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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ 

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, 

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

ГОДИНИПАПУРОВ ГОДИНИПАПУРОВ
ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ

Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Търговище и тази годи-
на бе домакин на традици-
онния пленер по акварел, 
на името на проф. Никола 
Маринов. В него участва-
ха творци от Финландия, 
Италия, Китай, Русия и 
България. А това бяха - 

За 21 път в Търговище

Международен пленер по акварел
Александър Долосов, Га-
лина Абаджимаринова, 
Йи Чи, Маркета Клемола, 
Милко Божков, Румен 
Михайлов и Хуан Алфре-
до Парисе. Те твориха в 
Търговище и Балчик, по-
сетиха Мисионис, Варна 
и Велико Търново, разка-
за Цончо Денев, директор 
на художествена галерия 
„Никола Маринов“. И тази 
година търговищката гале-
рия откупи по една картина 
от автор, а всеки художник 
подари друга своя творба 
на Търговище. Така фондът 
на нашата галерия продъл-
жава да се обогатява. 

„В тазгодишния пле-
нер имаше интересен 
и широк диапазон на 
участниците. Организа-
торите се бяха погрижи-
ли да има баланс между 
школите. Радвахме се 

и на силно българско 
участие“, сподели изку-
ствоведът Николай Уща-
валийски, заместник-ди-
ректор на Националната 
художествена галерия. 

В понеделник като фи-
нал на пленера бе откри-
та изложба с над 50 кар-
тини, които художниците 
са изрисували, докато са 
се вдъхновявали от на-
шенското. 

Близо 7 млн. лева 
ще бъдат вложени в 
рехабилитацията на об-
щинския път Веренци-
Българаново-Могилец в 
община Омуртаг.

„Тези средства се 
равняват на тригодиш-
ния бюджет за строи-
телство в Омуртаг, кой-
то е около 2 млн. лв. и 
то при добри финансови 

Влагат
7 млн. лв. за шосе
Омуртаг 

времена", каза кме-
тът на общината Неж-
дет Шабан по време 
на официалната първа 
копка на обекта. Тя бе 
по повод стартирането 
на основния ремонт на 
16,5-километровата от-
сечка на общинския път.

Кметът Неждет Ша-
бан подчерта, че сред-
ствата за основния 
ремонт на пътя са по 
Програмата за разви-
тие на селските райони 
2007-2013 г. Проектът е 
бил изготвен от общин-
ската администрация и 
е одобрен от Европей-
ската комисия. (на 2 стр.)

Децата влязоха в клас

Първият учебен ден в I 
ОУ „Христо Ботев” в Тър-
говище. Денят, в който 
родното училище отваря 
широко вратите към по-
знанието и посреща мла-
достта и безгрижността, 
напомняйки с весел звън, 
че всичко започва от зна-
нието!

За поредна година 
броят на учениците в 
Търговищка област на-
малява. През учебната 
2014-2015 г. в класните 
стаи ще бъдат обучава-
ни общо 11 868 деца. В 
сравнение с предходна-
та година те са с 356 по-
малко, тогава са били 
12 224. Тези данни съоб-
щи директорът на Реги-
оналния инспекторат по 
образованието /РИО/ в 
Търговище Дарина Ди-
митрова. 

Както „ТН” вече писа, 
първокласниците в об-
ластта са 999. Като и 
тук цифрата е по-малка 
от тази на миналого-
дишните, когато са били 
1 098. Според Димитро-
ва, основните причини 
за това миграционните 
процеси и по-ниската 

раждаемост в годините 
– тенденция, която се 
запазва в последно вре-
ме. Намалява и броят 
на зрелостниците тази 
година. Ако през 2013-
2014 г. те са били 996, 
то на матурите през 
май 2015 се очаква да 
се явят 868 дванадесе-
токласници. 

В областта работят 
55 училища, 29 детски 
градини и две помощни 
звена – Обединеният 
детски комплекс и Ре-
сурсният център в об-
щина Търговище. Офи-
циално от тази учебна 
година е закрито учили-
щето в поповското село 
Кардам, което всъщ-
ност не приема деца от 
2012 г.

Две са закритите па-
ралелки след (на 4 стр.)

Партия Република 
БГ откри своята пре-
дизборна кампания в 
Търговище. В залата 
на хотел „Терра Евро-
па” се бяха събрали 
симпатизанти и съ-
мишленици, за да чуят 
местните кандидати за 
народни представите-
ли на партията.

За откриването тук 
бе дошъл организа-
ционния секретар на 
Република БГ Влади-
мир Георгиев. „Кризата 
в България не е само 
финансова, но и инсти-
туционална. Основната 
кауза на нашата пар-
тия е възстановяване 
на държавността”, каза 
Георгиев. Според него, 

Партия Република БГ:

Да променим 
статуквото!

в парламента трябва да 
влязат хора, които по-
знават проблемите на 
обикновения човек – на 
земеделеца, на работ-
ника, а не обиграните 
политикани, каза още 
той и апелира: „Гласу-
вайте! Негласувайки, 
вие всъщност подкрепя-
те гласувалите с купен 
вот. Гласувайте, за да 
сменим 25-годишното 
статукво”.

Водач на листата 
на Република БГ за 28 
МИР Търговище е земе-
делецът         (на 4 стр.)

Организационният секретар на Република БГ Владимир Георгиев (вляво) и членовете на 
листата, от ляво на дясно: Лилия Добрева, Милчо Димитров и Ашкън Ереджебов
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(от 1 стр.)   „От месец май 
2013 г. до края на 2014 г. 
имаме одобрени проекти, 
които предстоят да бъдат 
реализирани и такива, кои-
то вече са реализирани на 
обща стойност над 14 млн. 
лв.", каза още той. Срокът за 
изпълнение на проекта е не 
по-късно от 15 юли 2015 г.

Обновяването на този об-
щински път ще улесни живо-
та на близо 1500 души, ко-
ито живеят в околните села 
Веренци, Веселец, Петрино, 
Българаново и Могилец.

На церемонията по пър-
вата копка присъстваше и 
Тунчер Кърджалиев, депу-
тат в 41 и 42 Народно събра-

ние, кандидат за народен 
представител и водач на 
листата на ДПС – Търгови-
ще за предстоящите пар-
ламентарни избори, както и 
Халиме Адемова и Семиха 
Гюлбахарова, които също 
са кандидати за народни 
представители от листата на 
ДПС в Търговище. 

Д-р Кърджалиев поздра-
ви кмета и екипа му за стар-
тиращият проект с думите: 
„Искам всички, а не само аз 
да се гордеем с тези инвес-
тиции с този път, който се 
дължи на неуморната ра-
бота на този екип под ръко-
водството на кмета Неждет 
Шабан”.

Влагат 7 млн. 
лв. за шосе

Приемът на молби за отпускане 
на еднократната целева помощ за 
първокласници продължава, инфор-
мират от регионалната дирекция по 
социално подпомагане в Търговище. 
До края на месец септември семей-
ствата, които тази година изпращат 
на училище своите първокласници, 
могат да подадат необходимите до-
кументи в дирекцията. 

Към 11 септември в регионална-
та служба са обработени 649 мол-
би-декларации, съобщи главният 
експерт Веляна Павлова. Най-мно-
го те са в Търговище – 338, в Попо-

во – 109, в Опака – 134, в Омуртаг 
– 138 и в Антоново – 30. Издадени-
те заповеди за отпускане на целе-
вата помощ са 625, като се отнасят 
за 634 деца. Направени са и два от-
каза. Общата сума, изплатена към 
тази дата е в размер на 83 250 лв.

Семействата на първокласни-
ци, които ще бъдат подпомогнати 
еднократно, ще получат по 250 
лв. Всички те са подали заявле-
ние, че детето им вече е записано 
като ученик. Освен това доходът 
на член от семейството не бива да 
надхвърля 350 лв. 

Помощи за първолаци

Български изселник в 
Турция, записан с женско 
име и пол в акта за ражда-
не, се опитва да издейства 
промяна на документа, за 
да получи отново българско 
гражданство. 74-годишни-
ят човек иска да се върне 
в родното си село Копрец, 
Търговищко.

Въпреки желанието му 
Ембия Хасанов получил 
отказ от Районния съд в 
Търговище да се поправи 
грешката в акта за раждане 
от 1940 г. Мъжът обжалвал 
решението пред Окръжния 
съд.

Учителят от Истанбул се 
изселил от България през 
1978 г. Преди това тук се 
оженил и му се родили две-
те деца. Той не подозирал, 
че по акт за раждане е от 
женски пол, докато не ре-
шил да възстанови българ-
ското си гражданство. Пра-

восъдното ни министерство 
установило, че той се води 
от женски пол и е записан 
като “Ембия Хасанова”.

Мотивите на съда в Тър-
говище да му откаже по-
правката били, че лицето 
не фигурира в регистрите на 
община Търговище и няма 
постоянен адрес у нас. Въ-
преки липсата на такива 
данни, е сигурно, че мъжът 
е имал ЕГН в България поне 
1 година преди да замине за 
Турция, тъй като ЕСГРАОН е 
създаден през 1977 г.

Окръжният съд в Търгови-
ще върна делото на първа 
инстанция за ново гледане. 
Дата за гледане на казуса 
още не е насрочена, а из-
селникът си тръгнал за Тур-
ция. Той все пак се надява 
проблемът да се реши, за 
да се прибере завинаги в 
родината.

