните
причини са наследствеността и темперамента на детето.
Тези две предпоставки могат
да направят развитието на
речта труден процес, потискайки и спирайки естествените й механизми.
Кои деца са склонни към
забавено развитие на речта?
Момчета
Те по природа често развиват говора по-бавно от момичетата. Затова не бързайте да
се паникьосвате ако забележите известно забавяне. На
16-месечна възраст средно
момчетата имат в активния
си речник около 30 думи. За
сравнение момичетата имат
приблизително 50.
Недоносени бебета
Бебетата, родени по-рано
имат злата участ да догонват всички останали бебета,
включително и по показател
реч. Обикновено на 2-годишна възраст се изравняват с
връстниците си.
Близнаци
Често явление при близнаците е забавянето на речта.
В 50% от тях, в това число и
тройки близнаци и повече,
има известно забавяне на речевите способности.

Деца с хронични инфекции на ухото
При частична загуба на
слуха в детска възраст може
да се получи известно забавяне на развитието на речта.
Ако състоянието е трайно и
не се подобрява, има риск от
сериозна загуба на слуха, което е силна пречка за усъвършенстване на речта. За да се
развие правилно е необходима намеса на специалист.
Признаци на забавяне на
речта
18 месеца
Ако детето не е казало нито
една дума до този момент,
това е сериозен знак, че има
нещо нередно със структурирането и възпроизводството
на реч.
2 години
Детето казва само няколко
думи, при положение, че би
трябвало вече да борави с над
300 думи. Ако детето е имало
известни езикови умения, но
започва да ги губи, това може
да е знак за някакво сериозно
състояние. Незабавно се консултирайте с лекар.
2 години и половина
Детето все още разполага
с активен речников запас от
около 50 думи, които са крайно малко за тази възраст.
3 години
Непознатите или близки до
семейството, които не живеят
с детето, все още се затрудняват да разберат какво им
казва. Това е лош знак. Произношението трябва вече чувствително да се е подобрило и
постепенно бебешките думички да са заменени с истинските им еквиваленти.

Заради промените в климата
се раждат все по-малко момчета, това твърдят японски учени.
Те анализирали взаимовръзката между климатичните промени и раждаемостта и стигнали
до извода, че в годините с аномални колебания на температурата се случват повече смъртни
случаи на момчета по време на
бременността.
В публикацията на японски
учени са използвани данните
за периода 1968–2012 година и
показателите за раждаемостта
са били съпоставени с данните
от температурните климатични
колебания.
Така напр., аномално топлото лято на 2010 година и необичайно топлата зима на 2011
са съвпаднали с повишаване на
смъртността на новородените и
намаляване на броя на родените момчета.
Учените обясняват тази взаимовръзка с това, че организмът на плода от мъжки пол е
по-уязвим от външните стресови фактори, в това число и климатичните промени.

Йордан Камджалов на 34 години
Той е роден на 16 октомври
1980 в град Търговище. Учи дирижиране в НМА "Проф. Панчо
Владигеров" София, в Музикалната академия "Ханс Айслер"
Берлин и в майсторските класове на световно известни диригенти.
През 2011 г. безпрецедентно
става първият чужденец, спечелил конкурса за Генерален
музикален директор и Главен диригент на Оперния театър, Филхармоничния оркестър и фестивала „Heidelberg Schloss Festival”
на забележителния културен център Хайделберг (Германия).
Присъствието му на световната музикална сцена включва
концерти с десетки престижни оркестри.
През 2010 г. става ко-инициатор и президент на фондация
„Йордан Камджалов”, предназначена да подпомага талантливи млади български изпълнители, композитори и диригенти.
Престижното издателство "Kubon & Sagner" отпечата книгата "Klangwelten. Der Dirigent Yordan Kamdzhalov" („Звукови
светове. Диригентът Йордан Камджалов”), която проследява
творческото разгръщане на талантливия българин чрез разбирането му за единението между музика, философия и наука. Книгата е издадена на немски език с резюме на 7 езика.
Автори са доц. д-р Спартак Паскалевски и доц. дфн Румяна
Златанова.
В редакцията на вестника дойде известната търговищка поетеса СТОЙКА ТЕОДОСИЕВА. Тя държеше
в ръце лист, на който беше сътворила стихотворение,
посветено на рождения ден на момчето от Търговище
Йордан Камджалов. Ето по-долу как поетесата е видяла
и осмислила образа на този млад мъж, който шества по
световните музикални сцени.

