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Голямата беля на
малките партии 4

Нова лаборатория за

на заразено месо. Търговищкото предприятие е
изпълнило процедурата
по акредитация на тяхна
лаборатория. Дневно в
кланицата се обработват
по около 300 прасета,
като техен клиент е голяма фирма за производство на колбаси, разказа
Панайотов.
От услугата им вече се
ползват и по-малки фирми,
както и частни лица от региона, а след откриването
на ловния сезон – вече
имат и заявки и от ловни дружинки, отстреляли
диви прасета. До преди месец тук са пращали проби
от месото за изследване
чак в Дриново - Поповско,
до скоро единствената лаборатория в областта.
Управителят на фирмата уточни, че лабораторията работи и в почивните
дни, с предварителна заявка на тел: 0895 621 720.
Резултатът от изследването за трихенелоза става в рамките на един час,
а цената е 10 лв. за една
проба.

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

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Сега много се го- партии в парламента 0885/790 121; 0885/ 790 151
вори за малките пар- е преди всичко израз
тии, които разсеяли на демократичност.
гласовете на изби- Става дума за нашия
рателите и създали известен по Евроневъзможност да се пата режисьор Теди
сформира
мнозин- Москов. И още, добави
ство в парламента. той, така в едно поТюхкат се предимно голямо коалиционно
политици от тра- управление субектидиционно големите те ще могат взаимно
партии и техните да се контролират, а
сподвижници от цен- това значело по-малЕсен на "Борово око" трални медии. Да не ко корупция. СъглаСнимка: говорим колко е раз- сен съм с всяка негонапри- ва дума.
Катя ХРИСТОВА тревожена,
Всъщност, най-инмер Цветанка Ризова,
тересното
в тазгозащо
ли?
Едва
преди
НЗОК преведе
дни един умен човек, дишните извънредни
изкойто няма нищо парламентарни
Кметът на Омуртаг проверява
общо с политиката, бори бе именно трив една друга теле- умфът на малките
визия заяви ясно, че партии: РБ, ББЦ, ПФ,
влизането на малки Атака, АБВ. (на 2 стр.)

Изследване
на трихинелоза Забавени
плащания
Свилен НИКОЛОВ
Вече месец в Търговище работи акредитирана
лаборатория за изследване на трихинелоза.
Лабораторията е към лицензираната кланица и
транжорна „Родопа 2005”
в града и единствената
в Общината. От нейния
управител Пламен Панайотов разбрахме, че
фирмата е инвестирала
10 000 лв. в изграждането и закупуването на
необходимата апаратура,
преминала е и процедурата по акредитация, за
да извършва изследвания
на месо за болестта трихинелоза.
Необходимостта от нея
се появява след закриването на държавните
лаборатории към бившите РВМС-та. За да не се
възпрепятства работата
на кланицата, защото изследванията на месото са
задължителни. Трихинелозата е паразитно заболяване, което засяга бозайниците и човека и се
развива след консумация

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

Болниците от Търговищка област получиха
сумите за неизплатената част от дейността им
за месец юли 2014г.,
съобщават от Районната здравно-осигурителна каса.
Общият размер на
доплатената сума за
петте болници в Търговищко е 277 300 лв.
Най-голяма по традиция е частта за МБАЛ Търговище. Директорът
на РЗОК д-р Йошенка
Ненчева уточни, че сегашното
разплащане
става за надлимитните
разходи, които лечебните заведения са имали през юли. Тя допълни, че това се налага,
когато отчетената от
болниците дейност надхвърля
предвидените
прогнозни суми.
След извършен медицински контрол Здравната каса е спряла
плащания на стойност
8 950 лв., заявени от
лечебните заведения.
При проверки на медицинската документация,
извършвани на място
в болниците, от страна
на инспекторите е установено, че има случаи,
които не подлежат на
заплащане.
„ТН”

Изпълняваните
проекти в общината

Световно отличие в

Шампионат по фолклор

Катя ХРИСТОВА
Диплом и два златни медала донесе в
Търговище вокално-инструменталният състав
„Божур” към пенсионерския клуб „Стефан
Караджа” в града. Наградите са от Четвъртия
световен
шампионат
по фолклор "World Folk
2014", проведен в Несебър, Бургас, Обзор и Св.
Влас.
Ръководителят
на
ВИС „Божур” Събина
Георгиева е отличена
с личен диплом за съхранение и развитие на
световните традиционни народни изкуства,
тъй като "нейният труд,

талант и почит към традициите
заслужават
признание". Освен това
тя спечели (на 3 стр.)

Надие МУХАРЕМОВА
Три дни кметът на
Омуртаг Неждет Шабан проверява хода
на изпълняваните към
момента девет проекта на територията на
общината. Седем от
инспектираните обекти се реализират със
средства от публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”.
Става дума за двете
детски площадки, които
се изграждат в Омуртаг,
за възобновяването на
парка в село Камбурово, рехабилитацията на
двора на бившия санаториум по белодробни

заболявания в града,
двата проекта, с които
се благоустроява централната част на града, за обезпечаване
на необходимото водно
количество за водоснабдяване на Омуртаг.
Средствата за последно споменатия обект са
отпуснати съгласно подписано Споразумение
между Министерството
на регионалното развитие и Община Омуртаг.
Общо за 2014 г. общинските проекти, изпълнявани по програма
„Растеж и устойчиво
развитие на регионите”
са 11, като в това число
е и обектът за водопровода от язовир
„Яст ребино”.
Осигуреният
финансов ресурс за тях е
в размер около 2 млн. лв.
Четири от тях
към настоящият момент са
успешно финализирани.
Това са трите
проекта
за
възстановяване и основен
ремонт на ул.
„Пейо (на 4 стр.)

2 страница

„Джумалийско
надиграване”

Третият национален фолклорен фестивал „Джумалийско надиграване” събра
в събота танцьори-любители
в Търговище. Фестивалът на
любителските състави по
танци се организира от клуба
за народни танци „Хоро” от
Търговище, уточни ръководителят му Стамен Стаменов.
Повече от 300 бяха участниците в надиграването.
Форумът се проведе в три
тура: представяне на две
хора от различни области на
България в първия; вторият
- озаглавен „Хореографски
разработки”, а в третия – всеки клуб излъчи по две двойки, които се надиграваха на
северняшка, шопска и тракийска ръченица.
Целта на фестивала е
популяризиране и съхраняване на българския танцов
фолклор.
"ТН"

Метин Казак в Катар

Бившият евродепутат от
ДПС Метин Казак и брат близнак на Четин Казак стяга куфарите за Катар. Той е предложен
от служебния кабинет за посланик на България. Решението е
гласувано на правителственото
заседание и се очаква до дни
президентът Росен Плевнелиев
да подпише указ за назначаването.
Двамата братя близнаци са
любимци на почетния председател на ДПС Ахмед Доган,
който преди повече от 20 години им издействал стипендии, за
да учат международно право в
Бургундския университет в град
Дижон.
Паметен кестен се издига до
ден днешен на площада пред
кметството в Търговище. Под
сенките му в един горещ ден
преди 23 години Ахмед Доган
открива за голямата политика
двама гимназисти - Четин и Метин Казак.
Към днешна дата Четин Ка-

зак има зад гърба си четири
депутатски мандата и се готви
за пети, като в предишния парламент бе председател на една
от най-важните комисии – правната.
Метин Казак, който пък от
2007 г. неизменно бе избиран
за евродепутат от ДПС, изненадващо изпадна от евролистите на движението на последните евроизбори през май т.г.
Още тогава негови съпартийци
коментираха, че го очаква "кариера в ново поприще". За посланическото му назначение,
договорено между президента
и ДПС, се заговори малко след
встъпването в длъжност на служебния кабинет.
Според някои източници,
изпращането на Метин Казак в
Катар е част от по-стратегически сценарий на ДПС, свързан
с готвено оттегляне на депутата
от партията Делян Пеевски в
същата държава. По този начин
ДПС възнамерявало да реши

проблема с "успелия млад човек", заради чийто злополучен
избор за шеф на ДАНС избухнаха многохилядни граждански протести, а името му се
превърна в символ на задкулисния политически модел.
Евентуалното изпращане на
Пеевски в "изгнание" означава, че той вече няма да е персоналният посредник на Доган
в уреждане на политически
и бизнес сделки, както и при
кадрови назначения, каквато
роля се твърди, че изпълнява
до този момент.
Източник: faktor.bg