В-к „Труд”

Невероятно, но факт

Мъж на 74 години, 
записан като жена
Случката е от село Копрец, Търговищко

На пътя Мировец-Пресяк

Двама загинаха 
в катастрофа

От септември стартира 
нов етап в кампанията "Ро-
долюбие", сподели за „ТН” 
Лили Боянова – управител 
на ЗАД „Армеец“ - Търго-
вище.  Ще бъдат разда-
дени цветни репродукции 
във формата на рамкиран 
портрет на детски градини, 
училища, читалища и биб-
лиотеки, чийто патрон са 
бележитите българи. За да 
остане България и след нас. 
Нека си припомним уроците 
по родолюбие, които не сме 
прочели или пък сме забра-
вили да предадем на децата 
си, казва тя.

Местният клон на застра-
хователната копания „Арме-
ец”, ще дарява портрети на 
институциите в региона, на 
значими за нашата култура 
и история дати.

„Родолюбие“ е водещата 
инициатива на ЗАД „Арме-
ец“ през настоящата година, 
чиято идея е възвръщането 
на националното самочувст-
вие, чрез повишаване на 
информираността за бъл-
гарската история и култура. 
Кампанията започна на 3 
март тази година, когато в 
целия тираж на в. „Труд” бе 

Дарение на „Армеец” 
вложено цветно, плакатно 
копие на Браилското зна-
ме, предшествано от серия 
образователни материали. 
Във вторият етап на иници-
ативата  „Родолюбие” е под-
крепен от в. „Преса”, като 
на знакови дати – първата 
от които 24 май, в целия ти-
раж на вестника се влагат 
цветни плакати на бележи-
те българи, сред които све-
тите братя Кирил и Мето-
дий, Христо Ботев , Васил 
Левски, Петко Славейков и 
Паисий Хилендарски. През 
септември се реализира и 
третия етап на кампания 

- подаряване на същите 
тези цветни репродукции в 
детски градини, училища, 
читалища и библиотеки. 
Защото всички сме убеде-
ни, че любовта към българ-
ското започва в най-ранна 
детска възраст и трябва да 
бъде системно възпитавана, 
посочват от „Армеец”. Парт-
ньори в това родолюбиво 
начинание на ЗАД „Армеец“ 
са ежедневниците „Труд”, 
„Преса” и „Струма”, Нацио-
налния военно-исторически 
музей и Министерството на 
културата.

„ТН”

Åäèí àêò çà èçõâúðëåíè áèòîâè îòïàäúöè èçâúí 

Пари за двора на Санаториума

Довършват центъра на града

Акт за изхъврел боклук

Äîãîâîð çà äåéíîñòè ïî îáëàãîðîäÿâàíå íà äâî-
ðà íà áèâøèÿ  Ñàíàòîðèóì â Îìóðòàã å ïîäïèñàí îò 
êìåòà íà îáùèíàòà Íåæäåò  Øàáàí. Â íîâèÿ îáëèê íà 
ïàðêîâîòî ïðîñòðàíñòâî ùå áúäàò  èíâåñòèðàíè 110 
448 ëâ., ñúîáùèõà îò ïðåññëóæáàòà íà îáùèíñêàòà  àä-
ìèíèñòðàöèÿ. 

Ôèíàíñèðàíåòî å ïî ïðîåêò "Ðåõàáèëèòàöèÿ íà 
îáùåñòâåíè çåëåíè  ïëîùè, ïîäîáåêò Þãîèçòî÷íà-
òà ÷àñò íà ÓÏÈ I, êâ. 124 ãð. Îìóðòàã" è å îñèãóðåíî 
îò ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà "Ðàñòåæ è  
óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå". Ïî ïðîãðàìàòà 
ùå áúäàò  îñèãóðåíè äî 105 000 ëâ. è îáùèíà Îìóðòàã 
ùå âëîæè 5448, 58 ëâ.  ñîáñòâåíè ñðåäñòâà.  Ñïîðåä 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîð ñ äðóæåñòâîòî ïî Çàêîíà çà  çà-
äúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå "Çåëåíè ïëîùè-Îìóðòàã" 
ñòðîèòåëÿò  òðÿáâà äà çàâúðøè äåéíîñòèòå ïî 
îáåêòà äî 90 äíè. 

Ïîäïèñàí áå äîãîâîð çà èçâúðøâàíåòî íà 
ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíèòå ðàáîòè íà òðåòèÿ åòàï 
îò ðàçøèðÿâàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ öåíòúð â 
Îìóðòàã íà ñòîéíîñò 474 000,36 ëåâà. Ôèíàíñèðàíåòî 
íà îáåêòà å îò ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà 
„Ðàñòåæ è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå” (äî 370 
000ëâ.) è ñîáñòâåíè ñðåäñòâà íà îáùèíà Îìóðòàã ðàç-
ìåð íà 104 000, 36 õèë.ëâ.

Ñïîðåä ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíò, ôèðìàòà-èçïúëíèòåë  
„Ëèñåö” ÅÎÎÄ ãð.Îìóðòàã å äëúæíà äà çàâúðøè äåé-
íîñòèòå ïî äîãîâîðà â ñðîê 120 êàëåíäàðíè äíè.

Òðåòèÿò åòàï îò ðàçøèðÿâàíåòî íà àäìèíèñòðà-
òèâíèÿ öåíòúð îáõâàùà áëàãîóñòðîÿâàíå íà ÷àñò îò 
óë.”Öàð Îñâîáîäèòåë”, ïðîñòðàíñòâîòî ìåæäó êðúñ-
òîâèùåòî ïðåä Ðàéîíåí ñúä äî Ïàìåòíèêà íà âåòå-
ðàíèòå. Ïðåäâèæäà ñå ïðåìàõâàíå íà ñúùåñòâóâàùàòà 
àñôàëòîâà è òðîòîàðíà íàñòèëêà è ïîëàãàíå íà êàìåí-
íè ïàâåòà ïî ïúòíîòî ïëàòíî è áåòîíîâè ïëî÷è ïî 
òðîòîàðà è äðóãè äåéíîñòè, ñ êîèòî ùå ñå åñòåòèçèðà 
öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò, äà ñå çàáàâè ñêîðîñòòà íà 
äâèæåíèå íà ÌÏÑ, îáîñîáÿâàíå íà ìåñòà çà ïî÷èâêà, 
îñèãóðÿâàíå íà äîïúëíèòåëíà ñÿíêà è ñâåæåñò.

êîíòåéíåð çà ñìåò è 41 êîíñòàòèâíè ïðîòîêîëà îò÷èòàò 
ñïåöèàëèñòèòå ïî ÷èñòîòàòà â îáùèíà Òúðãîâèùå çà ìèíà-
ëèÿ ìåñåö àâãóñò 2014 ã. Àêòúò å ïî Íàðåäáàòà çà îïàçâàíå íà 
îáùåñòâåíèÿ ðåä â îáùèíàòà è ãëîáàòà å íà ñòîéíîñò 50 ëâ.

Îò èçäàäåíèòå ïðåäóïðåæäåíèÿ çà íàðóøåíèÿ, íàé-ìíî-
ãî – 17 íà áðîé, ñà çà ñòðóïàíè ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè è 
çåìíè ìàñè íà îáùåñòâåíè ìåñòà. Ñ 10 ïî-ìàëêî ñà ïðî-
òîêîëèòå çà ñêëàäèðàíè äúðâà çà îãðåâ íà íåðàçðåøåíè çà 
òîâà òåðåíè. Øåñò ñà çà èçõâúðëåíè íåðàçôàñîâàíè êà-
øîíè. Ñëåäâàò ÷åòèðè ïðîòîêîëà çà ñòðóïâàíå íà çåìíà 
ìàñà, êëîíè íà òðîòîàðíà ïëîù. Äâà ñà êîíñòàòèðàíèòå 
ñëó÷àè çà õâúðëåíè õðàíèòåëíè îñòàòúöè äî êîíòåéíåðè 
çà áèòîâè îòïàäúöè. Åäèíè÷íè ïðåäóïðåæäåíèÿ êîíòðî-
ëüîðèòå ñà îòïðàâèëè çà ïàðêèðàí àâòîìîáèë â òðåâíà 
ïëîù, çà ïðîìèøëåíè îòïàäúöè â êîíòåéíåð çà áèòîâè, çà 
íåïî÷èñòåíî ïðîñòðàíñòâî çà îòãëåæäàíå íà êîêîøêè, çà 
ðàçêîïàâàíå íà ïëîù.

Полицията в Търговище е 
акцентирала и на детската 
безопасност на пътя по вре-
ме на акция на Европейската 
мрежа на службите "Пътна 
полиция" - TISPOL. Следено 
е за използването на детски 
обезопасителни системи и 
предпазни колани в колите, 
а при мотоциклетистите - за 
каски на водачите и спътни-
ците им, информираха от ОД 
на МВР в Търговище.

В Търговищка област са 
проверени 676 моторни пре-
возни средства, от които в 
102 са били превозвани деца. 
Проверени са и 35 души, уп-
равлявали мотоциклети. Кон-
статирани са 143 нарушения, 
83 на водачи, неползвали 
обезопасителни колани.