На Маестро Камджалов
От ТУКА тръгват твоите пътеки,
които те прославят по света,
за теб навярно, те не са тъй леки,
но ти ги следваш смело до сега!
От ТУКА коренът ти пие сила
и те зарежда Божия искра,
че ТУКА е Родината ти мила –
единствена, най-скъпа на света!
И ТУКА се завръщаш всяко лято,
за да нагазиш еньовска трева
и с теб долита свидното ти ято –
любима с три изгряващи слънца!
Те, стиховете ми са много скромни,
но музиката, дето в теб кълни,
препълва зали по света огромни
и чувства светли в хората плоди!
август 2014 г.
Стойка ТЕОДОСИЕВА

Какво да не ядем,
ако имаме хрема?

Една от най-честите прояви на алергия е алергичният ринит или т.нар. сенна
хрема. Въпреки че нейните
симптоми не са толкова тежки, те значително намаляват
качеството ни на живот поне
за няколко месеца в годината. Кихане, секрети в носа,
сълзящи очи, запушен нос,
главоболие - всички те
съпровождат неприятната алергична реакция. В
такива случаи:
- Заложете в менюто
си на естествени продукти (плодове и зеленчуци), които са основен
източник на витамини,
бета-каротин и биофлавоноиди. Те помагат да
се контролира възпалението и възстановяват
имунитета.
- Избягвайте храни с
високо съдържание на
хистамин, за да не претоварвате лигавицата с
вещества, причиняващи
възпаление. Такива продукти са: шоколад, яйца,

сирене, домати, ананас, ягоди, ядки, риба, морски дарове и цитрусови плодове.
- Не консумирайте храни, които често причиняват
алергия или непоносимост.
Такива са най-вече технологично обработените продукти: хлебни изделия, полуфабрикати, опаковани храни
с много висока трайност и
всички онези, в чието съдържание основен компонент е
буквата E.
- Напълно изключете от
менюто си хранителните
вещества, които образуват
слуз като млечни продукти,
захар и захарни изделия.
- Напитки като кафе и
алкохол не притежават
никаква хранителна стойност, така че биха могли
да ви донесат само вреда.
Вместо тях, приемайте течности, които допринасят
за намаляване секретите
в носа и гърлото, а именно
билкови отвари. Те ще предотвратят обострянето на
симптомите.
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Мъж наръга с
нож свой колега

Пътят Веренци-Могилец

31-годишен мъж с
прободна рана е настанен в Търговищката
болница, съобщиха от
ОД на МВР.
Пострадалият, който е родом от село Кочово, община Велики
Преслав и 26-годишен
негов колега, родом от
село Кремена, община
Балчик имали обща работа в Търговище. След
като я свършили, решили да се почерпят в
дома на приятел от Търговище.
Около 2.30 часа във

вторник, 14 октомври,
Под въздействието на
алкохол, между двамата възникнал скандал,
който прераснал в побой. По-младият мъж
извадил нож и замахнал
към колегата си от Кочово. Ножът потънал в
лявата гръдна половина
и засегнал белия дроб,
уточниха от Полицията.
Пострадалият е настанен в болницата в
Търговище без опасност
за живота. По случая е
образувано досъдебно
производство.

Йорданка ГЕОРГИЕВА
По повод 12 октомври
- Денят на българската
община, в общинска администрация - Попово
традиционно бяха връчени годишните призове "Най-добър служител", "Най-добър кмет"
и "Най-добър кметски
наместник" за 2014г.
Комисия, с председател заместник - кметът
Трифон Трифонов, избра
победителите в трите
категории по утвърдени
със заповед критерии.
Деан Русев, старши
експерт „Финанси" в
Дирекция
"Финансово-стопански дейности
и управление на соб-

ствеността" бе отличен за най-добър
служител в община
Попово, кметът на
село Глогинка Стоян Георгиев взе наградата за „Най-добър кмет", а Леман
Кадирова, кметски
наместник на с. Долна Кабда стана носител на наградата
за "Най-добър кметски
наместник".
Кметът Людмил Веселинов поздрави призьорите, както и всички служители по повод
професионалният
им
празник, като изтъкна,
че призванието на общинските съветници и