Голямата беля на... Европейско
здравно интервю

(от 1 стр.) Макар платформите им да са привидно
сходни, между тях има и принципни различия. А това
вече е възможност, а и необходимост от диалог за
бъдещото управление. Защото от досегашния ни
25-годишен демократичен опит научихме, че едно
или двупартийно надмощие в парламента остава
глухо за малцинството на опозицията. Колкото и
разумни доводи, закони и наредби да предлага. После,
след време палачинката се обръща. А вслушването
в думата на малцинството всъщност е истински
израз на демокрация и демократично управление.
Трудно било да се уеднаквят вижданията за управление на държавата, имало условни различия и т.н.
Какви толкова важни различия, когато сме членове
на ЕС и голяма част от политиката ни се диктува
от централата в Брюксел. Членове сме и на НАТО и
сме предали част от суверенитета си, за да ни пази
то от външни врагове. Загубихме и части от националната си идентичност, воюваме за патенти и
признания, за да останем все пак равноправни членове на европейската общност. Та за какви генерални различия говорят политиците ни?! Според мен,
става дума най-вече лидерите по-скоро да седнат,
да овладеят емоциите и егото си, и да решат бъдещето на страната по-бързо и по-успешно.
Но какво се случи в Търговищко и как тук се представиха малките партии. По моему – твърде успешно, модерно и демократично. Сега Реформаторският блок тържествува и с основание. Сборът от
партии в него, доскоро подминавани и незабелязвани, сега са фактор, а и евентуални партньори на
ГЕРБ – както в Парламента, така и тук. При нас те
взеха 5.54% и 3 378 от гласовете. Не е много, но пък
достатъчно, за да имат глас и в следващите общински избори догодина. Патриотичният фронт нямаше забележимо участие в предизборната кампания,
но получи 5.30% и 3 224 гласа. От подобно присъствие в предизборната кампания в региона България
без цензура стигна до 4.125% и 2 507 гласа. Успешна
трябва да се смята и кампанията на АБВ, които влизат в Парламента. Техен регионален координатор
отново бе кметът на Попово Людмил Веселинов,
позната фигура в политическия живот на региона.
Казано по друг начин, посочените по-горе партии
прескочиха символично 4%-ната летва за влизане в
парламента и на местно ниво. А това още веднъж
потвърждава, че гласът на местните избиратели
е бил адекватен, макар че сме сложен и етнически
смесен избирателен район.
Изненадата тук бе Атака. Не с присъствието й
в кампанията, защото такава нямаше. А получиха
2.486% и 1 511 от гласовете. По-скоро изненадата
е в това, че според избирателната система /която
сега всички хулят/ те спечелиха като на лотария
четвъртия ни депутатски мандат. Народен представител в Търговищко стана никому неизвестният млад мъж Николай Александров. А в града от
години няма структури на Атака. Пък и ако има някакви, те не водят организиран публичен и политически живот. Защо ли?
С тези констатации за малките партии и значимата им роля в политиката завършвам коментарите си за парламентарните избори. И с думите, че
тъкмо появата и утвърждаването в Парламента
на нови малки партии бе малкото „демократично” и
ново, което избирателят успя да отвоюва. Бъдещето ще покаже защо го е направил и дали това е израз
на зрялост. Стига „големите” да не го обвинят, че
той, избирателят, е гласувал грешно и в скоро време го поканят на нови предварителни избори…

В Търговищко провеждат

Анкетно изследване „Европейско здравно интервю - 2014” ще проведат от
териториалното поделение
на Националния статистически институт в Търговище.
То започна този месец и ще
продължи до януари 2015
г., съобщава директорът на
институцията Юлиана Митева. Европейското здравно
интервю е част от европейската система на здравни
изследвания, чиято цел е
да се събере информация за
здравето, начина на живот и
ползването на здравни услуги от населението на ЕС.
Изследването се провежда на всеки пет години по
обща методология и единен
въпросник във всички държави-членки на ЕС. Въпросникът за изследването е условно разделен на три части
- въпроси, които се отнасят
за цялото домакинство, част
за интервю с лицето от анкетьор и част за самопопълване от анкетираното лице. В
зависимост от естеството на
въпроса периодът, за който
се пита е различен - две или
четири седмици, шест или
дванадесет месеца. Изборът
на наблюдавания период
е направен за максимално
улеснение отговорите, уточняват от статистическото
бюро в Търговище.
Въпросникът е структуриран в четири модула:
Здравен статус - включва
въпроси за самооценка на
здравето, разпространение
на хронични заболявания,
физически и сетивни функционални
ограничения,

психично здраве; Здравни
грижи - ползване на медицински услуги, болнично
лечение, обръщаемост към
личен лекар, лекар специалист и стоматолог, употреба
на медикаменти; Здравни
детерминанти (начин на живот) - физическа активност,
консумация на плодове и
зеленчуци, тютюнопушене,
употреба на алкохол; Основни социално-икономически
характеристики - пол, възраст, образование, икономическа активност и други.
Размерът на извадката е
около 4 500 домакинства, в
които ще бъдат анкетирани
всички лица на 15 и повече
навършени години. През периода избраните домакинства ще бъдат посетени от
специално обучени анкетьори от статистическото бюро
в Търговище за провеждане
на персонални интервюта
и попълване на въпросник.
Домакинствата са включени
в извадката чрез използването на случаен подбор, с
който се гарантира представителността на резултатите.
Юлиана Митева призовава
за отзивчивост от страна на
гражданите и уверява, че
предоставените данни са
абсолютно анонимни и ще
се ползват само за целите
на анкетното изследване.

Понеделник, 20 октомври 2014 г.

ÍÎÂÈÍÈ ÎÒ ÎÁËÀÑÒÒÀ
Òúðãîâèùå

Един уволнен по
програма "Сигурност"
Îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Òúðãîâèùå ïðîâåðÿâà íàå-

òèòå ïî ïðîãðàìà “Ñèãóðíîñò”. Çàìåñòíèê-îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè Êðàñèìèð Íåäåë÷åâ è Òàíåð Èñìàèëîâ ñà èçâúðøèëè
ïðîâåðêè â îñåì ñåëèùà. Óñòàíîâåíî å, ÷å â íÿêîè íàñåëåíè
ìåñòà, íàçíà÷åíèòå íå ñà íà òåðèòîðèÿòà íà ñåëàòà. Íå ñå
ñïàçâà çàäàäåíîòî ðàáîòíî âðåìå îò 06,00-09,00÷. è îò 18,0023,00÷. èëè íà îõðàíèòåëèòå ñå âúçëàãàò íåñâîéñòâåíè çàäà÷è
îò ìåñòíèòå êìåòîâå, êîèòî ïðîìåíÿò ïî ñâîÿ ïðåöåíêà
ðàáîòíîòî âðåìå.
Çàðàäè êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ å óâîëíåí åäèí ïàçà÷, à
äðóãè äâàìà ñà ïðåäëîæåíè çà îòñòðàíÿâàíå îò ðàáîòà.
Äî îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë íà Òúðãîâèùå, êîéòî å ðàáîòîäàòåë ïî ïðîãðàìà "Ñèãóðíîñò", å íàïðàâåíî ïðåäëîæåíèå
çà íàëàãàíå íà íàêàçàíèå íà äðóã îõðàíèòåë. Íàðóøåíèÿòà
ñà óñòàíîâåíè ïðè ïðîâåðêèòå â ñåëàòà: Ïàíàéîò Õèòîâî,
Ñâåòëåí è Êàðäàì.
Íå ñà êîíñòàòèðàíè ïðîáëåìè â Êàìáóðîâî è Èçâîðîâî. Â
ñåëàòà Âàñèë Ëåâñêè è Òàéìèùå îõðàíèòåëèòå ñà ïîêàçàëè èçðÿäíî ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà.
Ïðîâåðêèòå îò Îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Òúðãîâèùå
ùå ïðîäúëæàò è â äðóãè íàñåëåíè ìåñòà îò îáùèíèòå. Ïàðàëåëíî ñå èçâúðøâàò èíñïåêöèè îò äèðåêöèÿ "Áþðî ïî òðóäà"
è ÎÄ ÌÂÐ.