Установени са и шестима 
мотоциклетисти, управлявали 
без предпазни каски. За на-
рушенията са съставени ак-
тове и фишове по Закона за 
движение по пътищата.

Използването на обезо-
пасителни колани и каски 
значително намалява риска 
от сериозно увреждане или 
смърт при инциденти на пътя, 
показва опитът на служители-
те на "Пътна полиция" в ОД на 
МВР.

В Търговищко

Акция
TISPOL

Двама за-
гинаха в жес-
тока ката-
строфа край 
Търговище, а 
други двама са 
с опасност за 
живота в мест-
ната болница, 
потвърдиха от 
ОД на МВР.

Във вторник, 
16 септември, по обяд меж-
ду селата Мировец и Пре-
сяк, община Търговище, 34 
годишен румънски гражда-
нин е изгубил контрол над 
управлявания от него лек 
автомобил „Шкода". В ре-
зултат на това автомобилът 
се завъртял и навлязъл в 
насрещното платно за дви-
жение. Там се сблъскал с 
автомобил „Пежо", управля-
ван от 34 годишен мъж от 
Търговище. Блъснатият ав-
томобил се преобърнал по 
таван извън пътното платно.

На място са загинали ру-
мънският водач и возещият 
се на предната седалка на 
„Пежо"-то 40 годишен мъж, 

живеещ в село Ловец, об-
щина Търговище.

В болницата в Търговище 
с различни наранявания и 
опасност за живота са на-
станени двама мъже на 38 
и 51 години. Те са се возили 
на задните седалки на авто-
мобила с търговищка регис-
трация.

Причините за пътния 
инцидент са в процес на 
изясняване. По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

По непотвърдена от поли-
цията информация, водач на 
търговищката кола е бил си-
нът на кмета на Търговище 
Красимир Мирев  - Димитър.
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Нов прочит на приказката 
за „Трите прасенца" е на път 
да направят собственици-
те на къща от слама в пер-
нишкото село Кладница. 450 
бали слама, десет седмици, 
майсторлък и верни прияте-
ли са били нужни на Веселин 
Москов, за да построи своя 

дом-мечта. 
Слама-

та се е из-
ползвана в 
България 
като техни-
ка за стро-
ителство, 
но под друг 
тип, като 
материал, 
който се 
влага при 
направата 
на кирпич 
- тухлички 
от глина 

и слама, но като влагане на 
цели бали като стени и изо-
лационен материал в къща, 
почти не е познато.  Близо 
година Веселин изучава ме-
тодите на строителство със 
сламени бали - малко поз-
ното в България, но с тради-
ции в страни като Ирландия, 
Германия, Англия, Чехия, 
Холандия и САЩ. В Бълга-
рия сламена къща има само 
една, построена от двама 
англичани в село Хотница. 
При нейния строеж обаче не 
е използвана дървена кон-
струкция, което ограничава 

големината и височината на 
постройката, разказва гор-
дият собственик. 

Сламеният дом си е като 
класическата къща с разли-
ката, че стените са от бали 
слама. 

„45 см изолация, колкото 
са широки балите, е доста 
впечатляващо. През лято-
то, когато е горещо, вътре е 
доста прохладно, а зимата е 
обратно. Това са т.нар. пасив-
ни къщи, в които се използ-
ва много малко енергия за 
отопление, приближават се 
към т.нар. нулев въглероден 
отпечатък", обяснява още 
собственикът и строител на 
бъдещия дом от слама.

Къщата от слама е добра 
за околната среда и за здра-
вето на хората, които оби-
тават такъв дом. Запитан за 
цената на подобно строител-
ство, той уточнява, че всичко 
зависи от вложените матери-
али. Но една такава къща из-
лиза някъде около 30-40 на 
сто по-евтино от монолитно-
то строителство, категоричен 
е той.

Автор на проекта е арх. 
Ива Делова от Асоциацията 
за строителство с естествени 
материали / АСЕМ/. Това е и 
организацията, която прави 
първи стъпки за узаконява-
нето на строежа на къщи от 
слама. Преди четири години 
АСЕМ заедно с Института 
за научни изследвания и 
проектиране към УАСГ раз-

работват концепция за леги-
тимиране на сламените бали 
като строителен материал 
за изграждане на неносещи 
стени. След множество лабо-
раторни изследвания, е било 
издадено техническо стано-
вище за влагане на сламата 
в строителството. На базата 
на това становище преди 
година - през 2013 г. е било 
издадено и първото разре-
шително за изграждане на 
сламена сграда в България. 

Дъждовното лято обаче е 
карало бригадата често да 
се надбягва с облаците, осо-
бено при доставката на сла-
ма. Първоначално избрал 
производител на слама от 
лимец, близо до София, но 
заради дъждовете реколтата 
пропаднала и къщата била 
спасена с бали от казанлъш-
кото село Ветрен. Към днеш-
на дата къщата се обшива 
и предстои измазването й 
- първо с глина, а след това 
с външна замазка. Москов е 
готов да сподели опит с все-
ки, който иска да живее в 
подобна къща. Противно на 
добре познатата приказка 
Веско, съпругата му Преси-
яна и малкия им син не се 
боят от лошия вълк. „Това 
за трите прасенца е много 
смешно - всеки приятел и по-
знат се шегува с нас за тази 
приказка. Но може да запо-
вяда, който иска вълк и да се 
пробва”, през смях допълва 
гордият Веско. 

Селска идилия

Семейство си направи къща от слама
Хрумката е на Веселин Москов от София

1. На коя дата са установени дипломатическите отношения 
между двете страни?

2. Кой град в Китай е в списъка на ЮНЕСКО за защитени места?
3. Името на единствената императрица царувала в Китай?
4. Коя година Пекин става столица на Китай и колко време е 

продължило строителството на новата столица?
5. Кой певец е обявен за изпълнител на Световните музикални 

награди в Монако?
6. Кой феномен се смята за първото ,,чудо на света“?
7. В коя провинция е ракетния космодрум на Китай?
8. Кой град на КНР в превод означава ,,Място където желани-

ята се сбъдват?“
9. Кой български футболен отбор има фенове в Китай и къде?
10. Кой е родния град на Конфуций и кога е създаден 

институт‘‘Конфуций‘‘  ?
11. Колко висшисти ще се дипломират през 2014г в Китай?
12.Колко процента е увеличението на брутния вътрешен про-

дукт в Китай от 1978г.-2013г.?
13. Как се нарича града ,,Големия пазар на малката стока“?
14. Скакво е известен празника ,,Средата на есента“ и за ка-

къв символ се смята?
15. Колко провинции, автономни райони и острови влизат в 

състава на КНР?
16. Коя е най-голямата пустиня в Китай и какво означава ней-

ното име?
17. Кое е най-разпространеното приложно изкуство в Китай и 

кога възниква?
18. Кои градове са мегаполиси в Китай?
19. Кои са най-разпознаваемите образи на Китай в света?
20. Кое е най-известното китайско лекарствено растение и 

какво знаете за него?
21. Каква електрическа крушка изобретиха наскоро в Китай?
22. Кой се смята за родоначалник на китайската нация?
23. Как се казва настоящият посланик на КНР в София?
Викторината се организира от Сдружение ,,Приятели на Ки-

тай“, Търговище, ОНЧ ,,Напредък“ и Посолството на КНР в София 
и е част от проявите посветени на 65-годишнината от установява-
не на дипломатически отношения между Китай и България, кои-
то ще се проведат в края на месец октомври и началото на месец 
ноември в град Търговище. 

Отговорите изпращайте на адрес: град Търговище,  ОНЧ ,,На-
предък“, пл. ,,Стоян Мавродиев“, п.к. 86 (за Викторината) или на 
имейл адрес napredak.targovist@chitalishte.bg

Краен срок за изпращане: 20 октомври 2014г.

ВИКТОРИНА * ВИКТОРИНА * ВИКТОРИНА

Какво знаете 
за Китай
Посветена на 65-годишнината от 
установяване на дипломатически 
отношения между България и КитайКристиана Асенова от 

Търговище завоюва втора 
награда в Седмия между-
народен фестивал на изку-
ствата за деца и младежи 
„Орфей в Италия“.

Той се проведе в гр. Лидо 
ди Йезоло. Фестивалът, ор-
ганизиран от българския арт 
- център "Кърнолски",  ита-
лианската асоциация ИТАКА 
и кметството на италианския 
град, бе официално открит 
от вицепрезидента на Репу-
блика България Маргарита 
Попова.

Над 300 деца от 13 стра-
ни представят таланта си на 
открита сцена. „Посланието 
на фестивала е за подкрепа 
на младите, но и за мир, за 
да няма бедни и страдащи 
деца по света“, заяви при 
откриването българският 
вицепрезидент. Организа-
тори и участници изразиха 
съжаление за отсъствието 
на традиционни изпълните-
ли от Украйна, възпрепят-
ствани да участват поради 
водените военни действия 
в родината им. „Дължим им 
солидарност, защото тези 
деца са загубили най-цен-
ното – мира“, категорична бе 
Маргарита Попова.

