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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ 

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, 
на изгодни цени без посредници, 

в землищата на: 
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макари-
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец, 

Острец, Надарево и други в община Търговище, 
всички села в общините 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

Селскостопанска техника и резервни части

 0601 6 71 38

 0893 36 29 77
Търговище, 

Кооп. пазар, тунела

26 октомври - 
ДЕН НА СТРОИТЕЛЯ

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ! 

Приемете пожелания за крепко здра-
ве, творчески успехи и повече стро-
ителни обекти. Нека те ни донесат 
още по-големи финансови благополучия!
Нека като достойни наследници на 

старите български майстори 
съхраним миналото си и да градим 

бъдещето.  Това е мисията ни! Чес-
тит празник и на многая лето!

инж. Галин ДАЧЕВ,
управител на „БКС-Търговище” ЕООД

УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,
По случай светлия християнски 

празник Димитровден, отреден в ка-
лендара като ден за почит на всич-
ки вас, дарили дните си, вградили 
труда си в основите на всеки дом, 
училище, обществена сграда и мост.
Пожелаваме на вас и вашите се-

мейства здраве и късмет, сили и 
оптимизъм, професионални успехи и 
повече спечелени проекти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
От областното представителство на

Камарата на строителите в България
Председател инж. Емил МИЛАНОВ

Сутринта в сряда, 23 
октомври, жителите на 
Търговище, които живе-
ят в централната част 
на града, бяха събудени 
с гърмежи и вой на си-
рени. В сградата на об-
щинското ръководство 
се проведе тренировка 
на съставните части на 
единната спасителна 
система в града. В нея 
участваха автомобили 
със специален режим 
и екипи на Центъра са 
спешна помощ, полици-
ята, пожарната и Граж-
данска защита.. Трени-
ровката бе по искане 
на Центъра за спешна 
и неотложна помощ, 
обясни главният екс-
перт  в отдел „Сугро-
ност” на община Търго-
вище Кирил Керев.

Целта на тренировка-
та е била да се провери 
взаимодействието меж-
ду екипите на Центъра 
са спешна помощ, по-
лицията,         (на 4 стр.)

УчебноБорислав КУРДОВ
Служители на Воен-

ния завод „ТЕРЕМ-Хан 
Крум” в Търговище в по-
неделник, 21 октомври, 
излязоха на протест. 
Близо 300-тата работ-
ници настояваха да не 
бъде сменен настоящи-
ят им управител Христо 
Богданов, каквато ин-
формация е достигна-
ла до тях. Мотивите на 
работещите тук са, че 
именно настоящия уп-
равител е успял да из-
веде завода от кризата 
– допреди три години, 
когато е бил назначен 
Богданов, „ТЕРЕМ Хан 

Крум” е имал задълже-
ния към персонала и 
към доставчици, които 
са били изчистени, а 
едновременно с това са 
били сключени и нови 
договори за поръчки.

„Само за няколко 
месеца, след февруари 
2011 г., положението 
се промени – започна 
изплащането на стари-
те задължения. Вече 2 
г. нямаме проблеми с 
осигуряването на рабо-
та и изплащането на за-
платите, което доприне-
се за социалния мир и 
диалог в дружеството”, 
заявиха          (на 2 стр.)

Добри новини от ТЕРЕМ
След дни на протести в защита на директора на 
местния военен завод, министърът на отбраната 
Ангел Найденов лично се обади по телефона, за да 
потвърди, че смяна на Христо Богданов няма да има

Ñâåòëèíè è ñåíêè â 
íîâà "Ñâåòêàâèöà"

Сирени и 
гърмежи 
събудиха 
Търговище

Борислав КУРДОВ
Водната сага в Омур-

таг продължава, все 
още бедственото поло-
жение не е отменено. 
Въпреки че още в петък 
вечерта водата по чеш-
мите потече в график по 
три пъти на ден за по 
няколко часа, в събота 
стотина недоволни се 
опитаха да блокират 
главния път София-Ва-
рна. Органите не допус-
наха това да се случи, 
като основание за това 
беше, че разрешение 
за протеста няма. Въ-

преки това, протестира-
щите издигнаха плака-
ти с надписи: „Искаме 
вода", „Кой е виновен за 
липсата на вода?", „50 
години без вода. В кой 
век сме?” и други.

Във вторник вода по 
чешмите имаше само 
вечерта от 17 до 23 часа, 
тъй като аварийните еки-
пи планово ремонтираха 
новопоявили се аварии 
по трасето на вопровод-
ната система от Кипило-
во. По обяд същия ден 
Прокуратурата в Търго-
вище                 (на 2 стр.)

Водната сага в Омуртаг

И прокуратурата
се самосезира
Извършва се предварителна про-
верка за нарушения по ремонта 
на водопровода от Кипилово
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Успешно приключиха 
първите по рода си Дни на 
Европа, организирани от 
Областния информацио-
нен център. Състоялите се 
в края на миналата седми-
ца поредица от инициативи 
повишиха осведомеността 
на хората за Евросъюза и 
приноса на европейските 
фондове за развитието на 
инфраструктурата, социал-
ното и културното развитие 
на региона.