Съдействие за ремонта на
водопровода от "Ястребино"
Çà óñêîðÿâàíå ðåìîíòíèòå ðàáîòè ïî âîäîïðîâîäà îò
ÿçîâèð „ßñòðåáèíî”, îò ôèðìàòà-èçïúëíèòåë íà ïðîåêòà
ïîèñêàõà ñúäåéñòâèå îò çàì.-îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè, êîèòî ïðåäè ñåäìèöà èçâúðøèõà ïðîâåðêà íà îáåêòà. Îò òÿõ
áå ïîèñêàí âåðèæåí áàãåð, ñ êîéòî äà ñå èçâúðøâàò èçêîïíè
ðàáîòè â ïðåñå÷åíèÿ òåðåí, êúäåòî ùå ñå ìîíòèðàò íîâèòå
òðúáè. Çàì.-îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Êðàñèìèð Íåäåë÷åâ ñå
àíãàæèðà ñ íàìèðàíåòî íà òàêàâà òåõíèêà, êîÿòî áå ïðåäîñòàâåíà îò ôèðìà â Øóìåí.
Îáåêòúò “Èçïúëíåíèå íà äåéíîñòè çà îñèãóðÿâàíå ïðîâîäèìîñòòà è òåõíè÷åñêèòå ïàðàìåòðè íà èçãðàäåíèÿ
âîäîïðîâîä îò ÏÑÏÂ „ßñòðåáèíî” äî ïîìïåíà ñòàíöèÿ
„Îìóðòàã” è ñúîðúæåíèÿòà êúì íåãî çà îáåçïå÷àâàíå íà íåîáõîäèìîòî âîäíî êîëè÷åñòâî çà âîäîñíàáäÿâàíå íà ãðàä Îìóðòàã” ñå ôèíàíñèðà ïî ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà
„Ðàñòåæ è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå”. Ñðåäñòâàòà
ñà îò áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå, êîåòî ñêëþ÷è Ñïîðàçóìåíèå ñ Îáùèíà Îìóðòàã. Îáùèíàòà ïîäïèñà äîãîâîð çà îáåêòà ñ Äðóæåñòâî ïî ÇÇÄ „ÂèÊ
Îìóðòàã – 2014” íà ñòîéíîñò 468 729 ëâ.
Îáåêòèòå îò ÏÈÏ â íàñåëåíèòå ìåñòà îò îáëàñòòà ñå
êîíòðîëèðàò è ïîäïîìàãàò îò îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë. Ïî
ãðàôèê îò òàçè ñåäìèöà çàïî÷âàò èíñïåêöèè ïî îòäåëíèòå
ïðîåêòè, ôèíàíñèðàíè ïî Ïðîãðàìàòà.

На заседание на Регионалния
съвет
за развитие в Шумен
Ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Òúðãî-

âèùå Òîäîðêà Òàíåâà ó÷àñòâà â ñúâìåñòíî çàñåäàíèå íà Ðåãèîíàëíèÿ ñúâåò çà ðàçâèòèå è Ðåãèîíàëíèÿ êîîðäèíàöèîíåí êîìèòåò
â Ñåâåðîèçòî÷íèÿ ðàéîí, êîåòî ñå ïðîâåäå â Øóìåí.
Íà çàñåäàíèåòî áÿõà àêòóàëèçèðàíè ñúñòàâèòå íà Ðåãèîíàëíèÿ ñúâåò, Êîîðäèíàöèîííèÿ êîìèòåò è Êîìèòåòèòå
çà íàáëþäåíèå ñ âêëþ÷âàíåòî íà íîâèòå ïðåäñòàâèòåëè
íà îáëàñòíèòå àäìèíèñòðàöèè, Ìèíèñòåðñòâàòà è äð. Áå
ïðåäñòàâåíà îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ çà èçïúëíåíèåòî íà Îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè çà ïåðèîäà 2007-2013ã. â Ñåâåðîèçòî÷íèÿ ðàéîí, êàêòî è Ñïîðàçóìåíèåòî çà ïàðòíüîðñòâî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñ Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà ïåðèîäà 2014–2020ã.,
êàêòî è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà íàïðåäúêà â ïîäãîòîâêàòà
íà Îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè çà íîâèÿ ïðîãðàìåí ïåðèîä.
Ó÷àñòíèöèòå îáñúäèõà è ïðèåõà ïðîåêòà çà Ãîäèøíàòà
èíäèêàòèâíà ïðîãðàìà çà äåéñòâèå íà Ðåãèîíàëíèÿ ñúâåò çà
ðàçâèòèå íà Ñåâåðîèçòî÷íèÿ ðàéîí çà 2015ã.

Намаляват осъдените в региона
Близо 50 на сто от общия
брой на обвиняемите, срещу които са водени дела
през 2013 г. в Търговище, са
били осъдени за престъпленията си. Други 202 лица са
получили условна присъда,
освободени от наказателна отговорност са били 106
души, а трима обвиняеми
са били оправдани. Това съобщават от териториалното
поделение на Националния статистически институт
/НСИ/ в Търговище.
По данни на Националната статистика през 2013 г. в
Търговищка област са водени дела за 621 извършени
престъпления. През 2013 г.
най-големи са броят и относителният дял на общоо-

пасните престъпления, завършили с осъждане - 187,
или 36.2% от общия брой на
наказаните престъпления.
Осъдените за извършването на този вид престъпления
лица са 179, или 33.7% от
общия брой на осъдените
лица. В сравнение с предходната година през 2013
г. се наблюдава увеличение
както при наказаните престъпления, така и при осъдените лица за общоопасни
престъпления - съответно с
3.3 на сто и 1.7%. На второ
място в структурата на престъпленията са тези против
собствеността. С осъдителна присъда са приключили
делата за 194 извършени
престъпления (37.5%). Осъ-

дените лица са 218, или
41.1% от общия брой на
осъдените през 2013 година. С осъдителна присъда
са приключили делата за
41 извършени престъпления против стопанството, 10
престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и
лица, изпълняващи публични функции, 40 престъпления против личността 31 документни престъпления и 14
други видове престъпления.
В сравнение с 2012 г.,
се наблюдава намаление
броят на осъдените лица с
влезли в сила присъди, както и на осъдените лица на
възраст 14-17 г., отбелязват от ТСБ в Търговище.
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Какъв водач избираме Гастрол
Ловешката Да лекуваме диабета
Ради АВРАМОВ
Винаги, когато си избираме водачи, ние сме доста
небрежни. Не смятаме това
за особено важно. Мислим
си, че всичко зависи от самите нас и никой не може
нито да ни помогне, нито да
ни навреди. Не забелязваме
как нашият водач ни е завел в задънена улица. Стадното чувство е много силно
в нас. Имаме нуждата да се
слеем с тълпата, да вървим
заедно с всички останали,
да спазваме модата в обществото, да правим това, което другите вършат. Колкото
и да твърдим, че не ни интересува какво правят хората
или какво ще си помислят, а
всъщност много ни интересува. Малцина са които имат
силата да плуват срещу течението. Огромното мнозинство покорно следва това,
което види като пример от
другите. Наблюдаваме постоянно смешни примери на
сляпо подражание на хора,
които най-малко заслужават това – разни еднодневки

на славата, които скоро биват захвърлени в кошчето
на забравата; разни спортисти, които бързо залязват;
разни певци, които не могат
да пеят и т.н.
Нека да внимаваме на
кого подражаваме, кого
следваме, на кого даваме властта на живота си!
Единствено Христос е образецът, който заслужава

Осем деца от Търговище
ще получават стипендии от
Общината реши по време
на свое заседание Комисията по стипендиите, избрана
от Общинския съвет в града, която следва Наредбата
за условията и реда за стимулиране на децата и мла-

дежите с изявени дарби от
община Търговище. Това са
Десимира Димитрова, Пресиана Неделчева и Александра Александрова от I ОУ "Хр.
Ботев", Симона Асенова от II
СОУ "Проф. Н. Маринов", Бетина Бонева, Елеонора Димитрова, Здравко Овчаров и

Домашна лечебница

да му подражаваме напълно и без никакви притеснения. Само Той знае
накъде да ни води и как
да ни отведе дотам невредими с опазена вяра. Нека
не забравяме множеството
примери на пропилян живот в преследване на слепи водачи. Не всеки, който
твърди, че е наш водач е
наистина такъв.

