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Полагат асфалт на ул. "Лилия"

Днес в Попово откриват

„Златното око”

Традиционния национален фестивал за операторско майсторство, посветен на Димо Коларов

осем игрални, 17 документални и четири
студентски филми. Те
ще бъдат оценявани
от жури с председател
оператора Константин
Занков, първият носител на "Златното око".
Фестивалът се провежда от 1998г. в памет на кинооператора
Димо Коларов, роден в
Попово. Едни от най-емблематичните рожби на
камерата му са „Козият рог”, „Капитан Петко
войвода”, „Бялата стая”
и десетки други.
Досега голямата награда за операторско
Финансова подкрепа за семей- майсторство "Златното
учредена от обства с репродуктивни проблеми око",
щина Попово, са печеНов прием на
лили кинооператорите:
заявления обяКонстантин
Занков,
виха
наскоро
Емил Топузов, Христо
от
Комисията
Бакалов, Георги Никоза
разглеждалов, Пламен Сомов и
не и одобрявапоследната през 2011 г.
не на исканията
– Рали Ралчев, за филза
финансово
ма "Тилт".
подпомагане на
В съпътстващите кулсемейства, двойки и ства, следва да бъде турни събития (на 2 стр.)
лица с репродуктивни обявен следващ прием
проблеми в Търгови- и разглеждане. Новите
ще.
Допълнителният кандидати трябва да се
прием на документи се заявят до края на месец
осъществява съгласно ноември в деловодствоБорислав КУРДОВ
Правилникът, по който то на общината. Това съНови кметове са изсе отпускат средствата, общи за в. „Търговищки брани в селата Вардун,
където е записано, че НОВИНИ” председате- община Търговище и
ако след изтичане на лят на Комисията Мая Гагово, община Попово,
определения от Коми- Павлова.
след проведения в несията срок одобрените
Общинският
фонд деля,19 октомври, втори
документи не покриват „Ин витро” в Търговище тур на частичните избопредварително заложе- работи от 2013 г. Тога- ри за местна власт.
В ГАГОВО КМЕТ ЩЕ
ните в бюджета сред- ва одобрени са били 15
двойки, а от началото БЪДЕ РУМЕН ИВАНа сним- на 2014 г. до сега Коми- НОВ, издигнат от РЗС.
ката:
Ав- сията е одобрила други От имащите право на
торът на 7 семейства, които да глас 637 души за него
продавани- получат средства в раз- своя вот са дали 247. За
те
икони мер до 2 500 лв. С тези опонента му – Георги ГеМ а р и е л а пари хората могат да оргиев, независим канП е т к о в а покриват напълно или дидат издигнат от Инипоказва на частично скъпострува- циативен комитет, са
Божко
и щите медикаментозни гласували 115 избиратели. В Гагово до урните са
н е г о в а т а процедури и изследотишли общо 247 души,
майка един вания, които не се фисъобщи председателят
от часов- нансират от Държавния на Общинската избираниците, ко- фонд за асистирана ре- телна комисия в Попово
ито много продукция.
Данчо Николаев.
заинтригуВсе още няма бебе в
ВЪВ ВАРДУН общо
ваха малко- Търговище, което да се гласувалите
са 320
то момче
е родило
(на 2 стр.) души от общо 769 имеЙорданка ГЕОРГИЕВА
Попово е домакин
на седмото издание на
националния кинофестивал за операторско
майсторство „Златното
око”. Форумът стартира
днес и ще продължи до
25-ти октомври включително. В конкурсната
програма ще участват

„Пътинженерингстрой - Т" ЕАД вече започна
преасфалтирането на улици в Търговище, а ул.
"Лилия" бе една от първите, на които бе положена нова настилка. Припомняме, че фирмата
спечели проведената обществена поръчка за
ремонт и поддръжка на общинската пътна и
улична мрежа.
Ремонтът на улиците в града трябва да приключи до средата на декември, а парите са от инвестициония заем, в размер на 1 770 000 лв., които
Общината изтегли за капиталовата програма
през тази година.

Дарителски жест

Надежда за
болно дете

Осигурява с картините
си, в стил „Батик”, Мариела Петкова от Търговище
Катя ХРИСТОВА
„Дари надежда” е
името, под което в Търговище се случва една
добра кауза. А именно
благотворителен базар
на икони, изработени в
техниката „Батик”. Автор на иконите и инициатор на изложбата-

базар е 16-годишната
Мариела Петкова от
Търговище, която от
години е част от клуб
„Батик” към Младежкия
дом в областния град.
От началото на седмицата във фоайето на
Младежкия дом са изложени част (на 2 стр.)

Срамно ли е
да искаш дете

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

ФК „Светкавица” – Търговище

Колективна оставка

Свилен НИКОЛОВ
Във вторник, 21 октомври, пред журналисти и спортни деятели,
ръководството на ФК
„Светкавица“ - Търговище подаде колективна
оставка. Една година
след учредяването на
клуба, Управителният

Нови селски кметове

на, включени в избирателните списъци, съобщи председателят на
Общинската избирателна комисия в Търговище
Гергана Цонева. За кмет
с 207 гласа е избран
ИВАН ИВАНОВ от ДПС.
За опонента му – Желю
Василев от БСП, са гласували 100 души.
До частичните избори във Вардун се стигна
след като досегашният
кмет Николай Славов
е заминал на гурбет в
чужбина без да осведоми общинската избирателна комисия. Неговото отсъствие по Закона
за местното самоуправление и местната власт
е дало основание да бъдат насрочени местните
избори.
В Гагово досегашният кмет Петя Петрова е
починала в началото на
лятото.

и Контролният съвет
взеха решение да се
откажат от управата на
„Светкавица” и да дадат
възможността на други
да поемат щафетата.
Председателят
на
Управителния
съвет
Васил Дойчинов направи кратък отчет за изтеклата една година и
посочи липсата на пари
като основна причина
за създалото се напрежение в клуба, между
ръководството и състезателите. Припомняме,
че преди дни мъжкият
отбор бойкотира последната среща от първенството, между отборите на „Светкавица“ и
„Суворово“, заради неизплатени хонорари.
„Бойкотът на футболистите е обида към
нас, ръководството и
към цялата спортна
общественост,
които
направихме възможно
футбола да не остане
на поляната”, каза Дойчинов. Той посочи, че
ентусиазмът сред съмишленици и радетели,
а и добрите резултатите
на клуба, през изминалия сезон, са вече в историята.
„Ние не бягаме от отговорност”, продължи
той, затова (на 8 стр.)

Четвъртък, 23 октомври 2014 г.
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Двама
Преглед
на
подготовката
за
зимата
загинаха в
катастрофа
Други трима
са в болница

22-годишен шофьор и
16-годишно момче са загинали при катастрофа на
междуселски път в община
Попово.
Водачът, който е от Антоново, изгубил управлението
над лек автомобил „Фолксваген Голф" с търговищка
регистрация, движел се с
несъобразена с пътните условия скорост. На мокра
пътна настилка излязъл извън шосето и се е блъснал в
дърво. В резултат на пътния
инцидент на място са загинали водачът и 16-годишен
младеж, също от град Антоново.
Други трима пътували в
автомобила младежи са настанени с различни наранявания в болницата в Търговище: 18 годишен младеж
е със счупени прешлени на
гръбначния стълб, 17-годишно момче е със съмнение за спукан далак, а третият, който е на 19 години е
с черепно-мозъчна травма и
има опасност за живота му.
По случая е образувано досъдебно производство.