Изложбата от 30 фотоса 
„Те успяха“, която представи 
значими проекти, реализи-

Дни на Европа в Търговище 

Пъстра палитра от прояви 
рани с финансовата подкре-
па на еврофондовете, сло-
жи началото на проявите. 
По-късно представители на 
местните власти от облас-
тта, на бизнеса и граждан-
ския сектор участваха в дис-
кусионен форум на тема: „На 
прага на новия програмен 
период. Визия за България 
2014-2020 г.“. От експерти 
от Управляващите органи 
на Оперативните програми 
„Регионално развитие“ и 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ те успяха да научат 
новите приоритети в двете 

програми, по които ще се 
финансират дейности през 
следващия програмен пери-
од. Петъчният, 18 октомври, 
приключи с концерт, кой-
то успя да събере на една 
сцена, многообразието от 
музикален, певчески и тан-
цов талант на деца и мла-
дежи от самодейни състави 
от цялата област.  Изненада 
за публиката в концертна-
та зала на ОНЧ „Напредък“ 
беше инструменталното 
изпълнението на химна на 
Европа „Одата на радостта“, 
специално разучен и подне-

сен от фанфарният оркестър 
на I ОУ „Хр. Ботев“ .

Областният информацио-
нен център даде своя при-
нос и за увеличаване на бо-
гатата зелена растителност 
в Търговище, като облагоро-
ди с цветни лехи, жив плет и 
нови дървесни видове зона-
та около детската площадка 
на парк„Борово око“. 

В рамките на Дните на 
Европа информационният 
център приобщи и младите 
хора към спортните занима-
ния. Ученици бягаха и краха 
велосипеди по предварител-
но определен маршрут край 
езерото в парка, а по-големи-
те им връстници мереха сили 
в игрите по пейнтбол.

Още нещо за

"Глас Търговище" ООД
Преди няколко броя на-

шият вестник писа за прес-
тижното представяне на 
търговищката фирма „Глас – 
Търговище” ООД в класация 
на Българската търговско 
промишлена палата. Там на-
шият „Глас” се „чу” сред 10-
те най-добри между стоте 
фирми в страната за растеж 
и икономическо развитие 
през 2012 г. Както писахме 
тогава, пък ще напомним и 
сега, престижната класация 
радва не само ръководство-
то на „Глас” и работещите 
тук, а и всички, които се ин-
тересуват и милеят за ико-
номическия възход на реги-
она. Същевременно питаха 
ни дали „Глас - Търговище” 
ООД е познатата до скоро 
фирма „ДАКС”. Да така е. 
Но за повече подробнос-
ти се обърнахме към ръко-
водството на търговищката 
фирма с въпроса: Кой са те 
днес? 

Ние сме една млада фир-
ма с богата история и голя-
мо бъдеще. Нашият красив 
свят е изграден от стъкло! 

Модерният живот не би 
бил възможен без стъкло. 
От буркана в който държим 
сладкото, огледалото в кое-
то се оглеждаме, докато си 
мием зъбите и стигнем до 
прозореца, през който гле-
даме всеки ден – стъклото е 
навсякъде около нас. 

Всичко започва преди 
20 години в един склад в с. 
Подгорица, близо до Търго-
вище, под името Дакс – 96. 
Тъкмо тогава започнахме и 
основната си дейност – да 
продаваме флоатно стъкло. 

От 2011 г. развиваме дей-
ността си като Глас Търгови-
ще ООД. 

С годините успяхме да из-
градим стабилно и взаимно 
сътрудничество с водещи 
производители на стъкло, 
консумативи за стъклопаке-
ти и машини за обработка 
на стъкло и производство на 
стъклопакети. 

Разчитаме на екип от 
професионалисти, готови 
винаги да откликнат, даваме 
им сигурност и свобода, а те 
ни отвръщат със своята ло-
ялност и професионализъм. 

Стремейки се да вършим 
работата си по-възможно 
най-добрия начин се прех-
върляме във водеща тър-
говска фирма и партньор, 
на който клиентите винаги 
могат да разчитат. 

Винаги сме били отво-
рени към новости и сме 
се стремили да сме номер 
едно. Готови сме да споде-
лим знанията и уменията си, 
както и да трупаме нови.

За нас клиентите са не 
просто клиенти, те са наши 
приятели и партньори, стре-
мим се да успяваме заедно!

За безспорния успех на 

фирма „Глас Търговище” 
ООД, кметът на града Кра-
симир Мирев е изпратил по-
здравителен адрес до упра-
вителя на фирмата Никола 
Колев. В него се казва: 

„Специални поздравле-
ния към Вас и екипа Ви по 
случаи получените призна-
ния и висока оценка, нареж-
дащи „Глас Търговище” ООД 
в топ 10 на водещите фир-
ми в България, в класация 
представена от БТПП. 

Гордеем се с Вас и с ва-
шите успехи! 

…Това ваше достижение 
е ярък пример за стоици-
зъм, за желание да нами-
рате пътя, възможностите 
и средствата да се движи-
те напред – към устойчиво 
развитие, стратегически 
обосновано и социално за-
доволяващо потребностите 
на обществото ни”…

Ние от „Търговищки НОВИ-
НИ” се присъединяваме към 
тази оценка – поздравление 
и желаем успешна работа и 
нови престижни класации и 
отличия на фирмата. 