След  Ливърпул, Англия  
за Кристиана  Италия бе 
втората заслужена  награ-
да осигурена от арт - център 
"Кърнолски" за победата й в 
"Големите надежди"

„Големите надежди”

Кристиана 
втора в 
Италия

Освен исторически арте-
факти, документи и архео-
логически находки, музеите 
развиват в последните години 
и други любопитни направле-
ния в своята работа. За све-
дение ще припомни, че близо 
две години изложбата „Исто-
рия на мерките и теглилките” 
на търговищкия исторически 
музей обикаля страната при 
висок интерес. Сега пък ни 
гостува шуменския историче-
ски музей с любопитната екс-
позиция „А да се сватиме, а 
да се сродиме”. Тя е подреде-
на в Славейковото училище 
в Търговище. Открита бе във 
вторник, 16 септември. Де-
сетки търговищенци посетиха 
изложбата, за да се запозна-
ят как в недалечното минало 
са се сватосвали, обичали и 
обличали техните баби и дя-
довци, бащи и майки. 

Експозицията показва 
сватбени обредни реквизити 
и костюми на българи, турци, 
арменци, евреи и роми, раз-
крива традициите и обичаите 
на отделните общности. Тя 
показва, колко еднакви и в 
същото време колко различ-
ни са сватбените обичаи на 
етническите групи. Дошлите 
тук се потопиха в атмосфера-
та и усетиха силата и значе-
нието на тези етноси, които 
и до днес живеят, общуват и 
празнуват заедно.

В Търговищкия музей гостува изложба

„А да се сватиме, а да се сродиме”

Началото на своя 117-ти 
творчески сезон хор "Родна 
песен" започва с участие в 
III - ия международен хоров 
фестивал "Музика и море" в 
гр. Катерини, Гърция - съоб-
щи диригентът на хора Кра-
симира Коларова. Фестива-
лът се състои в рамките на 
настоящата седмица, 16-21 
септември 2014 г.

Според регламента, хор 
"Родна песен" е подготвил 
две програми, включващи 
хорова музика от 19 век на-
сам, композирана от бъл-
гарски и чужди автори. Във 
фестивала участие ще взе-
мат над 900 изпълнители от 
цяла Европа. 

Припомняме, че след 
турнето в Италия през юни 
2013 г., хор "Родна песен" се 
завърна със златна диплома 
и приз, а диригентът Кра-
симира Коларова със зла-
тен медал от Шестия хоров 
конкурс CHORUS INSIDE 
SUMMER.

Търговищкият хор
"Родна песен" 

На фестивал 
в Гърция

Конкурс за химн на чи-
талищата в община Търго-
вище обявиха от местната 
администрация. Участници-
те, за които няма възрасто-
ви ограничения, трябва да 
представят текст, музика 
или цялостна творба. 

По регла-
мент всеки 
автор има 
право да 
участва с 
неог рани-
чен брой 
творби, кои-
то трябва да 
предостави 
на органи-
заторите по 
елекронен 
път на e-mail - 
yanetadim@
abv.bg или 
да предаде 

в стаи 90 или 86 в сградата 
на общинската администра-
ция в Търговище. Двете час-
ти, текст и музика, могат да 
бъдат на един или различни 
автори /авторски колективи/. 

Организаторите изискват 
текстовете да бъдат свърза-
ни с българското читалище 
като институция и място за 
духовно израстване. Да го 
представя като хранителни-
ца на българския дух и цен-
ности. Думите трябва да са 
завладяващи и емоционал-
ни, предизвикващи гордост, 
лесно запомнящи се. Всич-
ки те ще останат във фонда 
на конкурса. С творбата, из-
брана за химн на читалища-

Обявиха конкурс за 

Химн на читалищата
Инициативата е на общинската 
администрация в Търговище

та, авторите нямат право да 
се явяват на друг конкурс, 
уточнява главният експерт 
в отдел „Читалища” в Общи-
ната Янета Димитрова. 

Крайният срок за из-
пращане на творбите е до 
15 октомври. Конкурсът е 
анонимен. Жури от про-
фесионалисти ще оценява 
текстовете и музиката без 
имената на техните автори. 
За най-добрите организа-
торите осигуряват парични 
награди и грамоти: 250 лв. 
за първата творба, 150 лв. 
за класираната на второ 
място и 50 лв. за третата. 
Авторите на текста и музи-
ката на химна ще свържат 
имената си с настоящата и 
бъдеща история на читали-
щата в община Търговище. 
А тържественото награж-
даване ще бъде по време 
на официалната церемония 
за връчване на Годишните 
награди за най-успешни 
читалища през 2014 г. в 
края на ноември месец т.г., 
допълва Димитрова.
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С девет медала се за-
върнаха състезателите 
от „Вариант 5“ от Дър-
жавно първенство по 
колоориентиране, кое-
то се проведе в хасков-
ското село Минерални 
бани в дните от 12 до 14 
септември 2014 г.

В него участваха 
над 330 състезатели 
от цялата страна, като 
търговищкият клуб се 
включи в надпревара-
та с 31 ориентировачи. 
Спортистите бяха раз-
пределени по възрас-

тови групи от 12 до 60 
години. Дисциплините 
бяха спринт, дълга дис-
танция и щафети. 

В спринта медали за-
воюваха: 1 място - Бе-
тина Бонева при 14-го-
дишните, Цвета Илиева 
3 място при 16-годиш-
ните, Кирил Николов 2 
място при 21 г., 4-ти е 
Иван Сираков също при 
21 г. , a Николай Видов 
е 1- ви при 45 г.

В дългата дистанция 
класирането е следно-
то: Антония Григорова 

и Кирил Николов са 
2-ри в Елитната група 
(21 год.), Николай Ви-
дов отново е 1-ви при 
45 г. и Цвета Илиева е 
отново 3-та при 16–го-
дишните. 

"Вариант 5" участва 
с 2 щафети при мъже 
Елитна група (21 г.). Ре-
зултатът там е 3-то мяс-
то (за Веселин Минев, 
Иван Сираков и Кирил 
Николов) и 4-то мяс-
то (за Ивайло Петров, 
Слав Вампоров и Ва-
лентин Кирилов).

Вариант 5 с медали от Държавното 
първенство по колоориентиране

Децата влязоха в клас
(от 1 стр.) план-при-
ема след 7-и клас, 
обяви началникът на 
РИО. И двете са в Про-
филираната гимназия 
за изучаване на чуж-
ди езици в Търговище. 
Желание да учат тук 
са изявили само 13 
деца, които не са били 
достатъчно за сформи-
рането на дори един 
клас, за който са не-
обходими поне 18 уче-
ници. Те са насочени 
към други училища с 
подобни езикови пара-
лелки. Други шест па-
ралелки в гимназии с 
прием след 7-и клас са 
запълнени успешно. 

В професионалните 
гимназии с прием след 
осми клас пък са за-
крити пет паралелки. 
Като тук става дума 
предимно за един 
клас, разделен на две 
специалности. 

Ремонтните дей-
ности във всички учи-
лища  в областта са 
приключени вече и 
учебният процес е за-
почнал нормално, уве-
ри ни Димитрова. Тя 
допълни също, че учи-
лищата не страдат от 
липса на кадри, но има 
проблем с изпълването 
на нормативите на от-
делни учители.      "ТН" 

Кметът на община 
Попово Людмил Весе-
линов откри учебната 
2014/2015г. в ОУ „Васил 
Левски” в Славяново, 
а останалите предста-
вители на общинското 
ръководство  и звено 
„Образование”  в адми-
нистрацията присъства-
ха на тържествата във 
всички 12 училища на 
територията на общи-
ната.

2607 е общият брой 
на всички поповски 
ученици, а 183 първо-

лаци прекрачиха прага 
на училището за първи 
път.

В поздравителен ад-
рес по повод 15 септем-
ври Веселинов отправя 
пожелания към учител-
ския колектив, непеда-
гогическия  персонал, 
към всичките ученици 
и родители стремежът 
към светлината на зна-
нието да ги съпътства 
винаги, а удовлетворе-
нието от постигнатите 
резултати да вдъхновя-
ва духа им.

Организираха селфи с книга

183 първокласници в Поповско

Кметът на Омуртаг Неждет Шабан:

Да бъде успешна и ползот-
ворна новата учебна година

По повод откриване-
то на учебна 2014/2015 
година градоначални-
кът на Омуртаг изпрати  
поздравителни адреси 
до всички учебни и дет-
ски заведения на тери-
торията на общината.

„Днес отново е 15-
ти септември – денят, 
в който по традиция се 
открива учебната годи-

на в българското учили-
ще! 

На този ден, в кой-
то се вълнуват учени-
ци, учители и родители 
ви пожелавам новата 
учебна година да бъде 
успешна и ползотвор-
на”, се казва в поздра-
вителното слово.

В община Омуртаг 
189 първокласници ще 
прекрачат училищния 
праг тази година. В за-
дължителната предучи-

лищна подготовка ще 
бъдат 370 деца. Броят 
на учениците, които ще 
посещават общинските 
училища е 1741. 

На територията на 
общината функциони-
рат  единадесет учили-
ща, като едното от тях 
е държавно, останали-
те десет са общински. 
Детските градини в об-
щината са  шест, плюс 
една детска ясла, която 
е в Омуртаг. 