Областният управител на
Търговище Севда Ерменкова издаде заповед за преглед на зимната подготовка.
Кметовете на общини, ръководителите на ведомства
и дружества, имащи отношение към работата при усложнена зимна обстановка,
да представят доклади в областната администрация за
извършената подготовка за
зимата в срок до 10.11.2014
г. Докладите трябва да съдържат и мотивирани предложения за подобряване на
работата при защита на населението.
До 31.10.2014г. кметовете
на общини в областта трябва да проведат съвещания
с кметовете, наместниците
на населени места, Общинските щабове и отговорните
институции за изпълнение
на плановете за защита на
населението. Разпорежда
се да се извършат проверки на готовността за зимно
поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистващата техника, като
не се допуска дублиране
на машини, ангажирани едновременно по общински
и републикански пътища.
Следва да се проверят и
техническите възможности
на фирмите за изпълнение

„Да спортуваме ЗАЕДНО“

Завърши кампанията на Областния
информационен център в Търговище

Денислава АТАНАСОВА
Над 350 участници от различни възрасти се включиха
в инициативата под мотото
"Да спортуваме ЗАЕДНО",
която се проведе от Областния информационен център
- Търговище в градовете
Попово, Антоново и Търговище. Оспорвани турнири
по футбол, народна топка,
федербал покачиха адреналина на деца и младежи.
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
забавна игра SQUAP (Скуап), както и в Nerf (Нърф)
- безопасна алтернатива
за игра на открито от типа
"Пейнтбол". Победителите в
различните турнири си тръгнаха с награди, а за публиката останаха емоциите.
С мащабните спортни
прояви, които се проведоха
в периода 13-19 октомври
2014 г., се популяризира
дейността на информационната мрежа, защото всички
събития се проведоха на
или около места, свързани с обекти, чието изграждане, възстановяване или
развитие е реализирано с
европейски средства. Така
по един нетрадиционен и
атрактивен начин се популяризира постигнатото през
първия програмен период
на страната ни като държава членка на Европейския
съюз.
Това е третата за тази
година национална кампания, която се провежда от
мрежата от 28-те областни

информационни
центрове, чиято
мисия
е
повишаване
на
информираността
на гражданите за приноса
на еврофондовете за социално-икономическото
развитие на регионите в
България. Само в област
Търговище за периода
2007-2013 г. са сключени
127 договора по различните оперативни програми с
64 бенефициенти, на обща
стойност 125 млн. лв., сочат данните на Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти
на ЕС в България(ИСУН).

„Златното око”

(от 1 стр.) по време на фестивалните дни журналистката Елена Йончева ще
представи филма си „Кой
спечели от Украйна”, а Адела Пеева - игралния филм
„Чия е тази песен”, на който
е сценарист и режисьор.
Организатори на кинофестивала „Златното око”
са община Попово и Съюза на българските филмови дейци, в сътрудничество с Националния филмов
център (Министерство на
културата). Фестивалът се
реализира с подкрепата на
Асоциацията на българските оператори, Асоциацията
на телевизионните оператори, БНТ, „Бояна филм” ЕАД,
UVT и сдружение за среда и
култура „Попово XXI век”.

на договорените отношения
за поддържане на пътната
мрежа.
Екземпляри от списъците
със собствениците на техника за аварийно-спасителни
дейности да се предоставят в местните структури
на „Пожарна безопасност и
защита на населението” до
05.11.2014г.
До края на настоящия
месец общините трябва да
създадат организация за
снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост,
здравно и медицинско обслужване на населението
при усложнена обстановка,
както и готовността на учебните заведения.
Регионалната здравна ин-

спекция и Центърът за спешна медицинска помощ да
подготвят съвместен план за
обслужване на населението,
който да включва обезпечаването с лични лекари, обслужване на хемодиализата,
прием на родилки и тежко
болни при бедствени ситуации и готовността за временно настаняване в болнични
заведения.
Заповедта за подготовка
и обезпечаване на зимната
обстановка е изпратена и
до: Регионалния инспекторат по образование, електропреносните и електроразпределителни дружества,
фирмите за газ, вода и дружествата, поддържащи аварийни екипи.

ÍÎÂÈÍÈ ÎÒ ÎÌÓÐÒÀÃ

Нови информационно указателни табели

Äâå íîâè èíôîðìàöèîííî-óêàçàòåëíè òàáåëè ñ ãðàäñêîòî ëîãî ñà ìîíòèðàíè íà âõîäíèòå ïúòíè àðòåðèè íà ãðàä
Îìóðòàã, ñúîáùàâàò îò îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ.
Íîâèòå ïðèäîáèâêè ñà ïîðú÷àíè è èçðàáîòåíè, çà äà áúäàò
ïîäìåíåíè ñúùåñòâóâàùèòå, êîèòî áÿõà ïîëóðàçðóøåíè. Äâåòå
òàáåëè ñà èçðàáîòåíè îò âèñîêîêà÷åñòâåíè ìàòåðèàëè, êîèòî
ñà óñòîé÷èâè íà àòìîñôåðíè óñëîâèÿ. È äâåòå ñà ñ ðåëåô îò
ñòúêëîïëàñò- åäíîëèöåâî, ñ âèñî÷èíà íà ëîãîòî 2 ìåòðà è øèðî÷èíàòà 1,50 ìåòðà. Äîñòàâêàòà è èçðàáîòâàíåòî íà äâåòå
íîâè ïðèäîáèâêè ñòðóâàøå íà Îáùèíàòà 11 600 ëâ.

Монтирани са съоръженията
на детска площадка
Íàäèå ÌÓÕÀÐÅÌÎÂÀ
Íàïðåäâàò ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíèòå äåéíîñòè ïî èçãðàæäàíåòî íà äâåòå äåòñêè ïëîùàäêè â ãðàä Îìóðòàã. Ïðåç èçìèíàëàòà ñåäìèöà áÿõà äîñòàâåíè è ìîíòèðàíè ÷àñò îò ñúîðúæåíèÿòà íà ïëîùàäêàòà, êîÿòî ñå îáîñîáÿâà â ìåæäóáëîêîâîòî
ïðîñòðàíñòâî íà óë.„Ãåíåðàëñêà” 20 è 22.
Êìåòúò íà Îáùèíàòà Íåæäåò Øàáàí è ãëàâíèÿò èíæåíåð
Ìèë÷î Ìèõàéëîâ áÿõà íà îáåêòà äîêàòî òå÷åøå ìîíòàæúò èì.
Îò ôèðìàòà ñòðîèòåë „Ïúòñòðîé – Âàðíà” ÅÎÎÄ ñúîáùèõà, ÷å
ïðåç íàñòîÿùàòà ñåäìèöà ïðåäñòîè äà áúäå ïîëîæåíà óäàðîïîãëúùàòà êàó÷óêîâà öâåòíà íàñòèëêà è äà áúäàò çàñàäåíè ïðåäâèäåíèòå íàñàæäåíèÿòà çà äîïúëíèòåëíîòî îçåëåíÿâàíå íà ïðîñòðàíñòâîòî îêîëî ïëîùàäêàòà.
Äåéíîñòèòå ïî èçãðàæäàíåòî íà âòîðàòà ïëîùàäêà íà
óë.”Öúðêîâíà” ¹ 3 (äî ïàìåòíèêà íà Èâàí Îðìàíîâ) ñà íà ïî-íà÷àëåí åòàï. Êúì ìîìåíòà ñå ïîëàãà àðìèðàíà áåòîíîâà íàñòèëêà âúðõó ãîòîâàòà âå÷å îñíîâà íà ïëîùàäêàòà.
Äâåòå ïëîùàäêè ñå èçãðàæäàò íà ñòîéíîñò îêîëî 110 õèë.ëâ.
Ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà ñà îñèãóðåíè îò ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà „Ðàñòåæ è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå”.