Облекчения за диабетно-
болните здравноосигурени лица

 Ðàéîííà çäðàâíîîñèãóðèòåëíà êàñà - Òúðãîâèùå  èíôîð-
ìèðà  ãðàæäàíèòå íà îáëàñò Òúðãîâèùå, ÷å îò 01.10.2013ã. å 
îáëåê÷åíà ïðîöåäóðàòà çà ïðåäïèñâàíå è îòïóñêàíå íà êîí-
âåíöèîíàëíè /÷îâåøêè/ èíñóëèíè. Çà òîçè âèä èíñóëèíè âå÷å 
íå å íåîáõîäèìî íà çäðàâíîîñèãóðåíèòå ëèöà äà ñå èçäàâàò 
è óòâúðæäàâàò ïðîòîêîëè ²Ñ , à äèðåêòíî ñå èçïèñâàò íà 
ðåöåïòóðíè áëàíêè. Àïòåêèòå - äîãîâîðíè ïàðòíüîðè íà 
ÍÇÎÊ, èçïúëíÿâàò ðåöåïòèòå áåç äà èçèñêâàò îò ïàöèåí-
òèòå ïðîòîêîëè. Çà ëèöàòà, ïðè êîèòî èìà íàçíà÷åíà òå-
ðàïèÿ  è âå÷å ñà èçäàäåíè ïðîòîêîëè, çà îñòàòú÷íèÿ ïåðèîä 
íà âàëèäíîñò íà ïðîòîêîëà íå ñå íàëàãà èçâúíðåäåí ïðåãëåä.

Ïúðâîíà÷àëíîòî çàïî÷âàíå íà ëå÷åíèå ñ êîíâåíöèîíàëíè 
èíñóëèíè, êàêòî è ïðè ïðîìÿíà íà òåðàïåâòè÷íàòà ñõåìà, 
çàäúëæèòåëíî ñå èçâúðøâà ñëåä ïðåãëåä îò ñïåöèàëèñò ïî 
åíäîêðèíîëîãèÿ. Çàäúëæèòåëíî çäðàâíîîñèãóðåíèòå ëèöà ñ 
ïîñòàâåíà äèàãíîçà Íåèíñóëèíîçàâèñèì çàõàðåí äèàáåò, íà 
êîèòî çà ïúðâè ïúò ñå íàçíà÷àâà òåðàïèÿ ñ êîíâåíöèîíàë-
íè èíñóëèíè, èìàò ïðàâî äà ïîëó÷àò ãëþêîìåð è ñúîòâåòíî 
òåñò-ëåíòè çà íåãî. Òîâà ñòàâà ïî ïðåöåíêà íà ñïåöèàëèñòà 
ïî åíäîêðèíîëîãèÿ, ñ ïðåäïèñâàíå íà âòîðà ðåöåïòà. Ëåêàðè-
òå çàäúëæèòåëíî ùå ñå ñúîáðàçÿâàò ñ íàëè÷èåòî íà ïðåäõîä-
íî ïðåäïèñâàíå è îòïóñêàíå íà êîíâåíöèîíàëíè èíñóëèíè, 
êîåòî ùå ñå óäîñòîâåðÿâà ñ âïèñâàíå â “Ðåöåïòóðíà êíèæêà 
íà õðîíè÷íî áîëíèÿ”.

Отбелязахме Световния ден 
за борба с трафика на хора

Ïîâå÷å îò ñòî ó÷åíèöè îò ïåòòå îáùèíè íà Òúðãîâèùêà 
îáëàñò äíåñ ó÷àñòâàõà â êàìïàíèÿ ïî ïîâîä ìåæäóíàðîäíèÿ 
äåí çà áîðáà ñ òðàôèêà íà õîðà – 18 îêòîìâðè. Èíèöèàòèâè 
ñå îðãàíèçèðàò îò "Àñîöèàöèÿ ÍÀß", à öåëòà å  ìëàäåæèòå 
äà íàó÷àò êàêâî å òðàôèê íà õîðà, êàêâè ñà ðèñêîâåòå äà áú-
äàò âúâëå÷åíè è êàê äà ñå ïðåäïàçÿò, êàçà çà ÁÒÀ ïðåäñåäàòå-
ëÿò íà Ñâåòëà Ñèâ÷åâà.

Ðàçäàâàíè áÿõà èíôîðìàöèîííè ìàòåðèàëè ïî òåìàòà 
òðàôèê íà õîðà ñ öåë ñåêñóàëíà åêñïëîàòàöèÿ. Çà ïúðâè ïúò 
áå ïîêàçàí è ôèëìúò “Another one” ïî ñöåíàðèé íà Ïåòÿ 
Ïåòðîâà - ó÷åíè÷êà â åçèêîâàòà ãèìíàçèÿ „Ì. Àíäðåé” â 
Òúðãîâèùå. Ëåíòàòà âçå ó÷àñòèå â Ïúðâèÿ ôåñòèâàë çà êú-
ñîìåòðàæåí ôèëì “Unchosen” – Áðèñòúë, Àíãëèÿ, ïîñâåòåí 
ñïåöèàëíî íà òåìàòà çà òðàôèêà íà õîðà. 