В ОУ "Любен Каравелов" - Попово

С интересна иници-
атива започна учебни-
ят ден в Попово. Тя бе 
под мотото „Селфи с 
книга". Още преди дни 
ръководството на основ-
ното училище „Любен 
Каравелов" в Попово 
апелира към своите въз-
питаници да дойдат в 
училище на първия уче-
бен ден с книга в ръка. 
„Носете си любима кни-
га, таблет или електро-
нен четец", се казва в 
обръщението. От там се 

надяват да поставят и 
своеобразен рекорд за 
най-много книги в ръце. 
„Надяваме се тази ини-
циатива да даде позити-
вен пример, че четенето 
е забавно, интересно и 
полезно", разказа по-
мощник-директорът Ва-
лерия Колева.

С инициативата „Сел-
фи с книга" училището, 
в което се обучават 397 
деца, се включва и в 
кампанията на Минис-
терството на културата 

„Чети с мен". ОУ „Любен 
Каравелов" бе и сред 
училищата, в които де-
цата и родителите бяха 
призовани вместо буке-
ти, в празничния ден да 
дарят средства за бед-
стващите след навод-
ненията в страната. До 
18 септември в сградата 
на училището ще бъдат 
поставени кутии с даре-
ния, в които родителите 
могат да оставят заде-
лените за цветя сред-
ства, обясни Колева.

На 10.09.2014 г. в голямата зала на
 читалище „Напредък” в Търговище се откри 

предизборната кампания на 
Патриотичен фронт 

– НФСБ и ВМРО, 
с участието на водача на листата в Търго-
вище, кандидата за народен представител 

Любомир Желев и останалите седем канди-
дати за народни представители.

На 12.09. 2014 г. събрания на Патриотичен 
фронт – НФСБ и ВМРО се проведоха в Попо-

во в 18.00 ч. и в с. Садина в 15.30 ч.
И в трите срещи присъстващите останаха 

удовлетворени от обсъдените теми.

Партия Република БГ:

Да променим 
статуквото!
(от 1 стр.)  Милчо Дими-
тров. „Като работодател 
всеки ден се сблъсквам с 
липсата на институции, с 
безработицата, с тревога-
та у хората. Това положе-
ние трябва да се промени. 
Избрах Република БГ, за 
да наложим промяната 

заедно!”, заяви пред при-
състващите той.

Втората в листата – Ли-
лия Добрева, заяви, че 
идеята й да се занимава 
с политика е от позицията 
на жена и майка. „Искам 
достоен живот за родите-
лите, за децата ни. Това 
можем да постигнем като 
на 5 октомври гласуваме с 
№ 25 в интегралната бю-
летина”, каза тя.

На трето място в лис-
тата с кандидати за на-
родни представители 
е 26-годишният Ашкън 
Ереджебов. Пред дошли-
те в залата той говори за 
увеличаващата се мигра-
ция сред младите, за не-
желанието им да останат 
в родината си. „Младите 
искат реализация. Искат 
сигурност. Искат да създа-
дат семейство! Но държа-
вата им е обърнала гръб!”, 
каза той и призова всички 
да гласуват на извънред-
ните избори за народни 
представители.

Владимир Георгиев 
заяви, че Република БГ 
залага на новите хора в 
политиката, които „могат 
фундаментално да проме-
нят нещата в държавата”. 
„Макар партията ни да е 
само на една година, ка-
узите, по които работим 
и вече отстояваме, са от 
изключително важно зна-
чение за българското об-
щество. Пример за това 
е организираната от нас 
подписка за премахване 
на държавните субсидии 
за партиите. Ние събрах-
ме над 370 хил. подписа”, 
каза още Георгиев.

Г-н Георгиев разясни 
още, че Република БГ е 
дясноцентриска, репу-
бликанска партия, която 
в своята дейност се ръко-
води от европейските цен-
ности: политически плу-
рализъм, парламентарна 
демокрация, свобода на 
личността, върховенство 
на закона. „Целта ни е 
да превърнем България в 
просперираща, уредена 
и стабилна европейска 
държава. За да постигнем 
това, ние ще действаме 
по план, а не хаотично и 
конюнктурно. А за да ста-
не всичко това, първата 
крачка трябва да напра-
вим всички заедно, на 5 
октомври, гласувайки с 
номер 25 в бюлетината”, 
каза още Георгиев.
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Давам под наем 
МАГАЗИН 
в квартал 

„Борово око” 
тел: 0887/ 369 592

БИЗНЕС ОФЕРТИ     РЕКЛАМИ     ТЪРГОВЕ     ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ     СЪОБЩЕНИЯДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ ÐÀÁÎÒÀ ÈÌÎÒÈ ÍÀÅÌÈ ÑÒÎÊÈ ÁÈÇÍÅÑ ÇÄÐÀÂÅ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15
ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
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5Ïúðâà ñòðàíèöà Ïîñëåäíà ñòðàíèöà

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè

ÎÒÑÚÏÊÈ
Âúòðåøíà ñòðàíèöà

Ñòðàíèöà 
"Äåëîâè êîìïàñ"

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

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

* Цените са без ДДС

Всяка четвърта обява в граждан-
ските карета на страница "Делови 
компас" е  безплатна

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ 
240 кв. м. до сладкарница 
„Вароша”. Цена: 82 000 лв. 

тел: 0878/ 720 388 (1
-4

)

Продавам ТУХЛЕН 
АПАРТАМЕНТ, двуста-

ен в Идеален цен-
тър, изложение Юг, 
ет. 4 /не последен/ 
тел: 0899/ 934 705

Продавам тухлен 
апартамент, 96 кв. 

м., ет. 2, с изолация, 
дограма и газ

тел: 0888/ 607 984

(1
-4

) (1
-4

)

ПРОДАВАМ 
КЪЩА 

С ДВОРНО МЯСТО 
в с. БРАТОВО
Тел. 0878 971 395

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

обезщетение.
Тел. 0889 280 959

Продавам ДВУСТАЕН  АПАР-
ТАМЕНТ в кв. "Запад", 

луксозно обзаведен, след 
ремонт тел. 0892 454 618

Продавам КЪЩА в кв. Боро-
вец – дворно място – 490 кв.м., 
застроена площ – 110 кв.м. и 

гараж. Отремонтирана, с обза-
веждането Цена – 175 000 лв. 
Тел.: 0886 43 56 12 /след 17 ч./

ГОДИНИПАПУРОВ ГОДИНИПАПУРОВ
ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

БЛИЗО ДО ХОРАТА

СОЛИГЕНА
М Е Д И Ц И Н С К И  Ц Е Н Т Ъ Р

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66

 E-mail: soligena@mail.bg

ПАПУРОВ
ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/65777, 0879 02 77 88

 E-mail: papurov_shbal@mail.bg

WWW.PAPUROVSHBAL.COMWWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде-
ален център около 250 кв. м. 
подходящо за заведение или 

производствена дейност 
тел: 0887/ 369 592

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

(1
-2

)

(1
-2

)
(1

-4
)

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

  0876 69 47 81

Давам под 
наем АПАР-
ТАМЕНТ до 
Пазара, три 

стай и кухня, 
частично 

обзаведен. 
Наем: 190 лв. 
 0898/ 53 30 85

Продавам АПАР-
ТАМЕНТ в кв. 

Изток Търговище, 
100 кв. м., ет. 2 

Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв. 
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, 
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, 
обзаведен. Цена 70 000 лева. 
Тел. 0888 889 263

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ 
98 кв.м. в района на Стария 

бряст, ет. 2, сменена дограма, 
газ, маза и таванска стая.
Тел. 0888 607 984

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул. 
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за 

живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на 
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

Продавам РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, сел-
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена: 
По договаряне. тел: 0888/ 600 632

Продавам ЕДНО-
ЕТАЖНА ТУХЛЕНА 

КЪЩА между Паза-
ра и Изчислителния 
център  - 100 кв. м., 
600 кв. м. дворно 

място 
тел: 0885/ 261 715

ИЗГУБЕН е РЕГИСТРАЦИ-
ОНЕН ТАЛОН за автомо-
бил – стар образец, сив 
с две страници, на име-

то на Кирил Христов.
При информация –
възнаграждение.

Тел. 0885 11 37 27

Давам под наем 
ОФИС в квартал 

„Борово око” 
тел: 0887/ 369 592

Продавам АПАРТАМЕНТ 

в кв.  „Борово око”

тел: 0887/ 369 592

Продавам КЪЩА 
със стопанска 
сграда и около 
3 дка двор в с. 
Китено, област 

Търговище. 
тел: 0601/ 8 25 45

(1
-7

)

(1
)

(1
-4

)

Давампод наем 
ТАВАНСКА СТАЯ 

на ул. „Първи май” 6. 
Наем: 80 лв. 

тел: 0899/ 806 167

(1
-1

7)

(1
-9

)

(1
-4

)

(1
-4

)

Продавам АПАРТАМЕНТ 
в „Запад” 2  бл. 32 

с подобрения 
тел: 0886/ 495 130

Продавам АПАРТАМЕНТ 
120 кв. м. в Идеален цен-
тър ет.2. С маза, таван-
ска стая, външна изола-
ция, дограма, с парно и 

дървен паркет
тел: 0888/ 339 457

(1
-2

)

(1
-4

)

(1
-4

)
(1

-4
)

Продавам МАГАЗИН 
в квартал  „Борово око”
тел: 0887/ 369 592
Продавам ОФИС 

в кв.  „Борово око”
тел: 0887/ 369 592

Продавам АПАРТАМЕНТ 
– 92 кв. м. – Търговище на ул. 