Ремонтът на административния
център продължава
Ïðîäúëæàâà ðåìîíòúò ïî ïðîåêò „Ðàçøèðÿâàíå íà àäìè-

Срамно ли е да искаш...
(от 1 стр.)
в семейство,
подпомогнато от общинския
фонд, каза Мая Павлова. Но
има няколко жени, които са
бременни. Силно се надявам скоро да се радваме и
на бебета. Още при учредяването на фонда Павлова изрази убеждението си,
че дори едно семейство,
одобрено от Комисията,
да прегърне своята рожба,
ще е крачка напред в благородното начинание. Тя
допълни, че все още хората се притесняват дори да
говорят за репродуктивните
си проблеми и още повече да търсят помощ. Призовавам всеки, за когото
най-съкровеното желание
е да се сдобие с дете, да
потърси адекватна помощ
от специалисти. Най-важни
са консултациите с лекариспециалисти. В Търговище
над 50% от необходимите
изследвания могат да бъдат
извършени качествено, увери ни тя. Това е по-бързият
и евтин начин за двойките,
не малко от които са вече
на възраст над 40 години.
Лошо е, че веднъж получили парите от общинския
фонд, хората прекъсват
връзката си с Комисията,
смята нейният председател.
А ние можем да организираме срещи за подкрепа и съвети, както и със съдействието на фонд „Искам бебе” да
осъществим посещения на
специалисти-психолози тук,
в нашия град, да разговарят
с тях, да ги съветват и да им
вдъхват надежда.
Репродуктивните проблеми все още са смятани за
„срамни”. Липсва и адекватна държавна политика, на-

íèñòðàòèâåí öåíòúð ãð.Îìóðòàã II-ðè åòàï”. Ñòðîèòåëíîìîíòàæíèòå ðàáîòè íàïðåäâàò. Îáåêòúò å èçïúëíåí íà 30%
êúì ìîìåíòà, ñúîáùàâàò îò äèðåêöèÿ „Ïðîåêòè, èíâåñòèöèè,
ñòðîèòåëñòâî è îáùåñòâåíè ïîðú÷êè” êúì îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ. Íà ñòðîèòåëíàòà ïëîùàäêà âå÷å ñà ðåàëèçèðàíè äâàòà
ôîíòàíà ñ îãëåäàëíà êîíôèãóðàöèÿ è øåñòîúãúëíà ôîðìà, êîèòî
ñå ðàçïîëàãàò íà ñàìèÿ âõîä íà ñãðàäàòà íà Îáùèíàòà. Îôîðìåíè ñà âå÷å è ïîâå÷åòî öâåòàðíèöè, êîèòî ùå áúäàò ñ òðèñòðàííè ïåéêè è êúòîâå çà îòäèõ îêîëî òÿõ.
Îñíîâíàòà öåë íà ðåàëèçèðàùèÿò ñå ïðîåêòà å áëàãîóñòðîÿâàíå íà ïðîñòðàíñòâîòî ïðåä ñãðàäàòà íà Îáùèíàòà è îáâúðçâàíåòî ìó ñ èçãðàäåíèòå ïëîùàä „Íåçàâèñèìîñò” è ñ ïåøåõîäíàòà çîíà íà ïëîùàä „Ëåòåö-êîñìîíàâò Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ”.
Îáíîâÿâàíåòî ñòðóâà íàä 400 õèë.ëâ. Îò òÿõ äî 355 000 ëåâà ñà
îò Ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà „Ðàñòåæ è óñòîé÷èâî
ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå”, îñòàíàëàòà ÷àñò îò ñà îò ñîáñòâåíè
ñðåäñòâà íà îáùèíà Îìóðòàã. Ôèðìàòà-ñòðîèòåë íà îáåêòà å
„Ëèñåö” ÅÎÎÄ - Îìóðòàã.
Ñòðîèòåëñòâîòî íà îáåêòà ñòàðòèðà ïðåç ìåñåö àâãóñò òàçè
ãîäèíà. Î÷àêâà ñå äà ïðèêëþ÷è äî êðàÿ íà ìåñåö äåêåìâðè 2014 ã.

сочена към тях. Време е да
се надмогне притеснението,
гласно да се кажат проблемите и да се потърси помощ.
Помощ, както от специалисти в областта на проблемното забременяване, така и
от финансово естество. „ТН”
Детската площадка_на ул.
"Генералска" №20 и № 22

Обновяване на административния център

Надежда за болно дете
(от 1 стр.) от творбите на
Мариела. Те са публикувани
и във фейсбук-страницата
„Дари надежда”, създадена
в подкрепа на базара. Всяко платно изобразява различен светец-закрилник и
има цена. Парите, събрани
при продажбата ще бъдат
дарени за подпомагане рехабилитацията на Божко
Гюров - болно дете от Търговище.
Божко е на 5 години,
разказа Мариела след
срещата си с него и добави: Болен е от детска церебрална парализа. До момента са му направени 5
операции на краката и две
на ръцете. Вече ходи самостоятелно, но са нужни
постоянни рехабилитаци-

онни процедури. Майката
на детето Лидия Гюрова го
води на специалисти в Търговище и в Котел, с цел да
се подобри походката му и
да придобие по-голяма самостоятелност.
През пролетта творбите
на Мариела Петкова бяха
подредени в експозиция,
носеща име "Пътят към
светлината", която включваше 40 рисунки. Тя бе открита дни преди християнския
празник Великден в храм
"Св. Иван Рилски", където
бяха благословени от отец
Славчо Проданов.
В понеделник, по време
на занятия в клуба, дойде
и Божко със своята майка.
Той бе тук за първи път и
много му хареса - имаше

толкова много неща за изравяне от разни кашони и
толкова много рисунки и часовници по стените. Божко
много харесва часовници.
Иска да стане готвач или
лекар, може и часовникар,
но сякаш повече предпочита часовниците да му останат любимо хоби.
Мариела случайно е разбрала за малкото дете и
спонтанно е решила да помогне. Вече има продадени
рисунки, а младото момиче
приема и поръчки за други
творби. Засега, казва тя,
не сме определили кога да
бъде краят на базара, но
ще продаваме, докато има
хора, които купуват и желаят заедно да помогнем на
Божко.

Четвъртък, 23 октомври 2014 г.

Едно българче покорява Лондон
Седемгодишната Роси е любимка на англичаните
Радослав ЧЕРКЕЗОВ
Преди 15 години двамата
млади търговищенци Мариета Николова и Радослав
Стоянов, както хиляди други
свои сънародници, напускат родния град и България
и търсят реализация и подобър живот в далечна Англия. Тук се раждат двете им
деца Даниел на 13 години
и Росалийн – на 7 г. Таткото
е художник-приложник, а
майката – музикален педагог. Занизват се годините,
като през есенно-зимния
период на помощ на семейството при отглеждането на
децата от България идва тъщата Ружка Петрова.
Както при повечето емигрантски семейства в Англия,
и на Мариета и Радослав
животът е доста труден и
напрегнат. Но на Албиона
трудиш ли се, имаш ли златни ръце, буден ум и голямо
алтруистично сърце – успяваш. Тук, във Великобритания, живеят хора от всички
континенти на земята, от
различни раси и религии, но
всичките битуват във взаимно уважение, толерантност
и строго спазване на законите. Национализмът и ксенофобията са съвсем рядко
явление и са осъдени и загърбени от всички съвременни британци без оглед
на етническата и религиозната им принадлежност.
Още на 5 години малката
Роси става първокласничка
в училище Bishop wiwnigton
imgram church of England
primary school. Възпитана
от родителите и баба си
Ружка в трудолюбие и уважение към децата и хора-

та Роси бързо се адаптира
към живота в училището
й в Лондон. Нещо повече:
Роси става своеобразно
вундеркиндче сред връстниците си. Владее перфектно английски и български
/вече учи и френски!/, свири
на пиано, пее в училищния
хор, играе модерни танци,
активно спортува. Вече е
носителка на златен медал
по балет, бронзов медал по
спортна гимнастика, а нейното есе на тема „Супер герой” печели първа награда
в училище. Постиженията
й са оценени над нивото на
нейната възраст, особено по
математика, природни науки, слушане и говорене.
На 24 май т.г., при откриването на чешма и фонтан
в центъра на Лондон Роси
е поканена да изпее българска песен, след което е
бурно аплодирана и наградена. Тя е любимка не само
на съучениците си, но найвече на учителите. В мал-

кото си свободно
време чете и гледа
телевизия, играе с
комшийските деца
– индийчета, африканчета, южноамериканчета или
европейчета. През
уикендите обича
да ходи с татко и
мама на разходка
в красивите лондонски паркове и
градини,
музеи,
зоологически градини.
- От малка е
перфекционистка
– споделя баба й
Ружка. – Нейният
кът вкъщи е образцово подреден, дрехите й са изрядно
чисти и красиви, с братчето
си Дани са като близнаци, а
не като някои деца – „куче
и котка”. Отсега мечтае да
стане учителка по музика,
за да учи децата да свирят и
пеят, да се уважават и обичат, да са добри.
За седемгодишната Роси
може още много да се каже,
да се напише. А такива като
нея българчета са хиляди зад
граница. Хубаво е, че те представят нашата майка България в най-добра светлина,
но жалко е за нас българите
в родината, че най-хубавите
ни деца са в чужбина, а не
могат да помогнат за разцвета на татковината ни. Дано
по-скоро дойде това време,
когато деца като Роси, братчето й Дани и хиляди други
заживеят в България и я
превърнат в истински европейски рай от талантливи,
трудолюбиви, толерантни и
родолюбиви хора.