Èíèöèàòèâàòà â ìåæäóíàðîäíèÿ äåí ñðåùó òðàôèêà íà 
õîðà å ÷àñò îò ïðîåêò „Êîîðäèíàöèîíåí ìåõàíèçúì çà ïðå-
âåíöèÿ íà òðàôèêà íà æåíè è äåöà â äâå îáëàñòè íà Ðåïóáëè-
êà Áúëãàðèÿ”, ôèíàíñèðàí îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, Ãåíå-
ðàëíà äèðåêöèÿ „Âúòðåøíè ðàáîòè”, Ïðîãðàìà „Ïðåâåíöèÿ 
è áîðáà ñðåùó ïðåñòúïëåíèÿòà”. Ïðîåêòà ñå ðåàëèçèðà îò 
Ñäðóæåíèå Öåíòúð „Ìàðèÿ” - Ãîðíà Îðÿõîâèöà â ïàðòíüîð-
ñòâî ñ „Àñîöèàöèÿ ÍÀß” è îáõâàùà äåñåò îáùèíè íà îáëàñò 
Âåëèêî Òúðíîâî è ïåò îáùèíè íà îáëàñò Òúðãîâèùå.

77 килограма канабис иззеха
полицаи от мъж в село Руец

Íà áîãàòà ðåêîëòà êàíàáèñ ñå íàòúêíàõà ïîëèöàè îò Òúð-
ãîâèùå, êîãàòî èçâúðøèõà ïðîâåðêà â äîìà íà 37-ãîäèøåí 
ìúæ îò áëèçêîòî äî ãðàäà ñåëî Ðóåö. Ïúðâîíà÷àëíî â êúùàòà 
áèëè íàìåðåíè 4,5 êã ñóõà çåëåíà òðåâèñòà ìàñà, êîÿòî ïðè 
íàïðàâåíèÿ ïîëåâè òåñò îòãîâàðÿëà íà êàíàáèñ. Ïðè ïîñëåä-
âàùèÿ îáèñê íà äâîðà è ïðèëåæàùèòå ñòîïàíñêè ïîñòðîéêè 
áèëè èççåòè îáùî 73 êã ñâåæà çåëåíà ìàñà (ñòúáëà ñ âèñî÷èíà 
îêîëî 2 ì ñ ëèñòà è ñúöâåòèÿ), êîÿòî áèëà îñòàâåíà äà ñå 
èçñóøàâà.

Ìúæúò å çàäúðæàí â ðàéîííîòî ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå íà 
ïîëèöèÿòà â Òúðãîâèùå. Òîé å ïîçíàò íà îðãàíèòå íà ðåäà 
ñ èçòúðïÿíî îò íåãî íàêàçàíèå çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ ñëåä 
óïîòðåáà íà àëêîõîë.

Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî

(от 1 стр.)  синдикалните 
лидери на КТ „Подкрепа” и 
КНСБ Красимира Димитрова 
и Красимир Стоичков. Има 
солиден договор за специ-
ално продукция, очаква се и 
подписването на продължа-
ването му, което би захрани-
ло завода с работа и заплати 
за поне три години напред, 
казаха още те.

Във вторник при поред-
ния протест недоволството 
на работниците ескалира и 
те блокираха за един час 
пътя за Попово, който мина-
ва пред портала на завода. 
Причина за излизането на 
работниците от завода стана 
мълвата, че за мястото на Бо-
гданов бил гласен Красимир 
Сребров – бизнесмен от Тър-
говище, бивш общински съ-
ветник от ДПС. Според един 
от работниците – Христо 
Горчев, който има 34 години 
стаж в завода като термист, 
готвеното назначение на нов 
директор е политическо. Той 
заяви, че апетити към това 
управленско място има още 
от месец май тази година.

Добрата развръзка за 
местния военен завод дойде 
в сряда. Лично министърът 
на отбраната Ангел Найде-
нов се обадил по телефона 
на Христо Богданов, че смя-
на няма да има. Новината по-
твърди за нас синдикалният 
лидер Красимира Димитро-
ва. Тя заяви още, че работ-
ниците остават в протестна 
готовност, ако има промяна в 
ситуацията.

За днес, четвъртък, в цен-
тралата на ТЕРЕМ в София 
е насрочено заседание на 
борда на директорите, на ко-
ето се очаква да бъде взето 
окончателно решение относ-
но казуса с директора на во-
енния завод в Търговище.

Добри 
новини за...

(от 1 стр.) информира, че се са-
мосезира заради продължило-
то повече от две седмици без-
водие в Омуртаг. 
В сряда прокурор Мартин Алек-
сандров от Омуртаг и окръж-
ният прокурор на Търговище 
Драгомир Сяров проведоха 
среща с протестиращи заради 
безводието в града. Те заявиха, 
че прокуратурата се е само-
сезирала заради проблемите, 
като проверката ще обхване 
нарушения при ремонта на во-
допровода от Кипилово. Сигна-
лите са за безстопанственост и 
нарушения на длъжностни лица 
от община Омуртаг и „ВиК”  при 
извършени ремонти на трасето 
през 2010 г, уточни прокурор 

Сяров. Ще бъде възобновено 
и прекратеното производство 
за допуснатите нарушения при 
изграждането на трасето за 
допълнително водоснабдяване 
на Омуртаг с вода от язовир Яс-
требино.
Докато течеше срещата в съ-
дебната палата в Омуртаг, про-
тестиращи отново изразиха 
недоволството си от водната 
криза в града. Омуртаг от 10 
октомври е в бедствено поло-
жение. От петък миналата сед-
мица вода се подава три пъти 
дневно. Днес протестиращите 
показаха бутилки с мътна вода 
и пожелаха дългогодишният 
проблем с безводието в града 
да бъде решен кардинално.