Народната
медицина
предлага
стотици рецепти за
лекуване на диабет.
Билкарите обаче са
категорични, че освен редовното приемане на отвари,
трябва да се спазва
строг режим на храАнета МИЛЕВА
Ревю на пошлите нрави и нене.
пороци ще представят актьорПремахнете
от
ите на Ловешкия драматичен менюто си захарта
театър на голямата сцена в Тър- и всичко сладко говище. Трупата на Ловешката
драма ще гостува в нашия град мекици, сладкиши, тестени изделия, ограничете картофисъс спектакъла „Опечалена фа- те, мазните и тлъстите ястия. Яжте риба и много зеленчуци - сурови, варени, печени, задушени с малко олио.
милия” по Бранислав Нушич.
В никакъв случай не трябва да се преяжда. НеобходиСръбският сатирик и комедиограф Нушич ни среща с голя- мо е всеки ден да се пие настойка от боровинки. Някои
мо балканско семейство, което знахари съветват да се консумира тученица. Тя съдържа
се опитва да си подели наслед- 7-8 пъти повече витамин С от цитрусовите плодове, а изството на починал роднина още обилието на полиненаситени мастни киселини съдейства
преди да е изстинал, както се за очистване на съдовете от холестериновите отлагания,
казва. Интригите, пазарлъци- предпазва от атеросклерозата и съдовите усложнения
те и безкрайното среднощно при захарна болест. Бобовите култури: леща, зелен и
дебнене между „опечалените“
предизвиква редица комични зрял фасул, грах, нахут, свалят кръвната захар. Диабетиситуации, отлично подплатени ците трябва да ядат всеки ден сурови лукови растения.
от остроумния диалог и криво- Добре действа и чесънът - сутрин на гладно се вземат по
2-3 скилидки.
личещия ход на събитията.
Може да се приложи и следната рецепта:
Сюжетът е познат, но доЧетири глави праз се нарязват на парчета по 4-5 см (забрата режисура на Йосиф Сърчаджиев носи много приятни едно с добре измитите корени). Поставят се в голям буризненади. В неговата трактовка кан и се заливат с 2 литра бяло сухо вино. След 15 дни се
героите са обхванати от повсе- прецежда. Пие се по една малка винена чаша три пъти
местен страх – всеки се плаши на ден, 30 минути преди хранене. Празът в буркана може
от другия, защото крие нещо.
Вилислав Бонев от I СОУ "Св. След като завещанието разкри- да се изяде на няколко пъти. Някои лечители смятат, че
ежедневната употреба на голямо количество прясно зеле
Седмочисленици".
ва кой губи и кой печели, масможе до доведе до излекуване на диабета, защото дейстПаричното стимулиране ките падат.
ва възстановяващо върху нарушените функции на панкреПостановката
ще
се
играе
на
ще бъде в размер на 1/5 от
минималната работна за- сцената на Драматичния театър аса, особено ако се взема във вид на сок.
Лесно и бързо се приготвя отварата от индрише, кояплата, а учениците ще го по- в Търговище на 23 октомври,
четвъртък, от 19 часа. Билети то чувствително намалява кръвната захар. Шест листа от
лучават два месеца, става могат да се закупят на касата растението се варят в 600 мл вода, докато остане напоясно от протокола на засе- на театъра. За предварителни ловина. Приема се три пъти на ден, 30 минути преди храданието.
заявки тел. 0601/6 25 28.
нене. Чаят от черупките на лешници също действа добре.
Болните, които не искат всеки ден да варят билки, могат
да изпробват друг начин за регулиране на кръвната захар
- всяка сутрин и вечер се взема по една чаша кисело мляко и сок от един лимон в продължение на 20 дни.
Някои знахари пък съветват една седмица да се приема
кисело мляко и лимон, а втората - сок от лимон с мастика.
Ето и списък на продуктите, които ще регулират и
стабилизират нивата на кръвната захар.
ФАСУЛ Отличен източник на фибри, калций и растителни протеини. Фасулът дава чувство за ситост и регулира кръвната захар.
Можете да консумирате фасула във варен вид, в салати,
супи или като част от ястия от задушени зеленчуци.
МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ
Световно отличие за Търговище в
Млечните продукти съдържат големи количества калций и витамин D, който е
важен антиоксидант.
(от 1 стр.) златен медал и 2013 г. ВИС „Божур” печели
МАЗНИ РИБИ Риби като
в индивидуалната надпре- един златен и един сребъсьомга, скумрия, морска
вара в категорията за стари рен медал за изпълненията
пъстърва и херинга съдърградски песни. Със златното си. Ежегодно музикантите
жат омега-3 мастни кисеотличие беше награден и организират самостоятелен
лини и витамин D. Може да
музикалният състав.
концерт на търговищка сцеконсумирате тези риби във
За тяхното представяне на. Заедно с колегите им от
печен във фурна вид или варъководството на община ВИС „Божур” в Шумен пък
рени.
Търговище получи благодар- правят смесени концерти
ЕЧЕМИК Ечемикът е боствено писмо от президента както в Търговище, така и в
гат на разтворими фибри и
на Европейската асоциация техния град.
поддържа кръвната захар
на фолклорните фестивапод контрол. Освен това
Музикалният състав при
ни дава чувство за ситост.
ли Калоян Николов. В него пенсионерския клуб „СтеНакисвате ечемикът във
той подчертава изключи- фан Караджа” изпълнява
вода и го оставяте да престелно доброто представяне предимно стари градски и
тои едно денонощие. След
на участниците от нашата патриотични песни, като
това може да го добавяте
община в шампионата по репертоарът им надхвърля
в супи, основни ястие или
фолклор. Президентът на вече 100 песни.
да се консумира диАсоциацията благодари на
ректно с добавка на
всички участници от община
масло.
Търговище, като им пожелаЛЕЩА Лещата е
ва здраве, радост и бъдещи
източник
на фибри,
творчески успехи.
фолиева
киселина
и
В тазгодишния шампиодруги витамини и минат са участвали повече от
нерали. Можете да
90 колектива от 21 държаконсумирате
леща
ви, като неговата цел е развъв вид на суми или
пространение и запазване
каши.
на културното наследство
ЛЕНЕНИ СЕМЕНА
на народите. Световният
Лененото семе е бофорум е продължение на
гати на фибри и алфастаропланинския балкански
липоева киселина и
шампионат, който в годинитяхното потребление
те прераства в европейски,
е перфектно средство
На снимката: Част от ВИС „Божур”, на преден план е ху- за регулиране на
а от 2011 г. събира музикалдожественият ръководител на състава Събина Георгиева. кръвната захар.
ни състави от цял свят. През

драма

Гледайте „Опечалена фамилия” по Нушич

Стипендии на даровити деца
Руски учени направиха

Материал – потвърд от диаманта

В близко бъдеще в Русия
ще започне промишленото
производство на материал, който е по-твърд от диаманта, но струва колкото
добрата керамика, съобщи ИТАР-ТАСС. Учени от
Технологическия институт
за свръхтвърди и нови въглеродни материали от гр.
Троицк ще представят сега
пред експерти новото си изделие, съобщи завеждащият лаборатория на института Михаил Попов.
"Това ще е диск с диаметър и дебелина около сантиметър - разказва Попов.
- Черен, много лек, с плътност от три грама на един
кубичен сантиметър. И потвърд от диаманта. Реже и
надрасква всичко." Новият
материал ще даде възможност на учените да заменят
техническите диаманти в
инструментите за сондаж
в твърди скали, за пробиване на бетон и т.н. с още
по-здрави "остриета", които
освен това ще могат да об-

Шампионат по фолклор

работват и самите диаманти. Въпросните инструменти
ще струват евтино.
Всичко това става възможно благодарение на откритието на Михаил Попов и
неговите колеги, които създават преди повече от 20 години материала ултратвърд
фулерит. Едва сега обаче те
откриват метод за евтиното
му производство, който позволява фулеритът и подобните на него материали да
се използват при направата
на инструменти и оборудване.
Фулеритът се получава от
молекули фулерен, или "молекула С60", всяка от които
представлява сфера от 60
атоми на въглерода. От фелеренов прах се получава
фолерит, като се подложи
на високо налягане. Сега
колективът на Технологическия институт е намерил
вещество-катализатор, позволяващо процесът да стане
далеч по-евтин - това е въглеродният дисулфид /CS2/.