Жълтата дюля Миризмата
в чесъна –
най-полезна
Съкровище на есента
Вижте с какво са полезни жълтите есенни
плодове
Дюлята е плод с изключително приятен аромат и прекрасен вкус. В 100 г от нея се
съдържат едва 57калории,
много полифеноли, фибри,
витамини и минерали, кафеоилхинова киселина, етерични масла и други.
Тя е източник още на мед,
желязо, калий и магнезий,
както и витамин B комплекс.
Здравословна и нискокалорична – така може да я опишем.
Благодарение на полезните си съставки, дюлята
влияе благоприятно на много от процесите, протичащи
в човешкото тяло. Дюлевият
сок има доказани лечебни
свойства при хора, страдащи от хемороиди.
Той се прилага още при
диария и маточно кървене.
За страдащите от колит пък
се препоръчва отново дюлев
сок с малко мед.
Дюлев сок помага и при
лечението на панкреасна
недостатъчност. За целта
се приема три пъти дневно
пресен сок от добре узрели
дюли.
За стимулиране на чернодробната функция пък лекарите препоръчват в продължение на поне месец да се
консумират дюли или пресен сок, приготвен от тях.

Поради ниската си калорийност, дюлята се използва
в много диети, целящи намаляване на телесното тегло
и такива, за намаляване на
нивата на лошия холестерол.
В зрелите дюлеви плодове имат висока концентрация на витамин С. 100 грама
от плодовете осигуряват 15
мг или 25% от дневната препоръчителна доза.
От друга страна, съединенията, които се съдържат в
тях, спомагат изграждането
на лигавицата на дебелото
черво. Тя го защитава от появата на възпалителни процеси, рак и разширение на
чревната стена (дивертикулит).
Витамините, които се съдържат в дюлите, спомагат за унищожаването на
свободните радикали. Те
намаляват възпалителните
процеси до минимум, като
същевременно
подсилват
имунната система.
Освен вътрешността, ползи носят и корите на плода.
Установено е, че в тях се съдържат антивирусни вещества, които потискат растежа
на микроорганизмите, предизвикващи хепатит А, В и С.
Най-полезни са пресните
дюли. Те могат да се приемат още под формата накомпоти, сладка, сокове или в
сурово състояние.

Чесънът носи полза, само
когато се употребява непосредствено след неговото
обелване или нарязване.
Положителното му влияние
върху
сърдечно-съдовата система не се дължи на
антиоксидантите (както се
смяташе досега), а на сероводорода, който се образува при неговото разрязване или сдъвкване, твърдят
учени от Изследователския
център по сърдечно-съдови
заболявания към университета на Кънектикът.
“Оказва се, че пресният
чесън влияе особено добре на кръвотока в аортата,
както и за регулиране на
кръвното налягане. Съдържащият се в него сероводород води до разширяване
на стените на кръвоносните
съдове и по този начин увеличава проходимостта им”,
смятат специалистите.
Сероводородът притежава свойството да отпуска
гладките мускули на стените на кръвоносните съдове
и по този начин премахва
спазмите, т.е. предпазва от
инсулт и инфаркт.
“Всяка термична обработка отнема целебните свойства на чесъна”, предупреждават американските учени.
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Домакинството Яжте и ще
повишава
се
стоплите!
кръвното
Или за храните, които ни топлят

Чистенето,
готвенето,
ремонтите, съставянето на
семейния бюджет могат да
увеличат нивата на стреса и
кръвното налягане, установили учените.
Според изследователите,
стресът и напрежението не
изчезват с напускането на
работното място. Те продължават да растат дори когато
се приберем вкъщи.
Учените от Университета
в Питсбърг изследвали 113
мъже и жени, работещи на
пълно работно време. Всеки
от тях казал по колко часа
работи и какви отговорности поема за поддържането
на дома и за домакинската
работа, която извършва. Те
били подложени на редовно измерване на кръвното
налягане в продължение
на три седмици, след което били наблюдавани един
ден, за да се установят промените в кръвното налягане
на работното място и вкъщи.
Изследването показва,
че не самата работа, а стресът, предизвикан от това как
ще се справим с нея, вредят
на здравето.
Но някои домакински задачи са по-вредни за сърцето от други. Най-силна
връзка с високото кръвно
налягане имат домакински
задачи като чистене, готвене и пазаруване. Следват
поддържането на колата
и ремонтът, плащането на
сметки и отговорността за
семейния бюджет.

Макар че температурите
все още не са много ниски,
добра идея е да започнете
да се храните с храни, които буквално да ви стоплят,
през студено време. Ето кои
са те:
1. Яжте храни, които
съдържат ниацин. Това
вещество (витамин B3) помага за стабилизиране на
нервната система и стимулира кръвоносната система.
Той играе важна роля в разширяването на капилярите,
като по този начин увеличава притока на
кръв към студените ръце
и крака. Продукти
като
мляко, яйца
и сирене съдържат добро
ко л и ч е с т в о
ниацин. Други източници
на
ниацин
са
черният
дроб,
сусамът, кафето
и фъстъците,
както и всички пшенични
продукти.
2.
Консумирайте
плодове и зеленчуци в
изобилие, защото те съдържат много Витамин C,
който ще ви помогне да останете здрави през зимата.
От зеленчуците заложете
на праз, моркови и спанак,
а от плодовете на праскови,
кайсии и цитруси.
3. Пикантните подправки повишават телесната температура, като
стимулират кръвообращението. Така че, добавяйте
някакъв пикантна подправка или сос към супите
и ястията си като черен и
лют червен пипер.
4. Пийте много чай.
Например от женшен, от
джинджифил или от лайка,
за да затоплите тялото си.
5. Хапвайте супи. Хората, които не пренебрегват
супата, поглъщат около 100
калории по-малко по време
на ядене. Това е само едно
от правилата, които трябва

да се спазвате, за да запазите добрата си фигура
през зимата.
Хората, които са особено чувствителни към студа,
трябва да обърнат внимание на следните три неща:
1. Не консумирайте
студени напитки или ледени десерти през зимата.
2. Не яжте сурови храни.
3. Не стойте гладни.
Взимайте си сутрин (в
чантата) някои малки за-

куски в случай, че внезапно прегладнеете или сте
твърде заети, за да си купите по-сериозна храна.
ТАЙНИ РЕЦЕПТИ ЗА
СТОПЛЯНЕ:
1. Яжте задушени гъби
и сладки картофи. Гъбите са богати на витамин А,
витамин В и някои микроелементи, а сладките картофи съдържат най-високо
качество на протеини и нишесте, които могат бързо да
се трансформират в енергия в организма.
2. За тези, които имат
студени ръце и стъпала през по-голяма част от
годината, може да проработи следният метод: потопете студените си ръцете
и краката в студена вода и
ги дръжте известно време.
След това ги подсушете и
си сложете чорапи и ръкавици. Скоро ръцете и стъпалата ви ще се стоплят.

Най-старите древни рисунки
Вероятно най-древните в
Учените са ги открили нас- света
образци на скална пекоро в пещера в Индонезия щерна живопис са открити в

Индонезия, съобщава BBC.
Рисунки на диви животни
и изображения на човешки
ръце са открити по стените
от пещера на индонезийския
остров Сулавеси.
Учените предполагат, че
най-древните от петроглифите датират от преди около 40
000 години.
„Изображенията на ръце
са направени преди поне 39
000 години. Това е най-древното изображение, направено по шаблон. До тях има рисунки на животни, направени
преди минимум 35 400 години. Това е един от най-древните образци на реалистична
живопис, а може би дори и
най-древният”, каза сътрудникът на австралийския университет Грифит Максим Обърт,
който е определил възрастта
на рисунките.