Четвъртък, 16 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

Усилени ремонтни работи Отличиха най-добрите служители в Попово

(от 1 стр.)
Омуртаг
Милчо Михайлов инспектира
ремонтиращия се обект. Той се
увери, че към настоящия момент се изпълняват дейностите, които
включва първият етап
от рехабилитацията на
пътя, като профилиране на пътни банкети и

изкърпване на места от
разрушените участъци
от пътната основа.
Срокът за изпълнението на проекта е
средата на месец юли
2015 г. Фирмата-изпълнител на строителномонтажните работи е
Дружеството по Закона за задълженията и

Баба държи
цигари без
бандерол

71-годишна жена от
Омуртаг съхранявала
120 кутии с по 20 къса
цигари от малките „Оме”
и „Карелия”, които не
били облепени с акцизен бандерол. Това било
установено при съвместна проверка на Регионалното полицейско
управление в Омуртаг
и Митническото бюро в
Търговище.
По случая е образувано бързо производство по описа на Митница – Русе.

РЗИ - Търговище

Два акта
и три
предписания

Анета МИЛЕВА
Над 200 проверки са
извършили през миналата седмица служителите,
упражняващи държавен
здравен контрол в Търговище. Издадени са два акта и
три предписания.
Вода с лоши микробиологични показатели са
засекли при проверка инспекторите от РЗИ – Търговище. Пробата е взета
през миналата седмица в
пункт с централно водоснабдяване и за нарушението е съставен акт.
Другият акт също е за
установени несъответствия
със здравните изисквания.
Засечен е търговец на дрехи втора употреба за деца
до 1-годишна възраст. Реализацията на тези стоки е
спряна със заповед.
Най-голям е броят на
проверките за тютюнопушене на закрити обществени и работни места, както и
за продажба на алкохол на
лица под 18 години. Там нарушения не са открити.

договорите „Омуртаг
– СПС-2013“, гр. Търговище.
След окончателното
изпълнение на проекта
се очаква да бъдат удовлетворени нуждите на
близо 1 500 души – жители на селата Веренци, Веселец, Петрино,
Българаново и Могилец.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
З А П О В Е Д
№ З – 01 - 955
гр. Търговище,14.10.2014 година
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл. 63, ал.2 от ЗМДТ
З А П О В Я Д В А М:
1. Определям районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в община Търговище през 2015 година както следва:
І район – гр.Търговище – територията заключена в регулационни граници на
населеното място.
ІІ район – обекти извън регулацията на гр. Търговище:
а/ имоти по плана на местността „Драката” – КАТ, Комплекс „Руски цар”,
Бензиностанция”Лукойл”, Фирма „Радита” и Момина чешма.
б/ имоти по плана на Курортен комплекс „Парка север” – Комплекс”Белия
кон”, Комплекс „Рай”, бившия Профилакториум, Почивна база на „ЕМУ”, Къмпинг „Люляк”, Почивна база на „Електроразпределение” и Дом на учителя.
ІІІ район – квартали на гр. Търговище – кв.”Въбел”, кв. „Бряг”, с. Разбойна и
с. Стража
/ териториите заключени в регулационните граници на населените места
и „Тракия глас България” ЕАД /.
ІV район – села с организирано сметоизвозване:
Лиляк, Александрово, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Божурка, Горна
Кабда, Дралфа, Момино, Здравец, Подгорица, Росина, Кошничари, Голямо Ново,
Кръшно, Маково, Миладиновци, Вардун, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец,
Драгановец, Пролаз, Бистра, Давидово, Ралица, Голямо Соколово, Съединение,
Руец, Овчарово, Баячево, Певец, Кралево, Дългач, Надарево, Осен, Ловец, Острец, Буховци, Буйново, Твърдинци, Пресяк, Мировец, Макариополско, Алваново, Пробуда и В.Левски.
V район – всички застроени имоти извън регулационните граници на населените места, не упоменати в предходните райони.
2. Определям периодичност на сметоизвозване, както следва:
І район – контейнери тип „Бобър” – най-малко 2 пъти на седем дни
- контейнери 2 м³ и 4 м³ - най- малко 1 път на седем дни
ІІ район - контейнери тип „Бобър” - най- малко 1 път на четиринадесет дни
ІІІ район - контейнери тип „Бобър” – най –малко един път на седем дни
ІV район - контейнери тип „Бобър” - най- малко 1 път на четиринадесет дни
V район – най- малко 2 пъти в годината
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Валентина Йорданова –
Директор на Дирекция ”ИЕ, ТСУ и А”.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица
и Дирекция „ Местни данъци и такси” към Община Търговище, да се обяви публично чрез средствата за масово осведомяване и бъде публикувана в сайта на Община Търговище.
Д-р Красимир Мирев/п/
Кмет на Община Търговище