Понеделник, 20 октомври 2014 г.
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Юбилейно тържество в
училище „Св. Иван Рилски”

Катя ХРИСТОВА
Училището за деца с
увреден слух „Св. Иван
Рилски” в Търговище отбеляза своя патронен
празник в четвъртък, 16
октомври. Тържеството
за празника бе съчетано и с отбелязването
на 103-тата годишнина от създаването на
училище за глухи. СОУ
за ДУС в Търговище е
единственото
учебно
заведение в Североизточна България, в което
се обучават глухонеми
деца.
Директорът на учебното заведение Росен
Милачков припомни историята на училището.
През 1911 г. във Варна
е създаден Държавен
институт за глухонеми
деца. По-късно през
1952 г. Институтът се
закрива и се премества
в Търговище под името

Училище за глухи деца.
До 1969 г. учебното заведение се помещава
в част от сградата на
днешното Първо СОУ
„Св. Седмочисленици”,
когато през ноември
официално е открита
новопостроената сграда.
Първият
випуск,
който получава в училището дипломи за
средно образование и
свидетелства за професионална
квалификация, завършва обучението си през 1998 година.
През 1996 година, по
повод 85 години от основаването му, училището е именувано “Свети Иван Рилски“ лично
от министъра на образованието проф. Илчо
Димитров. През същата година СОУ за деца
с увреден слух “Свети
Иван Рилски” е удосто-

II. 21.10.2014 г. – 26.10.2014 г. вкл. –
За землищата на Мостич, Имренчево,
в кметството на с. Имренчево
III. 27.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. –
За землището на кв. Въбел в базата
на „Агродимекс” ООД

Êóïóâàì îðåõîâè
äúðâåòà è òðóïè

сека със
собствена
техникa

ено със “Златна значка
на СГБ” за заслуги към
делото на глухите в България. Във връзка с деветдесетата годишнина
от основаването си през
2001 г. специалното

Да спортуваме заедно
на емблематично за
града място – градската
градина, която преди 2
г. беше архитектурно и
ландшафно обновена
със средства по оперативна програма „Регионално развитие“. В
община Попово има
реализирани проекти
за над 45 млн. лв., а в
цялата област успешните практики и сключени договори са 127
на обща стойност 125
млн. лв.

Уведомява своите арендодатели, че започва раздаването на рентата за стопанската 2013-2014 г. по следния график:
I. 13.10.2014 г. – 20.10.2014 г. вкл. –
За землищата на Драгоево и с. Мокреш, с. Драгоево – сградата на читалището

училище става носител
на “Медал за особени
заслуги” на СГБ /Съюза
на глухите в България/
за значителен принос в
учебното село.
Първият лечител на

Областният информационен център организира инициатива

Денислава
ЙОРДАНОВА
Заредена с адреналина и спортния хъс на
над 200 деца и младежи
от училищата в Попово
и Опака стартира инициативата „Да спортуваме ЗАЕДНО“ в област
Търговище. Спортните
прояви стартираха от
Попово, общината с
най-добри практики в
реализацията на европроекти в област Търговище. Те се проведоха

Фирма „Агродимекс” ООД гр. Търговище

Най-оспорвани бяха
игрите на народна топка и федербал, при които почетни плакети
грабнаха съответно отборите от СОУ „В. Левски“ гр. Опака и на ОУ
„Н. Вапцаров“. Безспорен беше интересът към
новите забавни игри,
които предложи ОИЦ
– Търговище. За първи
път децата имаха възможност да премерят
своята сръчност и бързи
рефлекси в новата и за-

бавна игра Скуап, както
и в Нърф - безопасна
алтернатива за игра на
открито от типа "Пейнтбол". Освен с вдъхновяващи емоции всички
участници си тръгнаха с
много награди – цветни
тениски, футболни топки, комплекти за федербал и др.
Инициативата
„Да
спортуваме ЗАЕДНО“
продължи на 16 октомври в градския парк в
Антоново. Въпреки внезапния дъжд, деца от
СОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" с интерес се
включиха в различните
надпревари. Едни бяха
в отборите, а други сред
агитките, но накрая
сърдити нямаше. Със
спортни комплекти за
часовете по физическа
култура се тръгна на изпроводяк училището, а
децата - с цветни тениски, брандирани с логото на кампанията и грамоти за победителите.
В петък и събота бяха
футболните турнири в
Търговище. Като на истински турнир от висока
класа и тук за най-добре представилите се
имаше специално изработени купи.

деца с увреден слух е
именно Св.Иван Рилски,
каза Милачков и увери
гостите на празника, че
„в учебното заведение
ще продължават делото
на светеца, за слава на
неговия завет”.
Днес в училището се
обучават и възпитават
73 деца от областта и
цяла
Североизточна
България, обхванати от
специална детска градина до 12 клас. „Гордост за всички ни за
техните постижения в
учебния процес, в спорта, и в живота”, каза Милачков. За учениците се
грижат 21 преподаватели и 12 възпитатели.
Младежите се обучават в професионални
паралелки: оператор в
мебелната промишленост; оператор в производството на облекло; в
специалностите готвач
и строител. В училището работят кабинети
по „Кукло, игло и арттерапия”, кабинет за
индивидуална слуховоречево рехабилитация
по формиране и развитие на слуха и говора,
учебни
работилници.
За удобство на децата
училището разполага
с учебен корпус, общежитие и физкултурен
салон.
Гости на празника,
който се проведе в актовата зала на училището бяха директорът
на Регионалния инспекторат по образование
в Дарина Димитрова,
старши експертът по организацията на средното образование Стефан
Станчев, директорът на
регионалната
библиотека „Петър Стъпов”
Росица Куцарова, представители на женската
организация на ГЕРБ в
Търговище. Присъстваха ученици и родители.
Тържествата продължиха с музикална програма и театрални сценки, изнесени от децата.
Имаше и волейболни
срещи между учители и
ученици от различните
възрасти, които завършиха с победа на младите волейболисти.

0896 574 076



Кметът на Омуртаг проверява

Изпълняваните
проекти в общината

(от 1 стр.) Яворов” в
Омуртаг, на ул. „Камчия”
в село Паничино и на ул.
"Христо Ботев" в село
Петрино. Сред приключилите е и проектът за
реконструкция на тръбен
водосток на четвъртокласния път Величка Врани кон - Обител.
При обиколката си
Неждет Шабан се увери
в напредъка на строително-монтажните работи по всички проекти.
Първият посетен обект
беше този на водопровода от яз. „Ястребино”.
Кметът остана доволен
от темповете на работа,
с които работи строителната фирма. За около месец от стартирането на обекта дейностите
са изпълнени на 50%.
При проверките на
обектите, които са фи-

нансирани от инвестиционната програма,
Шабан препоръча на
фирмите-изпълнители
да ускорят темповете на
работа, понеже трябва
да приключат до края
на 2014 г. В същото време той изрази готовност
за съдействие от всякакъв вид от страна на
Общината.
Благодарение на инвестиционна програма
тази година община
Омуртаг получи значителен финансов ресурс
за реализирането на
инфраструктурни проекти, които до сега не
са могли да бъдат подкрепени от други финансови източници, както и
на жизненоважни проблеми, какъвто е например проблемът с водоснабдяването на града.

Понеделник, 20 октомври 2014 г.
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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
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

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

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

Продавам АПАРТАМЕНТ
– тухлен, на ул. „Скопие” 18,
ет. 1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898

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
КЪЩА в с. Осен
и дворно място със застроена площ за къща
Цена по споразумение
Тел.: 0882 40 99 30

(1-4)

и още много оферти...

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам АПАРТАМЕНТ
в „Запад” 2 бл. 32
с подобрения
тел: 0886/ 495 130

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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)

(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)

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ
240 кв. м. до сладкарница
„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
тел: 0878/ 720 388
(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

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)

ÊÓÏÓÂÀ

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Продавам АПАРТАМЕНТ – ул. „Паисий” 5; тухлен; 88
кв.м.; ет. 4 от 5
Тел.: 0899 75 10 63

(1-2)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

Тел.: 0988 307 802
НОВО * НОВО * НОВО

Тел. 0889 166 919

Çà ñïîêîåí ñúí

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

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

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

Продавам
ГАРАЖ
на ул. „Цар
Освободител”
32 в Търговище – панел;
с ток и вода;
има канал и
кука за
окачване.
Удобен за ремонт на МПС
Цена: 11 000 лв.
Тел.: 0899 66 45 05

Давам под наем
ОФИС в квартал
„Борово око”
тел: 0887/ 369 592
Продавам АПАРТАМЕНТ
в кв. „Борово око”

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

тел: 0887/ 369 592
ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ

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

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

20 октомври 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Мъж под прицел
21.00 ч. - екшън