Четвъртък, 23 октомври 2014 г.
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спортен
Успешен старт на СК „Олимпиец” за "Общински
клуб спорт за учащи" с
новата учебно-състезателна го
година Нов проект
за 102 деца

Христо СТОЙНЕВ
Общо 8 медала спечелиха борците на СК
„Олимпиец” в провелите
се два международни
турнири по свободна
борба, дали началото
на поредицата първенства, които следват за
новата учебно-състезателна година.
Град Разград бе домакин на 17-ия международен турнир за момчета
„Лютфи Ахмедов”. В него
взеха участие 19 клуба
от страната, както и борци от Одрин /Турция/ и
Люкенвалд /Германия/.
СК „Олимпиец” се
представи с шестима
борци, които успяха
да завоюват 4 медала. В кат. до 73 кг. Йордан Георгиев се окичи
със златен медал, след
като победи убедително
всичките си съперници –
включително и двамата
състезатели на Одрин.
Той бе номиниран и за
най-техничен борец на
турнира, но везните в
крайна сметка натежаха
към Илия Христов – заел
първо място в кат. 42 кг.
Вторият златен медал за търговищкият клуб донесе Денис
Зекериев в кат. 35 кг.
Той събра овациите на
присъстващите в залата след като поднесе
най-атрактивната борба
срещу представителя

на Турция Синан Кая
във финалната си среща, спечелена с техническо превъзходство.
Два бронзови медала
за клуба донесоха Илкбент Исмаилов и Курай
Ахмедов в кат. 32 кг.
Състезателите ни бяха
водени от треньорите
Стефан Стойков и Ерхан Ахмедов.
Четири медала спечелиха и кадетите ни,
които се бориха в гр.
Сливен. Там бе дадено началото на 10-ия
международен турнир
„Стоте войводи”. Първенството бе открито от
зам.-кмета на Сливен
Иван Петров, а гости
бяха: Валентин Савов
– генерален секретар
на БФБ и изтъкнатите
ни състезатели Станка
Златева и Баьо Баев.
Шампионска
титла
за Търговище завоюва
Мустафа Мустафов –
кат. 54 кг, който е шампион за 2014 г. и национален състезател.
На финала той се
наложи над Николай
Скендеров /Димитровград/. Със сребро окичи
гърдите си Йордан Георгиев – кат. 76 кг., който
след спечеленото злато
в Разград, тук отстъпи
единствено на домакина Иван Стефанов, обявен за най-техничния
състезател на турнира.

Мустафа
Мустафов
С бронзови медали
от Сливен се завърнаха Петър Петров – кат.
42 кг. и Тугай Алиев –
кат. 50 кг. Търговищката
група бе от треньорите

Йордан
Георгиев
Стефан Стойков и Стойчо Ненов. В турнира
участваха както борци
от страната, така и състезатели от Украйна и
Турция.

Художествена гимнастика

СКХГ „Светкавица – Поляница” – със

Спечелен проект от ММС

За трета поредна
година спортният клуб
по художествена гимнастика „Светкавица
– Поляница” в Търговище е с одобрен проект
на Министерството на
младежта и спорта по
програма „Спорт за
децата в детските градини”.
Продължителността

на проекта е от 1 октомври 2014 г. до 31 май
2015 г. В него са включени деца на възраст
4-6 години, разделени в
три групи. Провеждането на заниманията ще
бъде в целодневна детска градина „ Приказка”. Спортните дейности
ще бъдат ръководени от
Лидия Русева.

Празник на волейбола ще спретнат
в Омуртаг
Родният клуб на национала Виктор Йосифов – волейболен клуб
„Омуртаг”- град Омуртаг, организира „Празник на волейбола” под
надслов „Турнир на талантите” за купа „ASICS”
за момчета, родени
след 01.01.2002 година.
Турнирът ще се проведе
на 08-09.11.2014 година в град Омуртаг под
патронажа на Любо Ганев, който е вицепрезидент на БФВ /Българска
Федерация Волейбол/ и
официален представител на „ASICS” за България.
Състезанието
се
организира с цел обогатяване на волейболната култура на подрастващите, чрез среща
с една от легендите на
българския и световния
волейбол – Любо Ганев,
както и запълване на
бедният есенен спортен
календар. Друга основна цел е привличането на родителите, като
активни помощници и
съмишленици на клубовете в ежедневната работа с децата.
Наградният фонд за
състезанието ще бъде
осигурен от „ASICS”
и волейболен клуб
„Омуртаг”. Предвидени
са отборни и индивидуални награди за участниците.

Фирма „Агродимекс” ООД гр. Търговище

Уведомява своите арендодатели, че започва раздаването на рентата за стопанска"Общински спортен та 2013-2014 г. по следния график:
клуб спорт за учащи"
I. 13.10.2014 г. – 20.10.2014 г. вкл. –
спечели пореден про- За землищата на Драгоево и с. Моект на стойност 3 400 креш, с. Драгоево – сградата на читалището
лева.
В заниманията ще
II. 21.10.2014 г. – 26.10.2014 г. вкл. –
бъдат включени 48 деца За землищата на Мостич, Имренчево,
от целодневна детска в кметството на с. Имренчево
градина "Осми март" в
III. 27.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. –
Търговище, разделени в
три групи. Възрастта на За землището на кв. Въбел в базата
децата е 5-6 г., а дните на „Агродимекс” ООД
за спортуване са сряда
и петък от 10 до 12 ч.
Други 54 деца от ЦДГ
"Червена шапчица" ще
имат занимания във
сека със
вторник и четвъртък от
10 до 12ч.
собствена
П р е п о д а в ат е л и т е
техникa
Петя Николова, Светослав Савов и Кольо Калев ще предадат своите
умения и ще изградят
навици и познания у
децата по спортовете
баскетбол,
волейбол,
футбол и гимнастика.

Êóïóâàì îðåõîâè
äúðâåòà è òðóïè

0896 574 076



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг
ОБЯВЯВА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
За поемане на общински дълг
От Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ, както следва:
А. По проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда
на град Търговище”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
Предназначение: За финансиране на собствени невъзстановими разходи.
Максимален размер на дълга: 1 269 212, 64 лв.
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи на
Общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.
Б. По проект „Рехабилитация на ВиК мрежите в град Търговище”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. , попадащи в
градски агломерационни ареали”.
Предназначение: За финансиране на собствени невъзстановими разходи.
Максимален размер на дълга: 1 823 635 лв.
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи на
Общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.
Общественото обсъждане ще бъде проведено на 24 октомври 2014 г. от 17.00 часа
в зала „Христо Самсаров” в Община Търговище.

БЧК организира среща на приемните родители в Търговище

Много емоционална и полезна, според участниците, беше поредната среща с приемните
родители в Търговище, която се проведе в Комплекса за социални услуги в града. Обучение,
дискусия или споделяне на опит – трудно е да
се определи, но във всички случаи беше много
полезна среща, обобщиха организаторите от
местния клон на Българския червен кръст.
Проблемите, които приемните родители

обсъдиха, бяха свързани с осиновяването на
деца, след като те са били настанени в приемни семейства. Раздялата с децата се оказва
трудна, както за тях самите, така и за приемното семейство.Участниците споделиха своите
тревоги и емоции, а специалисти от БЧК разясниха възможностите за по-нататъшна връзка с детето, за водените протоколи и отчети от
осиновителите. Водещ на срещата беше психо-

логът-доброволец на БМЧК в Търговище Цветелина Ганева. Обучението беше осъществено
със съдействието на екипа по приемна грижа
към община Търговище по проект „И аз имам
семейство”.
Докато родителите бяха в залата за обучения, младите доброволци на БЧК поеха грижата за децата.Времето премина в игри, рисуване
и четене на гатанки и приказки.