„Кюстенджа” 16 последен етаж. 
Цена: 50 000 лв. 

тел: 0878/ 720 388

Продавам ФОЛКСВАГЕН 
ПАСАТ КОМБИ 1999 г. 
В отлично състояние. 

Цена 5000 лева. 
Тел. 0899 466 225 (след 17 часа)

Давам под наем ГАРАЖ 
на ул. "Никола Симов" 

24, ет. 1, ап. 2
тел: 0601/ 6 41 84 след 21 часа

(1
-4

)
(1

-4
)

(1
-4

)

(1
-4

)

Продавам КЪЩА в Презитер Козма 
с дворно място 4,300 кв. м. 

тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129

Продавам ДВУСТАЕН 
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 

52 кв. м.,  до Пазара, 
старо стройтелство.
Тел: 0887/ 492085 и 
0601/ 83886

Продавам ОПЕЛ 
СИНТРА 1997 

г., бензин и газ, 
добре запазена, 
с климатик, с 
нови зимни и 
летни гуми. 

тел: 0895/ 93 08 17

Търся 
МЕДИЦИНСКИ 

СЕСТРИ   И 
САНИТАРКИ. 
Без ангажи-

менти.
тел: 0887/ 93 70 23

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

(2
-4

)

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

www.imoti-viktoria.com

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ЗЕМИ ïëàùàíå 

âåäíàãà!

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

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

и още много оферти...
Очаквайте в следващия брой оферти 

за тристайни и четиристайни апартаменти!

Предлагам 
КЕФИР 

/ТИБЕТСКА ГЪБА/ 
- БЕЗПЛАТНО. 

Помага за много 
болести 

тел: 0886/ 064 887
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ЧЕТВЪРТЪК

18 септември
БНТ  1

БНТ  1 БНТ  1

БНТ  1

ПЕТЪК
19 септември

НЕДЕЛЯ
21 септември

bTV Action -  От люлка до гроб
22.00 ч. - екшън

 Nova TV  -  007
20.00 ч. - екшън

                    
СЪБОТА

20 септември

08:10 Денят започва
 09:00 По света и у нас 
09:15 Денят започва с 

Култура 
10:30 Здравето отблизо 
11:45 Малки истории 
12:00 По света и у нас 
12:20 Парламентарни избори 

2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек 70-сери-

ен тв филм 
13:40 Войната на таралежите 

- тв филм 
14:45 Завръщане от Рим - тв 

филм 
16:00 По света и у нас 
16:20 Малки истории 
16:30 Дързост и красота - тв 

филм 
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм 
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори 

2014
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 
20:40 Парламентарни избори 

2014
21:05 Спортни новини
21:15 Студио Футбол
22:05 Футбол: Евертън - 

Волфсбург, среща 
от груповата фаза 
на Лига Европа 
пряко предаване от 
Ливърпул

bTV
06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед 
12:00 bTV Новините 
12:30 Шоуто на Слави 
13:30 Тайните на времето- 

сериал
15:30 Цветовете на любовта 

- сериал
17:00 bTV Новините

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините 
20:00 Север- юг- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа - 

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

bTV Action
08:00 Най-добрият нинджа - 

предаване за екстремни 
спортове

09:00 Кости - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Лонгмайър - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Армейски готвачи - сериал
15:00 Survivor Камбоджа - 

реалити 
16:00 Щитът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Италианска Серия А - 

обзорно предаване
19:30 УЕФА Лига Европа - 

студио
20:00 УЕФА Лига Европа- Пар-

тизан - Тотнъм
22:05 УЕФА Лига Европа - 

Севиля-Фейенорд
23:45 УЕФА Лига Европа - 

студио
bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания - 
сериал 

10:00 Реликвите на смъртните: 
Град от кости - екшън

13:00 Империум - сериал
15:00 Незабравимо- сериал
16:00 Огнена стихия - фантас-

тика
18:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Кадилак Рекърдс- биогра-

фичен
23:15 Истинско ченге - екшън

bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки- анима-

ционен 
09:00 Шоуто на Слави 
10:00 Първата неделя - комедия
12:00 Семейство Флинстоун  - 

сериал

13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
15:00 Числено превъзходство - 

сериал
15:30 Кое е това момиче  - 

сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун - 

сериал
20:30 Г-н Майката на отбора - 

комедия
22:30 Алф - сериал
23:30 Кое е това момиче - 

сериал
bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Готвачи за милиони - 

лайфстайл 
10:00 Географски ширини- 

лайфстайл 
10:30 Блясък - лайфстайл 
11:00 Мода и шик - модно 

предаване
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Паднал от небето - сериал
16:00 Престъпления и страсти 

- сериал
17:00 Блясък - лайфстайл 
17:30 Мода и шик - модно 

предаване
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта - 

сериал
22:00 Времето лети - сериал

Nova TV
06:20 Здравей, България 
09:30 На кафе 
11:30 Бон Апети - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Езел - сериен 
13:30 Моята карма - сериен 
14:30 Перла - сериен 
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен 
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова 
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 - 

реалити

21:00 Съдби на кръстопът 
- НТВ

22:00 Х Factor - шоу
23:00 Господари на ефира 

- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova
07:30 Обикновена екзекуция  

- драма
10:10 Пътят на обира - екшън 
12:00 Войната на Фойл - 

сериал
14:10 Списъкът на Шиндлер 

- драма 
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 - 

сериал
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями - сериал
21:00 Флашданс -музикален 

23:00 От местопрестъпление-
то: Маями - сериал
Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Нощ се спуска над Ман-

хатън - криминален 
12:30 Ченге от миналото - 

сериал
13:30 Медикоптер 117 - 

сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин 

- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото - 

сериал
18:30 На гости на третата 

планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - 

сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Студио Волейбол, 

директно
21:25 Волейбол: мач от Све-

товното Първенство 
по волейбол за мъже, 
Полша 2014, директно

23:20 Студио Волейбол

21:00 Флашданс -музикален21:00 Флашданс -музикален

Kino Nova  - Далеч от Африка
21.00 ч. - приключенски

bTV Cinema  -  Кадилак Рекърдс
21.00 ч. - драма

17:30 Лице в лице 13:00 Новите съседи - сериал

08:10 Денят започва 
09:00 По света и у нас 
09:15 Денят започва с Култура 
10:30 Зелената линейка
11:00 В кадър - документален 
11:30 България от край до 

край 
12:00 По света и у нас 
12:20 Парламентарни избори 

2014
12:25 Спортни новини
12:35 Обзор Лига Европа
13:05 Войната на таралежите 

- тв филм 
14:35 Завръщане от Рим - тв 

филм
15:30 Вирусите атакуват - 

анимационен 
16:00 По света и у нас 
16:20 Специализирано 

предаване за хора с 
увреден слух

16:35 Европейски музикален 
фестивал

17:35 Европа на фокус
17:55 Парламентарни избори 

2014
18:00 По света и у нас 
18:30 Още от деня 
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:25 Парламентарни избори 

2014
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Човекът, който се ус-

михваше - тв филм
23:35 Парламентарни избори 

2014
23:55 По света и у нас 

bTV
06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините 
12:30 Шоуто на Слави 
13:30 Тайните на времето- 

сериал
15:30 Цветовете на любовта 

- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините 

09:00 Саладин - анимационен 
09:30 Ваканция с Дерек - 

детски 
11:05 Денс стрийт - тв поре-

дица 
12:00 По света и у нас 
12:25 Парламентарни избори 

2014
12:30 Спортни новини
12:40 На добър път - опе-

ративна програма 
Транспорт

12:45 Бразди Предаване за 
земеделие

13:15 Иде нашенската музика 
14:15 Малки истории
15:15 Не искам да си отиваш - 

игрален филм 
16:45 Вяра и общество 
17:55 Парламентарни избори 

2014
18:00 Фестивал за поп и 

рок музика - София 
2014 конкурс за нова 
българска песен

19:10 Дискавъри: Светът на 
бъдещето - докумен-
тален

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:25 Парламентарни избори 

2014
20:50 Спортни новини
21:00 Любов и други невъз-

можни занимания - 
игрален филм

22:45 По света и у нас 
23:00 Парламентарни избори 

2014
23:20 Международен джаз 

фестивал - Банско 2014
bTV

08:00 Тази събота- актуално 
предаване

11:00 Cool…T - лайфстайл 
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Какво искат момичетата 

- комедия
15:00 Преди изгрев - комедия
17:00 Ловци на духове - 

комедия
19:00 bTV Новините 

08:00 Неделно евангелие
08:05 Саладин - анимационен 
08:35 Бърколино 
08:50 Парламентарни избори 

2014
08:55 Денят започва... 
11:05 Денс стрийт - тв поре-

дица 
12:00 По света и у нас 
12:20 Парламентарни избори 

2014
12:25 Спортни новини
12:35 Фестивал за поп и рок 

музика - София 2014 
гала концерт

13:35 В сянката на властта - 
тв филм

14:25 Любовта - ключ за вся-
ка възраст /По повод 
85г. от рождението 
на Николай Гяуров/ 
документален 

15:20 Мъжки времена - игра-
лен филм 

17:30 Парламентарни избори 
2014

17:35 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 
20:25 Парламентарни избори 