20 октомври
БНТ 1

15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Кухня- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
bTV Action
19:30 Семейство Флинстоун 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
20:30 Плуто Наш - комедия
спортове
22:30 Кухня - сериал
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Пазителят на Мемфис - 23:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
сериал
11:00 Тежки престъпления bTV Lady
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:00 Ренегат-сериал
09:00 Младоци- документална
13:00 Предсказание за края на
поредица
света - фантастика
10:00 Екзотични кътчета 15:00 Survivor: Камбоджа лайфстайл
реалити
10:30 Шопинг съветник - модно
16:00 В. И. П. - сериал
предаване
17:00 Извън играта - сериал
11:00 Модни хроники - модно
18:00 Праведен - сериал
предаване
19:00 Ренегат - сериал
11:30 Папараци - лайфстайл
20:00 Истинско правосъдие 12:30 Диво сърце - сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
21:00 bTV Новините
15:00 Свързани съдби - сериал
22:00 Войник - екшън
16:00 Престъпления и страсти
00:00 Праведен - сериал
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
08:00 Незабравимо - сериал
08:45 Текила и Бонети - сериал 19:00 От обич - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
10:00 Докосване - сериал
11:00 Момчето в синьо - драма 21:30 Цветовете на любовта сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 22:00 Стъклен дом - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
15:00 Докосване- сериал
23:45 Д-р Зоуи Харт - сериал
16:00 Седем души - драма
19:00 Никита - сериал
Kino Nova
20:00 Досиетата Х- сериал
07:10 Войната на Фойл - сериал
21:00 Легендата за Херкулес - 09:50 Касъл - сериал
екшън
10:50 Д-р Хаус - сериал
bTV
23:00 Изгубеният батальон –
11:50 Войната на Фойл - сериал
06:30 Тази сутрин
екшън
13:50 Луна над Парадор 09:30 Преди обед
01:00 Досиетата Х- сериал
комедия
12:00 bTV Новините
16:00 Ловът на мишката - ек12:30 Шоуто на Слави
bTV Comedy
шън-комедия
13:30 Тайните на времето 08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД18:00 Касъл - сериал
сериал
анимационен
19:00 Д-р Хаус - сериал
15:30 Светлината на моя
09:00 Шоуто на Слави
20:00 От местопрестъплението
живот - сериал
10:00 Омагьосване - комедия
- сериал
17:00 bTV Новините
12:00 Семейство Флинстоун 21:00 Мъж под прицел - екшън
17:30 Лице в лице
сериал
00:05 От местопрестъплението
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Новите съседи - сериал
- сериал
19:00 bTV Новините
14:30 Най-лошата седмица20:00 Север - юг - сериал
сериал
Diema TV
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 Хъшове 4-сериен тв
филм
14:00 Зелената линейка
14:50 Разказвачът: Древногръцките митове
- Дедал и Икар тв
поредица
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1986г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 100 години
от смъртта на Яворов
22:00 В кадър: Ран-Ът: преходът по план
22:40 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Войната на поколенията: Друго време 3-сериен игрален филм

21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - 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
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

bTV Cinema - Острието
21.00 ч. - драма

21 октомври

17:00 Аламинут - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Доктор Дулитъл: ОпашкаbTV Action
та на шефа - комедия
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 22:30 Кухня - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
спортове
- сериал
09:00 Извън играта - сериал
bTV Lady
10:00 В. И. П. - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
11:00 Извън играта - сериал
09:00 Сватбени агенти - сватбе12:00 Ренегат - сериал
но реалити
13:00 Войник - екшън
10:00 Екзотични кътчета 15:00 Survivor: Камбоджа лайфстайл
реалити
10:30 Мода и шик - модно
16:00 В. И. П. - сериал
предаване
17:00 Извън играта- сериал
11:00 Модни хроники - модно
18:00 Праведен - сериал
предаване
18:45 УЕФА Шампионска Лига
11:30 Търси се - токшоу
- студио
19:00 УЕГА Шампионска Лига - 12:30 Диво сърце - сериал
ЦСКА Москва - Манчес- 14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
тър Сити - пряко
21:00 УЕФА Шампионска Лига 16:00 Престъпления и страстисериал
- студио
17:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
08:45 Текила и Бонети - сериал 18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
19:00 От обич- сериал
10:00 Докосване - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
10:30 Изгубеният батальон 21:00 Цветовете на любовта екшън
сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 22:00 Стъклен дом - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
15:00 Докосване - сериал
16:00 Легендата за Херкулес - 23:45 Д-р Зоуи Харт - сериал
Kino Nova
екшън
07:15 Войната на Фойл - сериал
18:00 Никита - сериал
09:50 Касъл - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
10:50 Войната на Фойл 21:00 Острието - драма
сериал
23:15 Прилепи: Човешка жътва
12:55 Точка на пресичане - трилър
bTV
романтика
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
09:30 Преди обед
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 14:55 Мъж под прицел - екшън
18:00 Касъл - сериал
12:00 bTV Новините
анимационен
19:00 Д-р Хаус - сериал
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Комиците - шоу
20:00 От местопрестъплението
13:30 Тайните на времето10:00 Плуто Наш - комедия
- сериал
сериал
12:00 Семейство Флинстоун 21:00 Червеният дракон - кри15:30 Светлината на моя
сериал
минален
живот - сериал
13:00 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
14:30 Най-лошата седмица17:30 Лице в лице
сериал
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Мразя моята тийн дъщеря
19:00 bTV Новините
- сериал
20:00 Север- юг- сериал
16:00 Кухня - сериал
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 Хъшове - тв филм
14:00 В кадър: Ран-Ът: преходът по план
14:50 Разказвачът: Древногръцките митове
- Орфей и Евридика тв
поредица
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1987г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Войната на поколенията: Другата война
- сериен

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Невероятният Джо комедия
12:00 Спортни професии с
Джуниър Сео - документална поредица
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
14:30 Мотоакадемия - документална поредица
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Пума боецът - сериал
21:55 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
22:00 Футбол: Уест Бромич
Албиън - Манчестър
Юнайтед - мач от
английската Висша
Лига, директно

21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

23:30 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
11:00 Мотоакадемия - документална поредица
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Обзор на кръга в А
Група (2014-15) - предаване
21:00 Пума боецът - сериал
22:00 Двоен удар - екшън
00:15 Пума боецът - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - 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 Х Factor - музикално шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

СРЯДА

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

22 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 Хъшове - тв филм
14:00 Открито с Валя Ахчиева
14:50 Разказвачът: Древногръцките митове
- Персей и Горгоната тв
поредица
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1988г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Неразделни 4 - сериен
- тв филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Войната на поколенията: Другата страна
- сериен

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 Светлината на моя
живот - 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

сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Най-лошата седмица сериал
bTV Action
15:30 Мразя моята тийн дъщеря
08:00 Най-добрият нинджа - сериал
предаване за екстремни
16:00 Кухня - сериал
спортове
17:00 Шоуто на Слави
09:00 Извън играта - сериал
18:00 Новите съседи - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 11:00 Извън играта - сериал
сериал
12:00 Ренегат - сериал
20:30 Безсъници в Сиатъл 13:00 Краят на света - екшън
комедия
15:00 Survivor: Камбоджа 22:30 Кухня - сериал
реалити
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
16:00 В. И. П.- сериал
- сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Праведен - сериал
bTV Lady
19:00 Ренегат - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
20:00 УЕФА Шампионска лига - 09:00 Парите или жената обзорно предаване
реалити
20:30 УЕФА Шампионска лига 10:00 Екзотични кътчета - студио
лайфстайл
21:45 УЕФА Шампионска лига 10:30 Мода и шик - предаване
- Лудогорец – Базел 11:00 Модни хроники - модно
пряко
предаване
23:45 УЕФА Шампионска лига 11:30 Такъв е живота: Футболни
- студио
съпруги - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
bTV Cinema
08:00 Текила и Бонети - сериал 14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
09:30 Докосване - сериал
16:00 Престъпления и страсти
10:30 Острието - драма
- сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
15:00 Докосване - сериал
16:00 Когато мъртвите се разлу- 19:00 От обич- сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
дуват - комедия
21:00 Цветовете на любовта 18:00 Никита - сериал
сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Първият рицар - драма 22:00 Стъклен дом - сериал
22:50 Огледален свят- сериал
23:45 Д-р Зоуи Харт - сериал

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 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал

Nova TV

Kino Nova - Американски гангстер
21.00 ч. - криминален

23 октомври
БНТ 1

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления
- сериал
10:00 Двоен удар - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Обзор на кръга в А
Група (2014-15)
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Бягство от Ню Йорк екшън
00:00 Клоунът - сериал