Четвъртък, 23 октомври 2014 г.
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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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам КЪЩА в кв. Боровец – дворно място – 490 кв.м.,
застроена площ – 110 кв.м. и
гараж. Отремонтирана, с обзавеждането Цена – 175 000 лв.
Тел.: 0886 43 56 12 /след 17 ч./
Продавам
КЪЩА в с. Осен
и дворно място със застроена площ за къща
Цена по споразумение
Тел.: 0882 40 99 30

ПАПУРОВ

"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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690
(1-4)

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

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

(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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

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

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двуста- Продавам
ГАРАЖ
ен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
ÊÓÏÓÂÀ
на
ул. „Цар
4
/не
последен/.
тел:
0899/
934
705
Тел. 0889 280 959
Освободител”
Необвързан, симпатичен
Продавам
32 в Търговиïëàùàíå мъж на 42 г. търси млада КЪЩА в с. Алваново с
ще – панел;
за сериозна връзка
âåäíàãà! жена
с
ток и вода;
2.8 дка дворно място
Тел.: 0988 307 802
има канал и
Тел.: 0885 548 299
Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
кука за
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
окачване.
Продавам ХОЛОВА ГАРНИТУРА;
ален център около 250 кв. м.
вода; 500 кв.м. дворно място
Удобен
за реподходящо за заведение или
КУХНЕНСКИ ЪГЛОВ ДИВАН; ДИВАН;
Цена по договаряне
монт на МПС
производствена дейност
ДВЕ ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО Цена: 11 000 лв.
Тел.: 0899 35 42 06
тел: 0887/ 369 592
Тел.: 0885 09 70 14
Тел.: 0899 66 45 05
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
В
отлично
състояние.
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ Тракия Глас България ЕАД
на ул. „Братя МиладиЦена
5000
лева.
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Завод за домакинско стъкло
нови” 19 в Търговище,
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
търси да назначи :
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
близо до Огледалото;
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ЛОГИСТИКА
удобна за семейство
Давам
под
наем
АПАРТАМЕНТ
Изисквания: - Висше образование; Минимум 3
Търся
гараж
под
Тел.: 0899 20 80 12
години професионален опит на ръководна длъжност
(1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

ЗЕМИ

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/

ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ
Изисквания: - Средно образование; Минимум 3 години опит на
длъжността - Техник производствени структури
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална
зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки Ресурси” или на
е-mail: garif@sisecam.com.
Краен срок за подаване на документи 04.11.2014г.

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.
бригади, шофьори на самосвали
(1-8)

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

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

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

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

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

наем с трифазен ток
Тел.: 0892 037 255
(1-4)

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

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

23 октомври 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Американски гангстер
21.00 ч. - криминален

23 октомври
БНТ 1

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
Nova TV
23:30 Копнеж по Джоузеф Лийс 06:20 Здравей, България
- драма
09:30 На кафе
bTV
11:30 Бон Апети
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
09:30 Преди обед
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД - 12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен
12:00 bTV Новините
анимационен
13:30 Моята карма - сериен
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Шоуто на Слави
14:30 Перла - сериен
13:30 Тайните на времето10:00 Безсъници в Сиатъл 16:00 Новините на Нова
сериал
комедия
15:30 Светлината на моя
12:00 Семейство Флинстоун - 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
живот - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
13:00 Новите съседи - сериал 19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 17:30 Лице в лице
14:30 Най-лошата седмица реалити
18:00 Времето лети - сериал
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 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

ПЕТЪК
БНТ 1

Kino Nova

07:15 Войната на Фойл сериал
09:50 Касъл - сериал
10:50 Войната на Фойл -сериал
12:55 Орли на правосъдието комедия
15:20 Желязната маска - приключенски
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Американски гангстер криминален
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

bTV Cinema - Хъдзън Хоук
21.00 ч. - екшън

24 октомври
- шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

17:00 Шоуто на Слави
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 Хортън - анимация
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 Краят на света - екшън
13:00 Армейски готвачи bTV Lady
риалити
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Survivor: Камбоджа
09:00 Готвачи за милиони 16:00 В. И. П.- сериал
лайфстайл
17:00 Извън играта - сериал
10:00 Екзотични кътчета 18:00 Праведен - сериал
лайфстайл
19:00 Ренегат - сериал
10:30 Мода и шик - модно
20:00 Истинско правосъдие предаване
сериал
11:00 Модни хроники 21:00 bTV Новините
лайфстайл
22:00 Хелбой - екшън
11:30 Такъв е живота: Футболни
00:15 Праведен - сериал
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
09:00 Докосване - сериал
10:15 Приключенията на Барон 16:00 Престъпления и страсти
- сериал
Мюнхаузен - приклю17:00 Огледален свят - сериал
ченски
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:00 Незабравимо - сериал
14:00 Текила и Бонети - сериал 19:00 От обич - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
15:00 Докосване - сериал
16:00 Копнеж по Джоузеф Лийс 21:00 Цветовете на любовта сериал
- драма
22:00 Стъклен дом - сериал
18:00 Никита - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Хъдзън Хоук - приключенски
Nova TV
23:00 Легендата за Херкулес - 06:20 Здравей, България
екшън
bTV
09:30 На кафе - НТВ
01:00 Спасете ме - сериал
06:30 Тази сутрин
11:30 Бон Апети
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Новините на Нова
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД - 12:30 Опасна красота - сериен
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Моята карма - сериен
анимационен
13:30 Тайните на времето14:30 Перла - сериен
09:00 Младост 5 - шоу
сериал
10:00 Само самотните - драма 16:00 Новините на Нова
15:30 Светлината на моя
16:30 Малката булка - сериен
12:00 Семейство Флинстоун живот - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
17:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
13:00 Столичани в повече 17:30 Лице в лице
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 сериал
18:00 Времето лети - сериал 14:00 По средата - сериал
реалити
19:00 bTV Новините
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
14:30 Най-лошата седмица 20:00 Север- юг - сериал
22:00 Голямата уста - ток шоу
сериал
21:30 Гласът на България
23:00 Господари на ефира - шоу
16:00 Кухня - сериал
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:05 Не съм затворен кръг документален
12:00 По света и у нас
12:30 Обзор Лига Европа
13:10 12 часа във въздуха игрален филм
14:55 Вирусите атакуват анимационен
15:10 Живот с Дерек - тв
филм
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:30 Моцартови празници Правец - 2014:
В.А.Моцарт - Дон
Жуан /оперен спектакъл, 1 част/
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /1989г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Инспектор Валандер:
Преди студа - тв филм
23:35 По света и у нас
23:50 Зелена светлина
23:55 Дребни мошеници игрален филм

21:00 Х Factor - музикално шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

23:30 Новините на Нова

Kino Nova

07:15 Войната на Фойл сериал
09:50 Касъл - сериал
10:50 Д-р Хаус - сериал
11:50 Войната на Фойл -сериал
13:55 Завоят на реката уестърн
15:45 Стари приятели -комедия
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Аферата Томас Краун
- трилър

23:20 От местопрестъплението
- сериал
00:20 Американски гангстер криминален

Diema TV

07:40 Зина - принцесата воин
- сериал
08:55 Военни престъпления сериал
09:55 Италианска афера екшън
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Студио А ПФГ, директно
16:00 Футбол: Ботев Пловдив - Берое - мач от А
ПФГ, директно
18:00 Студио А ПФГ, директно
18:45 Футбол: Литекс - Локомотив София - мач от
А ПФГ, директно
20:45 Студио А ПФГ, директно
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Банковият обир - трилър
00:20 Клоунът - сериал

Nova Sport

21:45 Футбол: Фулъм Чарлтън Атлетик,
мач от Чемпиъншип,
директно

СЪБОТА

Nova TV - Планетата на вещиците
20.00 ч. - приключенски

25 октомври
БНТ 1
08:35 Саладин - анимационен
09:00 Гномео и Жулиета анимационен
10:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
жени, 1 манш/ откриване на ски сезона, пряко
12:00 По света и у нас
12:35 Иде нашенската музика
- фолклор
13:40 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
жени, 2 манш/ пряко
14:45 Бразди
15:15 Малки истории
16:10 Един снимачен ден игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
18:55 Дискавъри - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Бели ядове - игрален
филм
23:30 По света и у нас
23:45 Джаз линия: Концерт на
Ginger Groove