служители, както и на
кметовете е да работят
в услуга на гражданите
на Попово така, че да оправдават очакванията им
и успешно да реализират
целите на общината.
Денят на българската община се отбелязва
от 1998г., когато Общо-

то събрание на Национално сдружение на
общините взема решение местната власт да
чества професионалния
си празник на 12ти октомври. В община Попово годишните награди в
трите категории се връчват от 2005г.

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.

Четвъртък, 16 октомври 2014 г.
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Продавам АПАРТАМЕНТ – ул. „Паисий” 5; тухлен; 88
кв.м.; ет. 4 от 5
Тел.: 0899 75 10 63

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

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

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

Продавам АПАРТАМЕНТ
– тухлен, на ул. „Скопие” 18,
ет. 1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898
Продавам АПАРТАМЕНТ
в „Запад” 2 бл. 32
с подобрения
тел: 0886/ 495 130

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

за записване: 6 34 04 и 6 16 15
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ПАПУРОВ

ГОДИНИ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

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

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.,
Необвързан, симпатичен
Продавам
ет. 2, с изолация,
мъж на 42 г. търси млада
КЪЩА
в
с.
Алваново
с
жена за сериозна връзка
дограма и газ
2.8 дка дворно място
Тел.: 0988 307 802
тел: 0888/ 607 984
Тел.: 0885 548 299
(1-4)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM
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ÊÓÏÓÂÀ

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/

Давам под наем АПАРТАМЕНТ
– полуобзаведен; до Пазара в
Търговище; непоследен етаж
Тел.: 0894 69 52 73

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)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
Продавам ХОЛОВА ГАРНИТУРА;
ален център около 250 кв. м. път в местността „Юкя” – с ток и
вода; 500 кв.м. дворно място
КУХНЕНСКИ ЪГЛОВ ДИВАН; ДИВАН;
подходящо за заведение или
Цена по договаряне
ДВЕ ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО
производствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0885 09 70 14
тел: 0887/ 369 592
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
РАБОТЕЩ ФРИЗЕР „Снайге”
В отлично състояние.
на ул. „Братя Миладис 6 чекмеджета
Цена 5000 лева.
нови” 19 в Търговище,
Тел. 0899 466 225 (след 17 часа)
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
близо до Огледалото;
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

"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

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ
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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

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

16 октомври 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Action - Гладиатор
22.00 ч. - екшън

16 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 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

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

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

ПЕТЪК

Diema TV - 40 годишен девственик
21.00 ч. - комедия

17 октомври
БНТ 1

22:30 Кухня - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря 20:00 От местопрестъплението
- сериал
- 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 - прик13:30 Моята карма - сериен
люченски
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