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
Kino Nova
07:20 Войната на Фойл - сериал 16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
09:55 Касъл - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
23:30 Богинята на прокълнатата 10:55 Д-р Хаус - сериал
джунгла - екшън
11:55 Войната на Фойл - сериал 19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 14:00 Сбогом, Гари - драма
bTV Comedy
реалити
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД - 15:35 Орли на правосъдието 22:00 Кошмари в кухнята
криминален
анимационен
- НТВ
18:00 Касъл - сериал
09:00 Аламинут - шоу
23:00 Господари на ефира
10:00 Доктор Дулитъл: Опашка- 19:00 Д-р Хаус - сериал
- шоу
20:00 От местопрестъплението
та на шефа - комедия
23:30 Новините на Нова
- сериал
12:00 Семейство Флинстоун -

ЧЕТВЪРТЪК
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 Хъшове - тв филм
14:00 България от край до
край
14:50 Разказвачът: Древногръцките митове - Тезей
и Минотавърът тв
поредица
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Американска мечта,
произведена в България - документален
21:40 Студио Футбол
22:05 Футбол: Партизан/
Белград/ - Бешикташ,
среща от груповата
фаза на Лига Европа
- пряко

21:00 Желязната маска приключенски
23:40 От местопрестъплението - сериал

19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

15:30 Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 По средата - сериал
18:30 Столичани в повече сериал
bTV Action
19:30 Семейство Флинстоун 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
20:30 Само самотните - драма
спортове
22:30 Кухня - сериал
09:00 Извън играта - сериал
23:30 Мразя моята тийн дъщеря
10:00 В. И. П. - сериал
- сериал
11:00 Х - Мен - екшън
13:00 Армейски готвачи bTV Lady
риалити
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Survivor: Камбоджа 09:00 Светът на бебето - докуреалити
ментална поредица
16:00 В. И. П. - сериал
10:00 Екзотични кътчета17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
18:00 Праведен - сериал
10:30 Мода и шик - модно
19:00 УЕФА Лига Европа - обпредаване
зорно студио
11:00 Модни хроники - модно
19:30 УЕФА Лига Европа предаване
студио
11:30 Такъв е живота: Футболни
19:45 УЕФА Лига Европа
съпруги - лайфстайл
22:00 УЕФА Лига Европа
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
bTV Cinema
08:15 Текила и Бонети - сериал 15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
09:00 Докосване - сериал
- сериал
10:15 Първият рицар - драма
17:00 Огледален свят - сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
19:00 От обич- сериал
15:00 Докосване - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Целуни ме за сбогом 21:00 Цветовете на любовта комедия
сериал
18:00 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Приключенията на Барон 22:50 Огледален свят - сериал
23:45 Д-р Зоуи Харт - сериал
Мюнхаузен - приключенски
Kino Nova
23:30 Копнеж по Джоузеф Лийс 07:15 Войната на Фойл - сериал
- драма
09:50 Касъл - сериал
10:50 Войната на Фойл - сериал
bTV Comedy
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД - 12:55 Орли на правосъдието комедия
анимационен
15:20 Желязната маска - прик09:00 Шоуто на Слави
люченски
10:00 Безсъници в Сиатъл 18:00 Касъл - сериал
комедия
12:00 Семейство Флинстоун - 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
сериал
- сериал
13:00 Новите съседи - сериал
21:00 Американски гангстер 14:30 Най-лошата седмица криминален
сериал

00:15 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления
- сериал
10:00 Бягство от Ню Йорк екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Италианска афера екшън

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота 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 Х Factor - музикално
шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова
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ОВЕН Трудно начало на седмицата, макар че
всъщност сега ви се разкриват добри възможности за кариера и печалби. Овните работят със
сърце, но задачите са много и сложни, добре е да привлекат помощници, партньори. Можете да го сторите с
лекота, ако не си придавате излишна важност и особено ако току що са ви възложили отговорностите. С
приятели ще действате ефективно и весело.
ТЕЛЕЦ Като Лъвовете разчитате на подкрепа
от хора, които обичате. Те наистина могат да
помогнат за решаването на трудни задачи, работата ви е много. Но ако Телците не намерят
верен тон за уреждане на спорни въпроси и особено
вкъщи, към служебните проблеми ще се добавят и
лични, да внимават. Използвайте всяка малка пауза
да обмислите нещата, да приземите идеите си...
БЛИЗНАЦИ И при вас трудностите никнат
като гъби сега, но вие действате спокойно и
благоразумно, избягвате спорове с близки и
далечни. Близнаците съумяват да превърнат
проблемите в повод да покажат професионализъм,
находчивост, смелост, при някои са възможни добри
печалби, други се радват на семейно благополучие,
посрещат и веселят гости. Е, помните кои задачи все
още чакат.
РАК Трябва да прокарвате много внимателно делови идеи, а също да внушавате
на близки Водолеи да бъдат търпеливи и
гъвкави с околните. Раците имат основания
да бъдат по-взискателни към партньори и сътрудници, като че ли не оценяват приноса им за успеха на
екипа. Преглътнете, по-важно е да анализирате самата дейност, ако откриете хитруване, правете нова
тактика.
ЛЪВ Започва нова делова седмица, а вие се
връщате към проблеми от сряда. Лъвовете
като Телци сега залагат на съвместна работа
с хора, които са им близки. Още по-важно е,
че влиятелни познати и шефове ви ценят, помагат
да разширите периметъра си на дейност. Уреждайте
стриктно финансови въпроси и търпеливо, но неотклонно следвайте професионалните принципи.
ДЕВА Искате да се ограничите в преките
си задължения, но близки Стрелци ви подсказват да се отворите за общуване с колеги, познати, роднини. Някои от кръга ви
са готови да подкрепят идеите ви, няма защо да
напомняте за отговорности, стари грешки. Девите
са обмислили плана си, ще действат прецизно, така
ще карат и другите в екипа да покажат най-доброто
от себе си.

ВЕЗНИ Новата седмица ви дава шансове за
изява и печалби, ако анализирате нещата
– можете да разширите периметъра на дейност и още. Везните да рекламират повече
нови идеи, бързо ще се намерят партньори, сътрудници, клиенти, резултатът от общите усилия ще е
добър. Ако ви молят за помощ, помагайте, благотворителност ви отива, но по-важно е да предлагате на
хората работа.
СКОРПИОН Хубав шанс за изява и печалби
ви носи началото на седмицата, но уговаряйте по два и три пъти онова, което има да
вършите с повече хора. За Скорпионите има
риск от разминаване, неуточнените неща ще се правят и преправят по няколко пъти, а времето сякаш
лети. Ще се справите, разчитате на опитни сътрудници. Ако клиенти и близки капризничат, подскажете
им: толерантност.
СТРЕЛЕЦ Сега залагайте на общуване с околните. Иначе ще си мислите, че поемате твърде
много от техните грижи и отговорности. Не е
точно така, Стрелците са по-сръчни и оперативни, нерядко имат и по-голям професионален опит.
Ако действате в екип, помогнете на колеги и подчинени да изяснят някакви въпроси така, че да пресечете интригите, пречат на всички.
КОЗИРОГ Започва нова делова седмица, но
вие не забравяте домашните грижи и задачи
от петък. Ако Козирозите имат повод, да се
готвят да посрещат гости, други на светски събития ще търсят сътрудници за изпълнение на свои
проекти. Нищо чудно и вече да сте получили доста
покани за партньорство, добре преценете коя работа
е перспективна и доходна, редом с кои хора ще преборите пречките.
ВОДОЛЕЙ Задържат се настроенията от предишни дни, дано се вслушате в съвети на Раци
да бъдете по-търпеливи и отстъпчиви с околните.
Група Водолеи имат нужда от отдих, да вземат
отпуска и да се тонизират, може и нови делови начинания да обмислят. Вие си знаете, ала в работата не ви
прилича да тъпчете на място, да протакате задачи. Находчиви сте и планът ви ще се окаже доста печеливш.
РИБИ Хубава седмица ви се очертава, добре е да
намерите по-широка подкрепа за амбициозните
си идеи. Само че доста Риби не са доволни от
екипа и партньорите си, виждат как всеки тегли
чергата към себе си, от това резултатите и печалбите не
са най-завидни. Насочете внимание към своите лични
задължения, ако имате планове за учене, сега е времето,
макар че дивидентите от тези усилия ще се забавят...