спортове
09:30 Survivor Камбоджа реалити
11:45 Хелбой - екшън
13:45 Предсказание за края на
света - фантастика
15:30 Италиански футбол - обзорно предаване
16:00 Извън играта - Падението
на Сам Акс - криминален
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска серия А студио
21:45 Италианска серия А
23:45 Италианска серия А студио
00:00 Гробницата на дракона екшън

bTV Cinema

08:00 Когато мъртвите се разлудуват - комедия
09:45 Копнеж по Джоузеф Лийс
- драма
11:45 Мъжът с червената обувка
- комедия
13:45 Легендата за Херкулес екшън
15:45 Хъдсън Хоук - екшън
18:00 Седем часа разлика- сериал
bTV
21:00 Господар и командир:
07:00 Трета смяна - сериал
Далечният край на света
08:00 Тази събота
- екшън
11:00 Cool…T - лайфстайл
23:45 Неомъжена бяла жена 12:00 bTV Новините
драма
12:30 Домашен арест - ситком
bTV Comedy
13:00 Бебето беглец - комедия
08:00 Напълно непознати 15:00 Изабел Кастилска сериал
сериал
16:00 Мъжоретки - комедия 10:00 Хортън - анимация
12:00 Такеши касъл - риалити
18:00 Survivor: Камбоджа
13:00 Напълно непознати
19:00 bTV Новините
- сериал
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу 15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Да, мило - сериал
22:00 Комиците - шоу
19:00 Без пукната пара - сериал
23:00 Затворници - крими19:30 Семейство Флинстоун нален
сериал
01:50 Мъжоретки - комедия
20:30 Ани: Кралско приключеbTV Action
ние - музикален
08:30 Дивата муха - преда22:30 Такеши касъл - риалити
ване за екстремни

НЕДЕЛЯ

bTV Cinema - 21.00 ч. - приключенски
Завръщане в синята лагуна

26 октомври
БНТ 1

23:30 Първична сила- турнир на 09:45 Комисар Рекс - сериал
Световната федерация 10:45 Банковият обир по кеч
трилър
13:00 8 Прости правила bTV Lady
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
13:30 Сапьорски отряд: Афга09:00 Редакцията - сериал
нистан - документална
11:00 Модни хроники поредица
лайфстайл
11:30 Кухнята на Звездев - шоу 14:30 Най-опасните пътища в
света - документална
12:00 Гласът на България - шоу
поредица
16:00 Стъклен дом - сериал
17:00 Изборът на Лара - сериал 15:30 Дракон: Историята на
Брус Лий - екшън
20:00 Папараци - предаване за
18:00 Студио А ПФГ, директно
новините
19:00 Футбол: Лудогорец 21:00 Цветовете на любовта Черно море - мач от А
сериал
ПФГ, директно
22:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Студио А ПФГ, директно
Nova TV
21:30 Шперцът - трилър
07:00 Събуди се... - НТВ
23:40 Смъртоносно желание
10:00 На светло с Люба Кулезич
4 - екшън-трилър
11:00 Съдебен спор - НТВ
Nova Sport
12:00 Новините на Нова
14:45 Футбол: Уест Хям
12:30 Разследване
Юнайтед - Манчестър
13:00 Четирите пера - драма
Сити, мач от англий15:30 Студио А ПФГ , директно
ската Висша Лига,
16:00 Футбол: Левски - ЦСКА директно
директно
19:30 Футбол: Суонси Сити
18:00 Ничия земя - НТВ
- Лестър Сити, мач от
19:00 Новините на Нова
английската Висша
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
Лига, директно
20:00 Планината на вещиците приключенски
TV 7
22:00 Завръщането на Поли 08:00 Амика - сериал
комедия
08:30 Клиничен случай 23:50 Четирите пера - драма
сериал
09:00 Факторът Кошлуков
Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок 11:30 Южният Пасифик
- документална
09:20 Бетовен - комедия
поредица
11:10 Стари приятели - комедия
13:20 Али Джи в парламента - 12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
комедия
14:40 В търсене на истината
15:10 Аферата Томас Краун - документална
трилър
поредица
17:30 Родители - комедия
20:00 От местопрестъплението 15:40 Прокълнатото съкровище - приключенски
- сериал
17:30 TOP GEAR
21:00 Мики Синьото око 18:30 НОВИНИ
комедия
23:10 От местопрестъплението 19:30 Дървото на живота драма
- сериал
22:10 Новини
Diema TV
22:20 Специална защита 07:30 Безследно изчезнали комедия
сериал

риал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Училище за чар - комедия
22:30 Такеши касъл - риалити
bTV Action
23:30 Първична сила- турнир на
08:30 Survivor: Камбоджа Световната федерация
реалити
по кеч
11:30 Предсказание за края на
bTV Lady
света - фантастика
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
13:30 Х - Мен - екшън
15:30 Италиански футбол - об- 09:00 Редакцията - сериал
11:00 Модни хроники зорно предаване
лайфстайл
16:00 Италианска Серия А:
11:30 Кухнята на Звездев - шоу
18:00 Най-добрият нинджапредаване за екстремни 12:00 Предай нататък - шоу
14:00 Стъклен дом - сериал
спортове
17:30 Изборът на Лара - сериал
19:00 Италианска Сериа А:
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Италианска Серия А сериал
студио
22:00 Пепел от рози - сериал
21:45 Италианска Серия А:
00:00 Редакцията - сериал
23:45 Италианска Серия А студио
Nova TV
00:00 Последният от рода 07:00 Събуди се... - НТВ
екшън
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
bTV Cinema
12:00 Новините на Нова
08:00 Целуни ме за сбогом 12:30 Котаракът в чизми - аникомедия
мационен
10:15 Огледало с две лица 14:30 Извън новините с Ани
драма
Салич
12:45 Острието - драма
16:00 Дикoff - НТВ
15:00 Господар и командир:
Далечният край на света 19:00 Новините на Нова
19:30 Разследване
- екшън
20:00 Тримата мускетари- прик18:00 Седем часа разлика люченски
сериал
21:00 Завръщане в синята лагу- 22:15 Мъжете, които мразеха
жените - комедия
на - приключенски
23:00 Огледало с две лица Kino Nova
драма
07:55 Детски анимационен блок
bTV
09:10 Бетовен 2 - комедия
bTV Comedy
07:00 Трета смяна - сериал
11:00 Родители - комедия
08:00 Напълно непознати 08:00 Тази неделя
13:30 Раждането на лъжата сериал
11:00 Търси се… - токшоу
комедия
09:00 Флинстоун - сериал
12:00 bTV Новините
10:00 Ани: Кралско приключе- 15:40 Мики Синьото око 12:30 Домашен арест - ситком
комедия
ние - музикален
17:50 Краен квартал - комедия
13:00 Нощна практика 12:00 Такеши касъл - риалити
20:00 От местопрестъплението
комедия
13:00 Напълно непознати - сериал
14:50 Барабанистът - комедия
сериал
17:00 120 минути
14:30 Новите съседи - сериал 21:00 Опашати сватовници комедия
19:00 bTV Новините
16:00 Столичани в повече 23:10 От местопрестъплението
19:30 bTV Репортерите
сериал
- сериал
20:00 Гласът на България
18:00 Да, мило - сериал
- шоу
19:00 Без пукната пара - сеDiema TV
08:10 Неделно евангелие
08:15 Саладин - анимационен
08:45 Бърколино Предаване
за децата
09:00 Денят започва
10:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
мъже, 1 манш/ пряко
12:00 По света и у нас
12:35 Златните гласове на
Златният Орфей: Големите световни звезди
13:40 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
мъже, 2 манш/ пряко
14:45 1014 - последната
година на Самуил документален
15:35 Неразделни - тв филм
16:30 Умно село: Шосетата на
свободата /Мариана
Мелнишка/
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Точен мерник - игрален
филм
22:15 Нощни птици
23:15 По света и у нас
23:30 Трето полувреме