15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 Шоуто на Слави
bTV Action
18:00 Новите съседи - сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 19:30 Семейство Флинстоун сериал
спортове
20:30 Полицейска академия 7 09:00 Извън играта - сериал
комедия
10:00 Пазителят на Мемфис 22:30 Кухня - сериал
сериал
23:30 Нощта на шампионите
11:00 Тежки престъпления - турнир на Световната
сериал
федерация по кеч
12:00 Ренегат - сериал
13:00Т очен изстрел - екшън
bTV Lady
15:00 Survivor: Камбоджа 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
реалити
09:00 Готвачи за милиони 16:00 Пазителят на Мемфис лайфстайл
сериал
10:00 Екзотични кътчета 17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
18:00 Праведен - сериал
10:30 Шопинг съветник - модно
19:00 Ренегат - сериал
предаване
20:00 Тежки престъпления 11:00 Модни хроники сериал
лайфстайл
21:00 bTV Новините
11:30 Такъв е живота: Футболни
22:00 Час пик - екшън
съпруги - токшоу
23:45 Праведен - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич- сериал
bTV Cinema
15:00 Свързани съдби - сериал
08:00 Незабравимо- сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 16:00Престъпления и страсти
- сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
ни досиета- сериал
19:00 От обич - сериал
11:00 Гадже за пет минути 20:00 Свързани съдби - сериал
драма
21:00 Цветовете на любовта 13:00 Незабравимо - сериал
сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
15:00 Докосване - сериал
16:00 Момчето в синьо - драма 22:50 Огледален свят - сериал
23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:00 Никита - сериал
bTV
20:00 Досиетата Х- сериал
Nova TV
06:30Т ази сутрин
21:00 Последният бойскаут 06:20 Здравей, България
09:30 Преди обед
екшън
09:30 На кафе
12:00 bTV Новините
23:00 Старо момче - драма
11:30 Бон Апети
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Новините на Нова
13:30 Тайните на времетоbTV Comedy
сериал
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД 12:30 Опасна красота - сериен
13:30 Моята карма - сериен
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
14:30 Перла - сериен
- сериал
09:00 Младост 5 - шоу
16:00 Новините на Нова
16:20 Светлината на моя
10:00 Кунг Пу: Юмрукът на
16:30 Малката булка - сериен
живот - сериал
яростта - екшън
17:00 bTV Новините
12:00 Семейство Флинстоун - 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
17:30 Лице в лице
сериал
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Новите съседи - сериал 20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
19:00 bTV Новините
14:30 Най-лошата седмица 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
20:00 Север- юг - сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Безсребърници - документален
12:00 По света и у нас
12:30 Моята съквартирантка
стюардесата - игрален
филм
14:20 Япония днес
14:30 История.bg: 9.IХ - въстание, революция или
преврат
15:30 Живот с Дерек -тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Австрийски музикални
седмици
17:40 Европа на фокус
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот/1985г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Инспектор Валандер:
Хрътките на Рига - тв
филм
23:35 По света и у нас
23:50 Зелена светлина
23:55 Монахът - филм

21:30 Гласът на България - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

22:00 Голямата уста - ток шоу
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 Войната на Фой- сериал
13:00 Отбор за милиони комедия
15:20 Снайперист - екшън
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Смокинг - екшън-комедия
23:05 От местопрестъплението
- сериал
00:05 Вестникът - комедия

Diema TV

08:55 Военни престъпления сериал
09:55 Дявол на доброто - 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 Студио А ПФГ, директно
18:45 Футбол: Лудогорец Хасково 2009 - мач от
А ПФГ, директно
20:40 Студио А ПФГ, директно
21:00 Пума боецът - сериал
22:00 40-годишният девственик - комедия
00:25 Пума боецът - сериал

Nova Sport

21:4 5Футбол: Родъръм
Юнайтед - Лийдс
Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

СЪБОТА

bTV Cinema - 01.15 ч. - драма
Гърбушкото от Нотр Дам

18 октомври
БНТ 1
08:45 Саладин - анимационен
09:15 Малката лейди - игрален филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:40 Бразди
13:10 Иде нашенската музика
- фолклор
14:20 Малки истории
15:20 Историята на Одри
Хепбърн 2-сериен
игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен с Ути
18:55 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Шпионин - криминален
23:35 По света и у нас
23:50 Празници на изкуствата
Аполония 2014

bTV

07:00 Трета смяна - сериал
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Андре - приключенски
15:00 Изабел Кастилска сериал
16:00 Дейв - комедия
18:00 Survivor: Камбоджа
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Комиците - шоу
23:00 Специалистът – екшън

bTV Action

08:30 Дивата муха - предаване за екстремни
спортове
09:30 Survivor Камбоджа реалити
11:30 Точен изстрел - екшън
13:30 Час пик - екшън
15:30 Краят на света - екшън
17:30 Всичко за италианската
Серия А - обзорно
предаване

18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Френска лига 1: Монако
- Евиан
23:00 Конспирация - драма

16:45 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
17:00 Студио А ПФГ, директно
17:15 Футбол: Локомотив
Пловдив - Левски - мач от А ПФГ,
директно
19:15 Студио А ПФГ, директно
19:30 Футбол: ЦСКА - Литекс - мач от А ПФГ,
директно
21:30 Студио А ПФГ, директно
22:00 Кръстникът III - криминален