Водната сага в Омуртаг

И прокуратурата се самосезира

Складова база на фирмата
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Разнообразен и по свое-
му любопитен е животът в 
пенсионерските клубове на 
Търговище. И тук има проя-
ви, които събуждат сърев-
нователно начало, желание 
за достойно представяне, 
за участие във фестивали, 
конкурси и т.н. 

Наскоро писахме за със-
тава „Тракийско настрое-
ние” към пенсионерския клуб 
капитан „Петко Войвода”, 
спечелил диплом и първа 
награда в Национален фес-
тивал на стари градски пес-
ни и шлагери във Варна. На 
снимката: Представяне на 
ритуала „Листопад на спо-
мените” 

Ради АВРАМОВ
Нямат край човешките 

тревоги. Винаги намираме 
за какво да се безпокоим. 
Но това не е нормално. 
Тревогата променя начи-
на на мислене и не ни дава 
възможност да реагираме 
правилно. Всеки извод, 
който правим в състояние 
на възбуда не е правилен. 
Силната емоция ни пречи 
да разсъждаваме трезво. 
Да много хора са измам-
ливи. Те нямат привидно 
никакви добродетели, но 
всъщност са други. Има 
безброй доказателства за 
човешкото лицемерие, на 
което мнозина са способ-
ни. Но да кажем, че все-
ки е измамлив и никога 
не можем да му вярваме, 
това значи, че сме си сло-
жили черните очила и не 
можем да виждаме друго 
освен черно. 

В тревогата си ние със 
сигурност ще кажем не 
само за хората, че са из-
мамливи, но и за Бога ще 
кажем същото. Нищо не 
е хубаво за разтревоже-
ния човек. Всичко му се 
вижда опасно и порочно. 

Живеем в тревоги
Няма как напълно да из-
бегнем тревогите, но мо-
жем да ги ограничим и 
да не им позволяваме да 
променят погледа ни. 

Животът предлага дос-
татъчно опасности и ни 
поднася лоши изненади 
– това всеки го е разбрал 
от личен опит. Но дори 
когато станем пленници 
на тревогите не бива да 
вярваме на изводите, за 
които ни водят. Да това е 
просто едни лош момент 
в живота ни, който ще от-
мине и тогава ще видим 
нещата от друга светли-
на. 

Намаляването на консума-
цията на шоколад води до на-
пълняване, а не до отслабване.

Тази невероятна новина ус-
танови ново изследване. То по-
каза, че 86% от хората, които се 
стремели да свалят килограми 
и продължавали да се наслаж-
дават на любимото си лаком-
ство, отслабнали успешно.

91% от анкетираните 2100 
мъже и жени, които свалили 
най-много килограми, продъл-
жавали да приемат същото 
количество шоколад, колкото 
консумирали обичайно преди 
да започнат диета.

"Обширни изследвания уста-
новиха, че диетите, концентри-
рани около елиминирането на 
храни, е много по-вероятно да 
се провалят.

Шоколадът или диетата?
Ключът е във възприемането 

на по-спокоен подход и консу-
мирането на малки количества 
от храната, която харесвате", 
казва диетологът Джанет Ей-
лот.

Предишни изследвания ус-
тановиха, че пълното изключ-
ване на храни като шоколад, 
вино и бисквити често е свър-
зано с качването на килограми, 
тъй като те са компенсирани от 
приемането на много други хра-
ни.

Едно проучване дори пока-
за, че 65% от хората, които се 
отказали от всички лакомства, 
всъщност качили килограми.

Има още една щастлива но-
вина за любителите на шокола-
да, тъй като отделно изследва-
не установи, че той помага за 
по-дълъг живот.

Учени от Харвардския уни-
верситет изследвали 8000 
мъже в продължение на 65 го-
дини и установили, че тези, кои-
то приемали малки количества 
шоколад до три пъти месечно, 
живеели с близо една година 
повече от тези, които не консу-
мирали никакъв шоколад.

Причината вероятно се дъл-
жи на факта, чекакаото съдър-
жа антиоксиданти, наречени 
полифеноли, срещани и в чер-
веното вино, които предотвра-
тяват окисляването на вредния 
холестерол.Антиоксидантите 
предпазват и от рак.

Лъжата е част от поведе-
нието, необходимо за раз-
витието на детето. Екип от 
учени провели експеримент 
с няколко 3-годишни деца. 
На малчуганите било пред-
ложено да седнат на стол-
чета, докато зад тях ставало 
нещо интересно. Участник в 
експеримента им казал, че 
ще излезе за малко и когато 
се върне ще им покаже какво 
е правил, но при условие, че 
децата не се обърнат. Разби-
ра се, почти всички деца се 
обърнали, а после не си при-
знали.