22:30 Папараци - новините от
шоубизнеса
23:30 Всяка една неделя драма

09:30 Комисар Рекс - сериал
10:30 Дракон: Историята на
Брус Лий - екшън
13:00 8 Прости правила сериал
13:30 Национална лотария
14:00 Най-опасните пътища в
света - документален
15:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
15:30 Футбол: Тотнъм
Хотспър - Нюкасъл
Юнайтед - мач от
английската Висша
Лига, директно
18:00 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Челси
- мач от английската Висша Лига,
директно
20:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
20:30 Изчезнал по време на
акция III - екшън
22:40 Кръгът на осмицата мистъри

Nova Sport

15:30 Футбол: Бърнли
- Евертън, мач от
английската Висша
Лига, директно

TV 7

08:30 Клиничен случай сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Южният Пасифик - документална поредица
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
14:40 В търсене на истината
- документална
поредица
15:25 ЖЕГА
16:00 Предаването
17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
19:30 Реджеп Иведик 2 комедия
21:40 Новини
21:50 Щастливката - комедия
23:30 Адско Пътуване - филм

Четвъртък, 23 октомври 2014 г.
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Прочетохме
за вас от в.
"Животът днес"

Салата от цвекло,
моркови и ябълки
ПРОДУКТИ: 1 ч.л.мед; 2 щипки сол; 1 с.л.оцет Балсамико; 2 с.л.зехтин; 2 бр. ябълки; 4 бр. моркови; 400
гр. цвекло
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ Измивате и обелвате
червеното цвекло, морковите и ябълките. Настъргвате
ги на едро ренде и ги разбърквате.
Дресингът за салата се приготвя от 2 части зехтин,
1 част оцет Балсамико и сол на вкус. Към дресинга
може да добавите и чаена лъжица мед, ако ябълките
не сладки.
АКО НЕ ЗНАЕТЕ - цвеклото доста цапа ръцете, измиват се лесно, но по-добре е да ползвате ръкавици.
Приятно хапване на солидна доза витамини!

Четвъртък, 23 октомври 2014 г.

ШАРЕН СВЯТ

СПОРТ
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СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ

ФК „Светкавица”
– Търговище

Колективна оставка

(от 1 стр.) до края на есенния полусезон ръководството на клуба
ще продължи да изпълнява своите задължения, но същевременно
ще даде възможност на деятели,
имащи отношение и финансови
средства, да подпомогнат футбола в Търговище, да кандидатстват
за неговото управление, пред Общото събрание на клуба, уточни
Дойчинов. „Дано да се намери
човек, който да поеме клуба. Ние

друга цел нямаме“, заключи той.
Според ръководството, за тази
една година те са изпълнили поетия ангажимент, да възродят клуба и организационно, и технически, въпреки недостигът на пари.
Имало е и добра обстановка
за работа, а с регистрацията по
Закона за децата и семействата, са избегнали едноличните
решения в неговото управление.
За жалост, идеята да се привле-

че търговищкия бизнес в ръководството на клуба не е дала резултат, а активността на бизнеса
е отпаднала напълно, след като
не влизат в „Б“ групата, поясни
Дойчинов.
В края на срещата с представители на медиите Дойчинов
посочи, че на играчите не е изплатена само една премия и бе
категоричен, че още утре футболистите ще си получат дължимите пари.
След срещата с ръководството разговаряхме и с футболистите
от клуба. Те бяха категорични, че положението е трагично – нямало пари за екипи, топки
и нормална подготовка,
а неизплатените хонорари са за три срещи.
„Уговорката ни е, след
края на всяка среща да
си получаваме парите.
Сега играем без пари,
караме се помежду си,
… никой не ни брои за
живи”, бяха категорични младежите. „Ние
сме юноши на отбора,
милеем за града, за
„Светкавица”, но вече
ни писна“, заключиха
футболистите.

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



Животът е като
карането на колело – казва позната
– ако ти е тежко,
значи караш нагоре,
ако ти е леко – спускаш се по нанадолнището. Въпросът
е защо няма седалка
и защо по търговищенските улици?!?
***
Сутринта
мъж
пита жена си:
- Марче, ти кво си
помисли, когато ме
видя да се връщам
снощи със синина
под окото?
- Нищо не си помислих. Когато се върна снощи синината
още я нямаше.
***
В едно щъркелово
гнездо:
- Мамо, къде е татко?
- Той носи бебета
по света и радва
много семейства!
Няколко месеца покъсно майката-щъркел пита сина си:
- Къде беше цял
ден?
- Плаших гимназистки!

ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи
АД,
Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че:
На 24.10.2014 г., от 10:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Паламарца – ТП ТКЗС – 2, МТП Пътно
Хижа, ТП Овчарник, ТП ПС Калакоч.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти
за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

СКРЪБНА
ВЕСТ
След дълго и мъчително боле-

дуване, на 21 октомври 2014 г. в
Търговищката болница почина

д-р Елена Александрова
Николова

Отиде си един добър и запомнен
от стотици хора лекар. Но Елена
беше не само добър лекар, а и добър човек. И такава ще я запомним приятели, колеги,
близки и дори случайни познати. Тя беше в същото
време и болезнено чувствителен общественик, съпричастна на всички драматични събития у нас и в
Търговище в последните години. Приживе тя получи признание за своята работа като ендокринолог в
окръжната болница, благодарността на хората, които
лекуваше и съветваше от сърце.
Това й даваше сили в работата. Но не й достигнаха сили да се пребори с коварното заболяване.
Отиде си и остави опечалени близките си. За нас,
другите, остава светъл спомен и усещането за един
осмислен и достойно преживян живот.
Сбогом, Елена! Ще те помним и споменаваме с
добро.
Роднини, близки, приятели

Бирата увеличава мъжката
плодовитост, кафето я намалява

Мъжете, които обичат да пийват по халба
бира след работа, могат да използват ново
извинение пред половинките си - резултатите от американско
изследване показват,
че алкохолът стимулира мъжката плодовитост. Същото проучване разкрива, че кафето
влияе неблагоприятно
върху шансовете за
зачеване, както и вегетарианството според
друго
американско
изследване, пише в.
"Дейли мейл".
Авторите на първото
проучване от Масачузетската многопрофилна болница в Бостън
са установили, че за
мъжете, които пият
средно халба и
половина дневно,
равняваща се на
22 грама алкохол
или три алкохолни
единици, шансът
да станат бащи
чрез ин витро оплождане е двойно
по-висок - 57 процента срещу 28
процента за въздържателите.
Според специалистите причината за по-големите шансове
на пиячите е,
че алкохолът
допринася за
намаляване на
стреса, който
също
влияе
върху зачеването.

Същото изследване
разкрива и неблагоприятните ефекти от
кафето върху плодовитостта. Специалистите
са установили, че за
мъжете, които пият помалко кафе - по-малко
от чашка на ден, шансът да се сдобият с
потомство е близо 52
процента. За сравнение - за любителите на
силно кафе, които пият
над две или повече
чаши дневно, вероятността е под 20 процента.
Авторите на проучването смятат, че
кофеинът вреди на семенната течност на молекулярно ниво. Вреда
могат да нанесат дори
265 милиграма кофеин дневно. Чаша филтърно кафе съдържа
около 140 милиграма
кофеин, а чаша еспресо 0 100 милиграма.
Изследването е обхванало 105 мъже, чиито
партньорки или съпруги са се подложили на
оплождане ин витро.
Резултатите от второ проучване на специалисти от университета "Лома Линда" в
Калифорния показват,
че вегетарианството

0893 693 202 от понеделник до събота!

също има неблагоприятен ефект върху качеството на семенната
течност.
Авторите му са установили, че при вегетарианците и веганите
начинът на хранене
е свързан с понижен
брой и намалена подвижност на сперматозоидите.
Специалистите допускат, че от значение
за
неблагоприятния
ефект на вегетарианството са фактори
като заменянето на
месото със соя и недостигът на витамин
В12. Соята съдържа
фитоестрогени, които
имат сходни свойства
с женския хормон естроген, напомнят изследователите. За целите на проучването
те са наблюдавали 443
месоядни мъже, 26 вегетарианци и петима
вегани.
Отделно изследване на специалисти от
Харвардския университет, обхванало 155
мъже, показва, че изобилието от третирани
с пестициди плодове и
зеленчуци също може
да навреди на плодовитостта.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