Diema Family

08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Цената на славата сериен
12:20 Горчиво вино - романтичен
14:10 Отмъщението на Евита
- романтичен
16:00 Любов и наказание сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Веднъж в живота романтичен
21:50 Отмъщението на Евита
- романтичен
23:45 Езо ТВ - телевизионен
пазар

TV 7

08:00 Амика - сериал
08:30 Командирован - сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Южният Пасифик документален
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината документален
15:40 ПОСЕЩЕНИЕТО НА
ОРКЕСТЪРА
17:30 TOP GEAR
18:30 Новини
19:30 Историята на Уендъл
Бейкър – комедия
21:25 Новини
21:35 Четецът - комедия
00:00 Зак и Мири снимат
порно - комедия

Nova TV - Хензел и Гретел
22.30 ч. - екшън

20 октомври
БНТ 1

Nova TV

07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
13:00 Десет неща, които мразя
bTV Cinema
у теб - комедия
07:00 Мъжът от Снежната река 15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
приключенски
09:15 Дъщерята на пазителя на 16:00 Летателен план - трилър
18:00 Ничия земя - НТВ
спомени - драма
11:15 Любов в облаците - драма 19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
13:15 Уолстрийт - драма
20:00 Кинг Конг - екшън
15:45 Последният бойскаут екшън
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Кибритлии - комедия
23:15 Бункерът - военен
01:15 Гърбушкото от Нотр Дам 23:40 Остани - драма
- драма
Kino Nova
bTV Comedy
08:00 Детски анимационен блок
09:20 Отбор за милиони 08:00 Напълно непознати комедия
сериал
10:00 Полицейска академия 7 - 11:40 Да спреш времето - приключенски
комедия
13:35 Вестникът - комедия
12:00 Такеши касъл - риалити
15:55 Смокинг - екшън-комедия
13:00 Напълно непознати 18:00 Крал Ралф - комедия
сериал
15:00 Новите съседи - сериал 20:00 От местопрестъплението
- сериал
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Без пукната пара - сериал 21:00 Непоносима жестокост комедия
19:30 Семейство Флинстоун 23:05 От местопрестъплението
сериал
- сериал
20:30 Ейс Вентура Джуниър:
00:05 Изгубеният свят - приклюЗоодетектив - комедия
ченска
22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Първична сила - турнир на
Diema TV
Световната федерация
07:20 Безследно изчезнали по кеч
сериал
09:40 Комисар Рекс - сериал 9
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:40 40-годишният девственик
- комедия
09:00 Любов и предателство 13:00 Сапьорски отряд: Афгасериал
нистан - документална
12:00 Гласът на България - шоу
поредица
15:00 Стъклен дом - сериал
14:00 Студио Carlsberg Premium
16:30 Парите или жената Football, директно
лайфстайл
17:00 Изборът на Лара - сериал 14:45 Футбол: Манчестър Сити
- Тотнъм Хотспър - мач
20:00 Папараци - шоу
от английската Висша
21:00 Цветовете на любовта Лига, директно
сериал

НЕДЕЛЯ
08:10 Неделно евангелие
08:15 Саладин - анимационен
08:45 Бърколино
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Златните гласове на
Златният Орфей
14:00 В сянката на властта тв филм
14:55 Небесният покровител
на България - документален
15:55 Историята на Одри Хепбърн - игрален филм
17:20 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 На мушка - филм
22:20 Нощни птици
23:20 По света и у нас
23:35 Трето полувреме
00:05 Хотел Руанда - филм

22:00 Пепел от рози - сериал

Фиорентина - Лацио
15:30 Всичко за италианската Серия А - обзорно
предаване
17:30 Италианска Серия А:
Верона - Милан
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 bTV Документите
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
Интер - Наполи
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Х Мен - екшън

bTV Cinema

07:00 Дъч - комедия
09:30 Гърбушкото от Нотр Дам
- драма
11:30 Босанова - драма
13:30 Прелюдия към една
целувка - комедия
15:30 Кибритлии - комедия
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Седем души - драма
23:30 Срещу смъртта - екшън