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ
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Някои обичат да рисуват. Други могат по
цял ден да слушат музика. Такива хора са особено чувствителни към
всичко, което става наоколо. По-просто казано
– те обичат красотата.
За тях изкуството е
украшение на живота.
А има хора, за които духовното е нещо съвършено ненужно и безполезно.
1. Има ли разлика между
думите “нюанс” и “тон”?
А) да
Б) не
2. Можете ли да живеете
в неуютен, скучен дом и да
не забелязвате това?
А) да
Б) не
3. Обичате ли да рисувате?
А) да
Б) не
4. Случва ли ви се да се
обличате не според модата, а според собствения си
вкус?
А) да
Б) не
5. Говорят ли ви нещо
следните имена: Мане, Ван

Дайк, Хосе Рибера, Фалконе?
А) да
Б) не
6. Грозен ли е почеркът
ви?
А) да
Б) не
7. Стараете ли се да се
обличате в една цветова
гама?
А) да
Б) не
8. Обичате ли да посещавате музеи?
А) да
Б) не
9. Ще се спрете ли пътьом, за да се полюбувате
на залеза?
А) да
Б) не
10. Обичате ли да чертаете геометрични фигури?
А) да
Б) не
11. Често ли посещавате
галерии?
А) да
Б) не
12. Склонни ли сте дълго
да бродите по улиците?
А) да
Б) не
13. Обичате ли самотата?
А) да
Б) не
14. Струва ли ви се абсурдно, когато някой започне за рецитира стихове?
А) да
Б) не
15. Слушате ли музика
само за развлечение?
А) да
Б) не
16. Дълго ли помните красивите пейзажи?
А) да
Б) не
17. Мислите ли, че морските камъни са много красиви?

А) да
Б) не
18. Обичате ли новите
срещи и запознанства?
А) да
Б) не
19. Обичате ли да четете
стихове на глас?
А) да
Б) не
20. Изпитвали ли сте желание да изрисувате целите
стени на стаята си с картини?
А) да
Б) не
21. Често ли си сменяте
прическата?
А) да
Б) не
22. Често ли размествате
мебелите вкъщи?
А) да
Б) не
23. Опитвали ли сте се
някога да съчинявате песни?
А) да
Б) не
24. Пишете ли стихове?
А) да
Б) не
ОТГОВОРИ:
От 1 до 8 отговора Б):
Красотата на изгрева или
залеза едва ли ще спре човек като вас! Помислете
си!
От 9 до 20 отговора А
или Б): Понякога витаете в облаците, но макар
и красотата да не ви е
безразлична, вие сте поскоро рационалист. Винаги
съчетавате приятното с
полезното.
От 1 до 8 отговора А):
Съвършено
определено
може да се каже едно: безспорно имате чувство за
красота, което е свойствено за артистичните
натури.

Понеделник, 20 октомври 2014 г.
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ЛЮБОПИТНО

СРЯДА

На Цигов чарк

Слоновете чуват дъжда от 240 км
над 240 км разстояние и се насочват
към тях, за да пият
вода и да се разхладят, съобщи авторът
на проучването Оливър
Фрауенфелд
в списанието Popular
Science, цитиран от Фокус.
Резултатите
от
9 слона в
различни
стада, снабдени с GPS,
показват,
че тяхното
движение
в Намибия
често сменя посоката
си. Впоследствие учени-

те установили, че
те просто следват
дъжда.
Има
няколко
теории за свръхкачеството им да
"надушват" бурите.
Едната е, че буквално чуват дъжда,
който е с много ниски честоти. Все
още обаче не е
ясно дали големите
уши на животните улавят звука от
гръмотевиците или
ударите на дъждовните капки по земната повърхност.
Въпреки
това
учените са възхитени и смятат, че
това ще им помогне да ги опазят от
бракониерите заради вградения им
компас, който ще

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



ТЪРГОВЕ

ЧЕТВЪРТЪК

ÒÎÏ ÂÈÖ

Изследванията
сочат, че големите животни усещат
наближаването на
дъждовни бури от

ОБЯВИ
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Учените за пореден път доказаха
колко интелигентни
и надарени са слоновете.





направи следенето
им по-лесно. Основната причина за
избиването на слоновете са бивните,
които убийците им
впоследствие продават.

Съпруг разбрал, че
жена му се заиграва с
любовник от друг град
и започнал да я държи
по-изкъсо. Жената се
обадила на любовника
си и му обяснила, че
мъжът й е разбрал и
няма как да се срещат,
а той казал, че ще направи нещо по въпроса.
Пристига телеграма
до съпругата (изпратена от любовника)
"Леля ти почина. Утре
е погребението".
- Скъпи, трябва да
отида, тя ми беше
много близка
Мъжът се позамислил и отсякъл:
- Добре, обаче отиваш с мама.
Младата булка отново се обадила и обяснила за ситуацията.
Мъжът качил майка
си и жена си в колата и
ги закарал на автобусната спирка. Изчакал
да тръгне автобуса и
се прибрал. Пристига
автобусът в съседния
град и двете жени слизат. От две коли слизат двама и канят двете жени. Свекървата
се качва в едната кола,
а снахата - в другата.
И така три дни нито
се виждат, нито се
чуват. На четвъртият ден спират двете
коли на спирката. От
едната слиза снахата
и се качва в автобуса,
а от другата слиза
свекървата и сяда до
снахата в автобуса.
Снахата пита гузно
свекървата.
- Мамо, какво ще
обясняваме?!?
Свекървата казала.
- Ти, дъще, квот искаш обяснявай. Аз на
деветях и четирсетях
дена пак съм тук.

Направиха комуна за
слонове наркомани

Четири слона, пристрастени към хероина,
вече са „чисти”, след
като природозащитници
превърнаха спасителен
център в наркокомуна,
за се преборят със зависимостта им.
Необичайната случка
се развива в Китай, където достолепните животни са станали жертва
на наркодилъри. Трафикантите дрогирали слоновете, като ги хранели
с бананови листа, поръсени с хероин, за да ги
контролират по-лесно,
докато ги използват за
превоз на големи количества наркотици през

границата с Мианмар.
Животните били много лесни за контрол, защото страдали от абстиненция и правели всичко
възможно, за да получат
следващата доза.
Месеци наред природозащитниците в спасителния център се опитвали да излязат на глава
с огромните животни,
подивели за нова доза.
Имало случаи и „пациентите” да трошат
огради и дървета, но в
крайна сметка те вече
са „чисти” и скоро ще
могат да бъдат ресоциализирани в слонското
общество.

Въздушен чадър ни пази от дъжда
Китайски авиоинженери от университетите в Нанжин и
Пекин разработват
невидим въздушен
чадър, който предпазва собствениците
му от лошото време.
Сгъваемото устройство разпъва над
главата на човек не
некачествена мушама, найлон или друг
наелектризиращ косата материал, а въз-

душна струя, която
разпръсква капките.
Новото изобретение се нарича описателно Air Umbrella
(въздушен чадър) и
е по джоба на всеки
по-заможен клиент.
Срещу
скромните
118 щатски долара
всеки, който иска да
е в крак с модата и
най-новите
технологии, може да се
сдобие с уникалния продукт Air
Umbrella-а с дължина от 30 см и
тегло от половин
килограм. Според дизайнерите
базовият модел
е идеалният аксесоар за всяка дама, но той
може да издържи в дъжда само
половин час.
Ако искате да
сте една идея
по-технологични,
ще трябва
да се спрете на Air
Umbrella-b
($128), който с мачовските си 50

см и тегло от 800 грама е по-подходящ за
господа. На този чадър под капките ще
може да разчитате
до около час.
Най-скъпият
модел ($138) Air
Umbrella-c,
който
достига до 80 см и
почти един килограм
на тегло, също ще ви
предпазва от капризите на времето за
около 60 минути.
Друг важен недостатък на устройството е, че предпазвайки вас от водата, то
всъщност я запраща
към околните минувачи с голяма скорост.
Освен това, когато не предпазва от
дъжда, чадърът прилича на грозноват
градински лампион.
Щом човек натисне
копчето в основата

0893 693 202 от понеделник до събота!

на дръжката обаче,
моторът създава въздушна струя, която в
диаметър достига до
един метър.
Устройството
се
задвижва с литиеви
батерии, които заемат почти цялото
пространство в корпуса на чадъра. В момента дизайнерите
му се опитват да внесат подобрения във
външния вид, удобството и батериите на
продукта.
В момента в платформата за финансиране на разнообразни авторски проекти
„Кикстартер” инженерите набират средства за иновативния
чадър. Малко повече
от седмица до края
на сесията си те вече
разполагат с над $30
000 от необходимите
им 10 хиляди долара.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