Докато детето не стане на 
седем години, то често бърка 
действителността с фантази-
ите си. Понякога ще го чуете 
да ви разказва за това как 
е видял летящ слон. В тези 
фантазии няма нищо лошо. 
Фантазията се отличава от 
лъжата с това, че детето не 
иска да постигне нищо с нея, 
не се опитва да ви манипули-
ра или да представи желано-
то за действително.

И дори ако във фантазиите 
си детето размени реалнос-
тта с измислица, напр., ко-
гато каже, че хипопотамът е 
разлял какаото му, по-добре 
не го уличавайте в лъжа, а 
кажете: “На мен ми се стру-
ва, че на теб ти е мъчно, че 
си разлял какаото и предпо-
читаш да го е направил хипо-
потамът!“

Според специалистите 
лъжата е първият признак 
за недоверие между детето 
и възрастните. Тя е резултат 
от неувереността в собстве-
ните сили и възможности. 
Лъжата говори за липса на 
вяра в това, че мама и татко 
ще дойдат на помощ в трудна 
ситуация.

Децата никога не лъжат 
просто така. Всяка лъжа има 
своята причина. За дете-
то това е начин да промени 
нещо в живота си. Когато се 
опитваме да изкореним лъ-
жата като такава, ние рядко 
постигаме резултат. По-бла-
городният път е да се опита-
те да изясните защо детето е 
излъгало. Това не означава, 
че след това то от раз ще 
спре да лъже, но възник-

Как да реагираме 
на детските лъжи

налото доверие и топлина, 
рано или късно, ще изиграят 
положителната си роля и де-
тето ще има по-малко пово-
ди да лъже.

За разлика от децата, 
малките ученици лъжат съз-
нателно. Най-честите причи-
ни за това са:

За да скрият беля и вина-
та си за нея; За да покажат 
враждебно отношение към 
майката или бащата; За да 
бъдат похвалени от възраст-
ните. По-големите деца имат 
съвсем други мотиви: Недос-
тиг на внимание; Защита на 
приятели; Утвърждаване на 
позицията; Защита на тай-
ната си; Желанието да не 
се чувстват неловко; Стре-
меж към самоутвърждава-
не; Страх от унижение или 
срам; Проверка на силата 
си; Проблеми в екипа (кла-
са, семейството); Отстоява-
не на границите в отношени-
ята с родителите.

Психолозите съветват ро-
дителите да разберат каква 
точно е причината, подтик-
нало детето към лъжата. И 
дали е точно лъжа? Защо-
то тайните напр., са нещо 
нормално. Ние възрастните 
също имаме много тайни и 
това е нашето лично прос-
транство. Скриването на ло-
шите оценки също не е из-
мама в истинския смисъл на 
думата. В главата на детето 
се появява мисълта: “Нали 
добрият ученик не получава 
лоши оценки? Не!“ Затова 
ако на детето не се карат за 
лоша оценка, то ще се пос-
тарае да не разочарова ро-
дителите си.

Непрекъснатите лъжи при 
децата, по-големи от 10 годи-
ни, обаче са лош признак и 
към това не трябва да се от-
насяте с хумор или пренебре-
жение. Първото, което трябва 
да направите е да разучите 
защо детето лъже. Най-често 
срещаните причини за това 
са – чувство на ревност и съ-
перничество, страхът да бъде 
отблъснато, нужда от повече 
внимание и одобрение. Често 
детето не вижда други, по-
приемливи алтернативи, за 
да получи вниманието или 
помощта, от които се нуждае. 
Това звучи парадоксално, но 
много от децата предпочитат 
да бъдат наказани, вместо иг-
норирани.

Какво може да помогне 
да се прекъсне кръговрата 
на лъжата, нечестните оп-
равдания и смесването на 
фантазията с лъжата?

Създайте условия на до-
верие между вас и детето. 
Нека то бъде абсолютно 
уверено в това, че няма да 
нараните самолюбието му 
и няма да го накарате да съ-
жалява за това, че ви е спо-
делило тайна;

Някому може да проз-
вучи като виц, или просто 
шега, но не е. След дъл-
гите спорове – купената 
от магазина или домашно 
сварената ракия е по-ка-
чествена и по-полезна, 
в които не надделя нито 
едно от двете мнения, 
дойде часът на истината. 
И той е в полза на раки-
ята, защото била полез-
на. Всъщност народът от-
давна е оценил нейните 
качества и си я вари е 
и пие без предписания. 
Сега обаче, в оценката на 
„огнената течност” се на-
меси и науката, та даже и 
медицината. 

Умерената консумация 
на ракия повишава кон-
центрацията и намалява 
нивото на лошия холесте-
рол, показва ново изслед-
ване. 

Винаги е съществувало 
общественото убежде-
ние, че ракията е лекови-

Научно доказано:

Ракията била полезна
Научни изследвания показ-
ват, че дори била лековита!...

та, но фактът, че питието е 
полезно за здравето вече 
е потвърдено от медицин-
ски изследвания. 

Умерената консумация 
на алкохол влияе благо-
приятно върху кръвното 
налягане.