2014
20:50 Спортни новини
21:00 Снайперист - игрален 

филм 
22:45 По света и у нас 
23:00 Парламентарни избори 

2014
23:20 Нощни птици - токшоу

bTV
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… 
12:00 bTV Новините 
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Любовта се хваща с 

куче - комедия
15:00 Само самотните - драма
17:00 120 минути - публи-

цистично предаване 
с водещ Светослав 

Иванов
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите - преда-

ване за журналистически 
разследвания и филми

20:00 Гласът на България - шоу
22:00 Комиците - шоу
23:00 Сфера - драма

bTV Action
08:30 Survivor Камбоджа - 

реалити 
11:30 Снежен ад - приклю-

ченски
13:30 Италианска Серия А- 

Киево - Парма
15:30 Италианска Серия А - 

магазинно предаване
16:00 Италианска Серия А - 

Рома- Каляри
18:00 Френска Лига 1- Монако 

- Гингам
20:00 Дивата муха - предаване 

за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А - 

студио
21:45 Италианска Серия А - 

Палермо - Интер
23:45 Италианска Серия А - 

студио
bTV Cinema

09:00 Като Майк - комедия
11:15 Огнена стихия - фантас-

тика
13:15 Денят, в който земята 

спря - фантастика
15:15 Перфектна буря - екшън
18:00 Седем часа разлика - 

сериал
21:00 Воини на небето и земята 

- драма
23:30 Разум и чувства - драма

bTV Comedy
08:00 Напълно непознати - 

сериал
10:00 Пипи Дългото Чорапче - 

комедия
12:00  Такеши касъл - риалити 
13:00 Напълно непознати - 

сериал
15:00 Новите съседи -  сериал
18:00 Да, мило -  сериал
19:00 Без пукната пара -         

сериал

19:30 Семейство Флинстоун - 
сериал

20:30 Приключения в Ню Йорк 
- комедия

22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Първична сила- турнир на 

Световната федерация 
по кеч

bTV Lady
09:00 Любов и предателство - 

сериал
12:00 Предай нататък - шоу
14:00 Дом и градина - 

лайфстайл 
15:00 Топ модели- реалити
17:00 Изборът на Лара -          

сериал
20:00 Цветовете на любовта - 

сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предателство - 

сериал
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 Алвин и чипоносковците - 

приключенски
14:30 Извън новините 
16:00 Дикoff- НТВ
19:00 Новините на Нова 
19:30 Темата на Нова
20:00 007 координати: Скайфол 

- екшън
23:00 Туистър - екшън

Kino Nova
08:40 Островът на съкровищата 

- приключенски 
10:35 Странният случай на Шер-

лок Холмс и Артър Конан 
Дойл - детективски

12:30 Сидни Уайт - комедия 
14:45 Далеч от Африка - прик-

люченски 
18:05 Златното дете - екшън-

комедия 
20:00 От местопрестъплението: 

Маями - сериал
21:00 Извънземното - фентази
23:20 От местопрестъплението: 

Маями - сериал

Diema TV
10:00 Треньорът Картър-

спортен 
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Национална лотария
14:00 Спасителни хеликопте-

ри - документален
14:55 Студио Carlsberg 

Premium Football, 
директно

15:30 Футбол: Лестър Сити 
- Манчестър Юнайтед 
- мач от англий-
ската Висша Лига, 
директно

18:00 Футбол: Манчестър 
Сити - Челси - мач от 
английската Висша 
Лига, директно

20:00 Студио А ПФГ, директно
20:15 Футбол: Лудогорец 

- Литекс - мач от А 
ПФГ, директно

22:10 Студио А ПФГ, директно
22:30 Убиецът от Йоркшир: 

1974 - трилър 
Nova Sport

15:30 Футбол: Тотнъм Хот-
спър - Уест Бромич 
Албиън, мач от 
английската Висша 
Лига, директно

18:00 Футбол: Евертън - 
Кристъл Палас, мач 
от английската Висша 
Лига, директно

TV 7
08:00 Амика - сериал
08:30 Командирован - сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Животът - документален 
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината - 

документален
15:30 Жега
16:00 Предаването - шоу
17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
19:30 Булката беглец  -            

комедия
21:45 Новини
22:00 Дарбата - драма

20:00 Север- югх- 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 Кости - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Американски хроники - 

документален
13:00 Рицари - фантастичен
15:00 Survivor Камбоджа - 

реалити 
16:00 Щитът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 От люлка до гроб - екшън
00:00 Опасни улици - сериал

bTV Cinema
08:00 Империум - сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Момче в синьо - биогра-

фичен
15:00 Незабравимо - сериал
16:00 Марсиански атаки- ко-

медия
18:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Звездни каубои - екшън
23:30 Реликвите на смъртните: 

Град от кости - екшън
bTV Comedy

09:00 Комиците - шоу
10:00 Г-н Майката на отбора - 

комедия
12:00 Семейство Флинстоун  - 

сериал
13:00 Новите съседи  - сериал
14:30 Числено превъзходство - 

сериал
15:30 Кое е това момиче - 

сериал
16:00 Алф -  сериал
17:00 Шоуто на Слави 
18:00 Новите съседи -  сериал
19:30 Семейство Флинстоун - 

сериал

20:30 Полицейска академия 3 - 
комедия

22:30 Алф -  сериал
23:30 Кое е това момиче -  

сериал
bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Готвачи за милиони - 

лайфстайл 
10:00 Географски ширини- 

лайфстайл 
10:30 Блясък - лайфстайл 
11:00 Мода и шик - модно 

предаване
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Паднал от небето - сериал
16:00 Престъпления и страсти 

- сериал
17:00 Блясък - лайфстайл 
17:30 Мода и шик - модно 

предаване
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта - 

сериал
22:00 Времето лети - сериал

Nova TV
06:20 Здравей, България 
09:30 На кафе 
11:30 Бон Апети 
12:00 Новините на Нова
12:30 Езел - сериен 
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен 
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова 
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 - 

реалити 
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Голямата уста - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova
10:00 Касъл - сериал
11:00 Войната на Фойл - сериал
13:00 Смело напред - сериал
13:35 Нещо назаем - комедия 
16:00 Флашданс - музикален 
18:00 Касъл - сериал

19:00 Рокфелер плаза 30 - 
сериал

20:00 От местопрестъпление-
то: Маями - сериал

21:00 Топ Гън - екшън 
23:15 От местопрестъпление-

то: Маями - сериал
Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Випуск ‘61 - екшън 
12:00 На гости на третата 

планета - сериал
12:30 Ченге от миналото - 

сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин 

- сериал
16:30 Студио А ПФГ, директно
17:00 Футбол: Славия - 

Черно море - мач от А 
ПФГ, директно

19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на 

съдбата - сериал
22:00 Аладин - приключенски 
00:00 Ласко: Юмрукът на 

съдбата - сериал
 TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Момичето с червения 

шал - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Клиника на кораловия 

остров - сериал
15:00 Татенце - сериал
15:30 Новини
16:00 Великолепният век - 

сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов: 

Майорка - сериал
20:30 Справедливостта на 

Кара - сериал
21:30 Хранилище 13 - сериал
22:30 Новини
23:00 Sex, лъжи & TV: 8 дни в 

седмицата - сериал

19:30 bTV Репортерите 
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Аламинут  - шоу
22:30 Тренировъчен ден - кри-

минален
bTV Action

08:30 Дивата муха - предаване 
за екстремни спортове

09:00 Survivor Камбоджа - 
реалити 

11:30 Рицари - фантастичен
13:30 От люлка до гроб - екшън
15:30 Х- Мен - екшън
17:30 Дивата муха - предаване 

за екстремни спортове
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Опасни улици - сериал
21:00 Италианска Серия А- 

студио
21:45 Италианска Серия А- 

Милан-Ювентус
23:45 Италианска Серия А- 

студио
bTV Cinema

08:00 Дъч – комедия
10:30 Марсиански атаки - 

комедия
12:30 Звездни каубои - екшън
15:00 Реликвите на смъртните: 

Град от кости - екшън
18:00 Седем часа разлика - 

сериал
21:00 Перфектна буря - екшън
23:30 Лудоториум - трилър

bTV Comedy
08:00 Напълно непознати - 

сериал
10:00 Полицейска академия 3 - 

комедия
12:00 Не вярвай на кучката от 

апартамент 23 - сериал
12:30 Старчета разбойници 

-  сериал
13:00 Напълно непознати 

-  сериал
15:00 Новите съседи -  сериал
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Семейство Флинстоун - 

сериал
20:30 Пипи Дългото Чорапче - 

комедия

22:30 Не вярвай на кучката от 
апартамент 23 -  сериал

23:30 Първична сила- турнир на 
     Световната федерация по кеч

bTV Lady
09:00 Любов и предизвикател-

ство - сериал
12:00 Принцесите на света - до-

кументална поредица
13:00 Духът на здравето 
14:00 Дом и градина - 

лайфстайл
15:00 Топ модели - реалити
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Цветовете на любовта - 

сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предизвикател-

ство - сериал
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 Лох Нес - приключенски
15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
16:00 Кастинг 240 - предизбо-

рен дебат 
18:00 Ничия земя - НТВ
19:00 Новините на Нова 
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Бързи и яростни 2 - екшън
22:15 Преводачката - драма

Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок
09:10 Островът на съкровищата 

- приключенски 
11:00 Нещо назаем - комедия 
13:30 Странният случай на Шер-

лок Холмс и Артър Конан 
Дойл - детективски

15:25 Топ Гън - екшън 
17:40 Бягство от Вегас - комедия 
20:00 От местопрестъплението: 

Маями - сериал
21:00 Далеч от Африка - прик-

люченски
00:20 От местопрестъплението: 

Маями - сериал
Diema TV

07:45 Безследно изчезнали - 
сериал

10:00 Камиони по леда - 
реалити

11:00 Аладин - приключенски
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Сапьорски отряд: Афга-

нистан - документален
14:30 Спасителни хеликоп-

тери - документална 
поредица

15:30 Съпротива - сериал
16:30 Студио А ПФГ, директно
16:45 Футбол: Хасково 2009 

- Левски - мач от А 
ПФГ, директно

18:40 Студио А ПФГ, директно
19:00 Футбол: ЦСКА - Локо-

мотив Сф - мач от А 
ПФГ, директно

21:00 Студио А ПФГ, директно
21:30 Треньорът Картър - 

филм
Nova Sport

14:45 Футбол: Куинс Парк 
Рейнджърс - Стоук 
Сити, мач от англий-
ската Висша Лига, 
директно

19:30 Футбол: Уест Хям 
Юнайтед - Ливърпул, 
мач от английската 
Висша Лига, директно

TV 7
08:00 Амика - сериал
08:30 Командирован -          

сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Животът - документален
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината 

- документална 
поредица

15:40 Морският вълк, част I - 
приключенски

17:30 TOP GEAR, най-доброто
18:30 НОВИНИ
19:30 Среща на сляпо - 

комедия
21:30 Новини
21:45 Плъзгащи се врати - 

драма
23:45 Селестинското проро-

чество - драма
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ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
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ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95  0893 693 202 от понеделник до събота! ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ 
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-
мираната питейна  вода по електронен път 
(Е pay), както и да получават електронни 
фактури  (e Faktura)

Подробности на сайта на „В и К”  Търговище

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-
мираната питейна  вода по електронен път мираната питейна  вода по електронен път мираната питейна  вода по електронен път 
(Е pay), както и да получават електронни (Е pay), както и да получават електронни (Е pay), както и да получават електронни 
фактури  (e Faktura)фактури  (e Faktura)фактури  (e Faktura)

Подробности на сайта на „В и К”  ТърговищеПодробности на сайта на „В и К”  ТърговищеПодробности на сайта на „В и К”  Търговище

+13
+26 

ÒÎÏ ÂÈÖ

ЧЕТВЪРТЪК

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи 
АД, Разпределителен 

обслужващ център Търго-
вище и Шумен уведомява 

своите клиенти, че: 
На 18.09.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради 

извършване на строителни ремонти на съоръженията 
за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на: селата Руец, Ба-
ячево, Певец, Дългач, Овчарово, Кралево, Ловец, 
Острец, Осен и Надарево - общ.Търговище.

На 18.09.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради 
извършване на профилактика на съоръженията за 
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на: вилните зони, 
захранвани от ТП ”Момина чешма”,ТП ”Ягода”, 
ТП”Г.Петков”, МТП ”Синя вода-ВиК”, ПС ”Въбел”, 
ТП ”Автосервиз”, комплекс „Руски цар”, ТП ”Пър-
ви долап”, бензиностанции - „Петрол” и „Лукойл”, 
МТП „Хлебни изделия”,абонати захранвани от 
ВС”Парка”, ТП ” Профилакториум” и БКТП ”ЕМУ”, 
комплексите „Белия кон” и „Рай”, всички комуни-
кации захранв¬ ¬ни от връх Коджакус, хижи „Мла-
дост” и „Соколите” и кариери „ПИМ”, гр.Търговище.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен об-
служващ 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

Има отсъстващи 
– виждам ги!

***
Ученикът с дъвка-

та – в коша!
***
Говорете си наум, 

че притеснявате из-
питваните!!

***
Браво бе! Вие мно-

го учите! Вчера вли-
зам в едната стая 
– двама четат, двама 
спят, влизам после в 
другата – точно об-
ратното.

***
Казала съм: като 

се прозяваш, да си за-
тваряш устата.

***
В българската 

възрожденска къща 
е имало три вида 
стаи – големи, малки 
и двор.

***
Ако Йовков беше 

жив, щеше да се обър-
не в гроба.

***
Подчертайте с 

кръгче!
***
Последните два 

чина да излизат мо-
ментално, утре да си 
доведат и родители-
те!

***
Какво ми се мъкне-

те на тумби един по 
един?!

Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ

Учени създадоха алтернатива на храната
Чешките учени Якуб 

Крейчик и Марек Хъм-
пъл твърдят, че са съз-
дали авангардна ал-
тернатива на храната, 
която осигурява всички 
съставки, необходими 
на тялото.

Новата суперхрана 
се нарича "МАНА", по-
добно на небесния дар 
от Библията. Създате-
лите й изтъкват, че тя е 
без холестерол и наси-
тени мастни киселини, 
без токсини и карцино-
генни вещества. Тя е на 
прах, който се разтваря 
във вода и осигурява 
всичко необходимо за 
тялото лесно, бързо и 
евтино и е икономична 
алтернатива на качест-
вената храна.

На цвят суперхрана-

та е бежова, вкус няма. 
Така може да бъде аро-
матизирана по жела-
ние.

"МАНА" може да се 
използва и за контрол 
на приетите калории от 
желаещи да отслабнат 
или да натрупат мускул-
на маса, както и от хора 
с хранителни ограниче-
ния, напр. на диети без 
глутен или без лактоза.

Учени създадоха алтернатива на храната

Мишки поумняха благодарение на човешки ген
Учени от Масачузетския 

технологичен институт са 
"очовечили" мишки, като са 
внесли в гена FOXP2 някои 
изменения, ключови мутации, 
необходими за формирането 
на речевите навици. С помо-
щта на генно инженерство те 
са заменили FOXP2 в мозъка 

на опитни мишки с човешка-
та му версия, съобщиха сп. 
PNAS и Ройтерс.

Човешкият геном съдържа 
20 000 гени, но малко от тях 
са по-интригуващи от FOXP2, 
който определя човешката 
речева способност и по тази 
причина е наречен "ген на 

речта". Той се 
среща при всич-
ки бозайници, но 
при хората някои 
негови съставни 
части са по-раз-
лични от тези 
при животните.

Учени от Ма-
с а ч у з е т с к и я 
технологичен 
институт са ре-
шили да прове-
рят какво ще се 
случи с мишки-
те, ако същите 
"човешки" мута-
ции съществуват 
и при тях. В ре-
зултат на опити-
те им гризачите 
са станали по-
умни, но не са 
проговорили. Те 

са намирали по-лесно храна-
та в Т-образен лабиринт.

Промяната в ген FOXP2 е 
повлияла на активността на 
много други гени при мишки-
те. Изменило се е нивото на 
допамин - важен предавател 
на нервни сигнали в някои 
части на мозъка на мишките. 
Увеличила се е също плас-
тичността на синапсите. А 
всичко това е важно условие 
за обучението.

Продавам АПАРТАМЕНТ 120 кв. м. в Иде-
ален център ет.2. С маза, таванска стая, 

външна изолация, дограма, с парно и 
дървен паркет. тел: 0888/ 339 457

Журналистите, учителите и 
полицаите най-зависими от кофеина

Журналистите, учителите, полица-
ите, водопроводчиците и търговците 
пият най-много кафе, показва ново 
проучване. Всеки ден те консумират 
четири и повече чаши кафе.

Списъкът на професиите, зависи-
ми от кофеина, продължава с ме-
дицинските работници, шефовете 
на компании и служителите в теле-
шопинга, които пият средно по 3-4 
чаши кафе. Следват IT специали-
стите и служителите в магазините, 

които консу-
мират по 2-3 
чаши на ден. На последно 
място са шофьорите, които 
пият по 1-2 чаши кафе на 
ден.

В изследването са анке-
тирани около 10 000 души. 
85% от тях споделят, че пият 
най-малко по три чаши кафе 
на ден. 70% признават, че 
ще бъдат по-малко рабо-
тоспособни, ако не приемат 
дневната си дажба от аро-
матната напитка. 71% отго-
варят, че пият кафе заради 
кофеина, а не заради вкуса 

или аромата.
Специалистите 

посочват, че кон-
сумацията на пове-
че от четири чаши 
кафе дневно може 
да повиши кръвно-
то налягане или да 
доведе до дехид-
ратация, ако това 
е единственият из-
точник на течности 
за организма.

1/3 от браковете 
започват със 
секс за една нощ

Една трета от браковете 
започват със секс за една 
нощ, показва ново проуч-
ване, в което участвали над 
1000 души между 18 и 34 
години.

Дали е възможно такъв 
брак да оцелее? Според по-
следните резултати от про-
учването - да, тъй като една 
трета от браковете са запо-
чнали като връзка за една 
нощ.

Участниците са избрани 
през 2007-а и 2008-а година. 
Техният любовен живот бил 
наблюдаван в продължение 
на пет години. Установено е, 
че от 418 мъже и жени, 36% 
са имали стабилен брак.

На разкопките на древния Мисионис