bTV Comedy

08:00 Напълно непознати сериал
bTV
10:00 Агент в оставка - комедия
07:00 Трета смяна - сериал
12:00 Такеши касъл - риалити
08:00 Тази неделя
13:00 Напълно непознати 11:00 Търси се… - токшоу
сериал
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Да, мило - сериал
13:00 Сватбен певец 19:00 Без пукната пара - сериал
комедия
19:30 Семейство Флинстоун 15:00 Марсианско дете сериал
комедия
20:30 Омагьосване - комедия
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
22:30 Такеши касъл - риалити
19:30 bTV Репортерите
23:30 Първична сила- турнир на
20:00 Гласът на България Световната федерация по кеч
музикално шоу
bTV Lady
22:30 Папараци - шоу
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:30 Братята Нютън - кри09:00 Любов и предателство минален
сериал
bTV Action
12:00 Предай нататък - шоу
08:30 Survivor: Камбоджа 14:00 Стъклен дом - сериал
реалити
16:30 Парите или жената 11:30 Конспирация - драма
лайфстайл
13:30 Италианска Серия А:
17:00 Изборът на Лара - сериал

17:25 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
18:00 Невероятният Джо комедия
20:00 Нашествие в САЩ екшън-трилър
Nova TV
22:15 Буболечки - трилър
07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 00:00 Фрактура - предаване
за рок музика
11:00 Съдебен спор - НТВ
Diema Family
12:00 Новините на Нова
08:30 1001 Нощ - сериен
12:30 Кунг-фу панда 2 10:30 Цената на славата анимационен
сериен
14:30 Извън новините с Ани
12:20 Ваканция в Корнуел Салич
романтичен
16:00 Дикoff - НТВ
14:10 Любовен хаос - роман19:00 Новините на Нова
тичен
19:30 Разследване
20:00 Капитан Америка: Първи- 16:00 Любов и наказание сериен
ят отмъстител - екшън
22:30 Хензел и Гретел: Ловци на 18:00 Памуковата принцеса сериен
вещици - приключенски
20:00 Със смесени чувства Kino Nova
романтичен
08:00 Детски анимационен блок 21:50 Любовен хаос - роман09:40 Да спреш времето тичен
приключенски
23:45 Езо ТВ - телевизионен
11:35 Крал Ралф - комедия
пазар
13:30 Луна над Парадор Nova
Sport
комедия
18:00 Футбол: Стоук Сити 15:45 Непоносима жестокост Суонси Сити, мач от
комедия
английската Висша
17:50 Кралете на мамбото Лига, директно
музикален
TV 7
20:00 От местопрестъплението
08:00 Амика - сериал
- сериал
21:00 Ловът на мишката - екшън 08:30 Командирован - сериал
23:05 От местопрестъплението 09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Южният Пасифик - до- сериал
кументална поредица
Diema TV
12:30 Новини
08:30 Безследно изчезнали 13:00 До живот - сериал
сериал
14:40 В търсене на истината 09:30 Кръстникът III - кримидокументален
нален
15:30 Жега
13:00 Студио А ПФГ, директно 16:00 Предаването - ток шоу
13:30 Футбол: Локомотив Со- 17:30 Фронтова линия
фия - Ботев Пловдив - 18:30 НОВИНИ
мач от А ПФГ, директно 19:30 Реджеп Иведик 15:25 Студио А ПФГ, директно
комедия
15:30 Футбол: Куинс Парк
21:35 Новини
Рейнджърс - Ливърпул 21:45 Сърфист - комедия
- мач от английската
23:30 44 инча - драма
Висша Лига, директно
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предателство сериал
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Ñíèìêà: Åâòèì ÏÅÒÊÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ

И членовете на ловната дружинка от село
Вардун с председател Аврам Аврамов се записаха сред отличниците през изминалия ловен
ден. След много усилия на кучкари и гоначи,
те успяха да надхитрят двеста килограмов
глиган. Този път късметът се усмихна на Рей-

хан, който по стара ловна традиция "прибра"
трофейната глава. Драматичната случка се
е разиграла в едно от многобройните дерета
източно от село Пролаз, разказаха щастливите ловци, част от които се фотографираха
за спомен.