Хората, които консу-
мират ракия по-рядко 
боледуват от сърдечни 
проблеми и високо кръв-
но налягане. Само една 
чашка лекува възпаления 
на вътрешните стени на 
кръвоносните съдове, в 
които се намират мастни 
натрупвания. При спуква-
не те могат да доведат до 
инфаркт, а също и до об-
разувание на тромби.

Но в случай на дълго-
годишно употребяване на 
алкохол в големи количе-
ства, ефектът е обратен. 
Кръвното се повиша, а 
много често се стига до 
удебеляване на сърдеч-
ния мускул и хипертония.

Божидар НИКОЛОВ
След тримесечно същест-

вуване, новата „Светкавица  
Търговище” член на северо-
източната „В” футболна гру-
па – изненадващо или не, е 
на 1-во място в класирането! 
Това, разбира се е повод за 
удовлетворение на управи-
телния съвет на треньорите 
и запалянковците. Но не е 
достатъчно за спокойствие 
в следващите есенно-зимни 
дни, в които предстоят да се 
изиграят още двайсетина 
мача. Пък и парите, събра-
ни от спонсори и фенове, 
подкрепата от Общинския 
съвет в Търговище, са на 
привършване. Ето всичко 
това – светло и тревожно 
около „Светкавица” бе по-
вод за пресконференция на 
ръководството, в която взеха 
участие и ветерани на клуба, 
спортни деятели и журнали-
сти. Председател на УС на 
ФК „Светкавица” – Търгови-
ще Васил Дойчинов напра-
ви кратък, но точен отчет за 
свършеното до момента и за 
представянето на отбора. Но 
той не скри и тревогите си, 
които са предимно финансо-
ви, а в някаква степен и ор-
ганизационни. Това беше по-
вод да се разгори дискусия, 
да се обменят мнения, да 
се нажежат дори спортните 
страсти и…интереси. 

Хубавото е, че нито 
Управителният съвет, нито 
треньорът Деян Кирилов – 
Дуци се заблуждават, че 
оттук нататък нещата ще 
вървят все във възходяща 
посока. А трябва много ра-
бота, и в тренировките, и в 
търсене на нови четири-пет 
момчета за отбора, и в ор-
ганизационно отношение. 
Това състояние на отбора 
сполучливо обобщи в из-
казването си зам.-предсе-
дателят на Управителния 
съвет на клуба Младен 
Славчев, като каза, че из-
миналият тримесечен пе-
риод е бил "време на въз-
кресение", а „сега тимът 
навлиза във времето на 
стабилизация”. 

Ръководството на клуба 
не пропусна да съобщи и да 
благодари, че от спонсор-
ство на фирми и привърже-
ници на отбора са събрани 
30 000 лв. Толкова е гласу-
вал и Общинския съвет в 
Търговище, като парите ще 
се изплащат на траншове. 
Продължава и дарителската 
акция за набиране на сред-
ства по време на срещите на 
стадиона. Но за детайлите 
в тази многостранна работа 
по оцеляването на „Светка-
вица Търговище” ще ви раз-
кажем в един от следващите 
броеве на „ТН”. 

Светлини и сенки
в нова "Светкавица"

Наздраве, приятел!
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IBAN: BG08UBBS80021001512019        
BIC: UBBSBGSF
ОББ клон Търговище

Áàíêîâà ñìåòêà çà äàðåíèÿ íà
ÔÊ Ñâåòêàâèöà Òúðãîâèùå å :

Тракия Глас България ЕАД
Тракия Глас България 

ЕАД гр. Търговище, Завод 
за домакинско стъкло, тър-
си да назначи работници на 
следните позиции:

• Машинен оператор, производство
   на стъклени изделия
• Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Изисквания : 
• Средно техническо образование 

Кандидатите могат да изпращат автоби-
ография на адрес гр.Търговище 7700, кв. Въ-
бел, Индустриална зона, Завод за домакинско 
стъкло, отдел „Човешки ресурси” или на  

е-mail: gkucukova@sisecam.com. 
Телефони за контакт: 0601/ 47602 и
                                        0601/47604

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

На 29.10.2013 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка 
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: улиците в гр.Попово: Бузлуджа, Ал.Константинов, 
Бул.Михаил Маджаров от Червено знаме до ул.Райко Даскалов, ул.Тракия от ул .Габровска до ул.Х.Димитър, ул.Габровска, 
ул.Цанко Церковски, ул.Цар Крум, ул.Гоце Делчев , Бул.България от ул.Цар Крум до площад Трети март, ул.Сергей Румянцев 
, ул.Цар Освободител от ул.Ал.Стамболийски до ул.Отец Паисий, ул.Д.Благоев от х-л Антола до Трети март, ул.Фотинова .

На 28.10.2013 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенер-
гия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Района около улиците : Възраждане от Казашка до Освобожде-
ние, Казашка, Селище, Капитан Андреев, Степан Леонов, Освобождение в гр.Попово.