Блондинка влиза в
магазин и казва на продавача:
– Бих искала да купя
телевизора в ъгъла,
ако може?
Продавачът я поглежда за миг и казва:
– Не продавам на
блондинки!
Ядосана, блондинката се прибира вкъщи
и боядисва косата си
черна. На следващия
ден отново е в магазина със същото желание, но продавачът
отново и казва, че не
продава на блондинки.
Блондинката отново се боядисва, този
път червенокоса, за
следващия ден, но продавачът пак отговаря,
че не продава на блондинки.
– Добре де, как познахте, че съм блондинка,
аз съм червенокоса в
момента?!
– Ами много просто.
Това, което искате да
купите, е микровълнова печка, а не телевизор.
***
Блондинка, брюнетка и червенокоса попаднали на безлюден
остров, отдалечен на
50 км от най-близката
земя. Червенокосата
се хвърлила първа да
плува, преплувала 15
км, но се уморила и се
удавила. Брюнетката
се хвърлила да плува
след нея, преплувала 20
км и също се уморила и
потънала.
Блондинката скочила във водата и плувала, плувала, плувала
25 км, уморила се и се
върнала обратно на необитаемия остров.

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

На 18 октомври, събота, от 9.00 часа в
църквата „Свети Иван Рилски” в Търговище
ÂÀÐÍÅÍÑÊÈßÒ È
ÂÅËÈÊÎÏÐÅÑËÀÂÑÊÈ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÉÎÀÍ
ще
отслужи
тържествена
света
литургия. По случай
храмовия празник 19 октомври, в който
светата Православна църква почита паметта на Свети Иван Рилски.

Австралия Археолози откриха
Плодовият сок вдига Воткраднаха
древно
селище
в
Аризона
кръвното
паметник на Йода
"Макар
че
плодовите сокове съдържат витамини, те често
съдържат високи
количества захар и минимално
количество фибри. Така дневната доза сок
може да засили

Плодовият сок, който се
произвежда фабрично, се оказа изключително рисков за
здравето ни.
Според последните проучвания на изследователите от
Технологичния университет в
Суинбърн (Австралия) хората, които редовно консумират
напитката, имат значително
по-високо кръвно налягане в
сравнение с останалите.
Експериментите
показа- дневно може да доведе до ангина приема на захар.
По този начин се
ли, че една чаша плодов сок или дори инфаркт.
изострят високото
кръвно налягане и
сърдечносъдовите заболявания",
обясни д-р Матю
Пейс, който оглавява екипа, провел
изследването.
По думите му
плодовият сок е
и сред виновниците за затлъстяването на британците и ръста на
диабет, който отуведомява своите клиенти, че читат на Острова.
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- Пробите доказват, че в 250
мираната питейна вода по електронен път милилитра сок
(Е pay), както и да получават електронни се съдържат 115
калории,
което
фактури (e Faktura)
се равнява на 7
Подробности на сайта на „В и К” Търговище супени лъжици
захар.

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



В австралийската провинция
Куинсленд похитиха паметник на
джедая на джедаите Йода.
20-килограмовата
скулптура,
експонирана на една от градските
улици, била открадната от мъж с
велосипед. Пристигналите на място
полицаи обходили района и скоро
открили Йода в двора на една от
околните къщи.
Оказало се, че собственикът на
дома похитил Йода в състояние на
алкохолно опиянение. На полицаите той казал, че учителят на всички
джедаи бил любимият му филмов
герой.
Това обаче не трогнало униформените и те го арестували. Паметникът на Йода също бил откаран в
полицейския участък, но по-късно
бил върнат на мястото му.

Археолози
откриха
уникално по размерите
си селище в Каменната гора на територията
на Националния парк в
Аризона в югозападната част на САЩ, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Служители в парка
поясниха, че между 50
и 70 къщи са подредени
по такъв начин, че образуват пръстени, които обхващат 26 хектара площ.
Наскоро там бе открито
селище,
разположено
върху 6 хектара площ.
Археолозите
поясниха, че новооткритото
селище е построено
преди около 1300 годи-

0893 693 202 от понеделник до събота!

ни и включва примитивни къщи, чиито стени са
изградени от пясъчник.
По онова време групи
хора вероятно са започнали да се заселват заедно в района.
Примитивните домове са открити в пясъчни
дюни. Наблизо са намерени също следи от
каменни сечива и керамични предмети. Археолозите попаднали на
находките в рамките на
тригодишни изследвания върху терен с площ
над 18 000 хектара, който бе добавен към парка
през 2004 г.
Откритите селища са
в източната му част.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