На 25.10.2013 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенер-
гия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Района около улиците: Възраждане от Казашка до Кардамска, 
Райна Княгиня, Орешак , Любленска, Кардамска, Донска, Гаговска от Орешак от до ул. Дряновска, Бачо Киро, Дряновска от 
ул.Васил Друмев до Казашка, Филип Тотьо, Славянска, Стръмна, Добри Чинтулов, Кирили Методий, Просветна, Барикадна, 
Стара от ул. ул.Славянска до ул.Тодор Каблешков,Петко Мартинов от ул.Славянска до ул.Тодор Каблешков - гр.Попово.

На 24.10.2013 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електрое-
нергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Района около улиците : Въстаническа , Антон Страшимиров , 
Калково , Христо Ботев , Юнашка , Ас.Златаров до ул.Хр.Ботев , Пирин планина , Иван Иванов , Симеон Велики от №1 до 19 , 
Цар Асен от № 1 до 21 , района около автогара и пазара , Д.Благоев от № 37 до 51 , Калакоч , Бул.България от № 99 до 125 / 
нечетни / и от № 86 до 126 / четни / - гр.Попово .

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

Ловна дружинка "Банковец" отстреля 
200-килограмов глиган в Антоновско200-килограмов глиган в Антоновско200-килограмов глиган в Антоновско

200 -килог рамово 
диво прасе отсреля 
ловна дружинка „Бан-
ковец" от Антоново. 
Рекордният трофей 
авджиите отстреляли 
в землището на село 
Халваджийско.

Ловците - с предсе-
дател на дружинката 
Славчо Иванов два 
дни дебнели прасето, 
преди днес късметът и 
ловната слука да им се 
усмихнат и да отстре-
лят 200-килограмово-
то прасе. В ловният 
излет участвали още 
Стоян Крумов, Ивайло 
Славчев, Никола Спа-
сов, Милчо Рангелов и 
Красимир Кирилов.

Членове на Младежи 
ГЕРБ-Попово за чет-
върта поредна година 
организираха Графи-
ти фест в техния град. 
За работно място на 
участниците в цветното 
събитие бяха избрани 
стените на трафопост в 
близост до детска пло-
щадка в кв.”Запад”, ко-
ито след броени часове 
се превърнаха в шарени 

Графити фест в Попово
картини. Желанието за 
популяризиране на мо-
дерното стрийт изкуство 
на младите графити тво-
рци от Попово и Търго-
вище приятно изненада 
хората, живеещи в ра-
йона, а децата, играещи 
наоколо не спряха да се 
радват на любимите си 
анимационни герои.

Организаторите спо-
делиха, че инициатива-
та им се е превърнала в 
традиционно събитие за 
малкия град, но догоди-
на желанието им е Гра-
фити фестът да добие 
още по-голяма популяр-
ност и да стане още по-
мащабен. За тази цел, 
идеята им да се внесе 
цвят и живот в сивите 
градски пространства 
ще обхване обрисува-
нето на по-голям брой 
фасади на сгради.

Ученици от Търгови-
ще спечелиха златни 
медали от Национално 
първенство по авиомо-
делизъм. Борислав Тер-
зиев и Григор Димитров 
за възпитаници на клу-
па по авиомоделизъм 
към Младежкия дом, 
съобщиха от културна-
та институция. Ръково-
дител на момчетата от 
Търговище майсторът 
на спорта Николай Ни-
колов. Борислав заво-
юва златото в клас F1H. 
В него свободно летящ 
безмоторен авиомодел 

Авиомоделизъм

Злато за наши деца
се изтегля с 50 метрово 
въже във въздуха, отде-
ля се и продължава сво-
боден полет. 

Григор е безапелаци-
онно първи в Клас P-30, 
където състезателите 
пускат малки гумено мо-
торни свободно летящи 
модели и се надпревар-
ват за продължителност 
на полета във въздуха. 
С почти максимален ре-
зултат от 5 старта и 100 
точки преднина Григор 
остави конкурентите си 
далеч назад, допълват 
от Младежкия дом. 

(от 1 стр.)   пожарната и 
Гражданска защита. По 
време на тренировката 
бе инсцениран инци-
дент – взрив в гаражите 
на сградата на общин-
ската администрация с 
двама пострадали. Труд-
ността за спасителните 
екипи идва от това, че 
място е затворено и не 
може да се подходи със 
специалните машини, а 
пострадалите трябваше 
да се изведат с носилки. 
Кирил Керев отчете, че 
получилото се взаимо-
действие е било добро, 
като за пет минути и 
половина от началото 
на „инцеднта” на място 
са се явили всички еки-
пи, включително и на 
Спешна помощ, които 
дойдоха с три линейки.

Сирени и
гърмежи...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище», който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
Община Търговище, 7700, пл. Свобода,  тел. + 359 601 68 700, факс + 359 601 62 212, интернет  адрес:  www.targovishte.bg, е-mail: obshtina@targovishte.bg

ДВАТА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ГР. ТЪРГОВИЩЕ 
СА НАПЪЛНО ОБОРУДВАНИ И ОБЗАВЕДЕНИ ПО ПРОЕКТА 

НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Доставката и монтажа на оборудването, обзавеждането и инвентара за двата центъра 
за настаняване от семеен тип в Търговище, изпълнявани от „Весела” ООД, гр. Варна, при-
ключиха в срок, съгласно графика на дейностите по проекта на община Търговище. Двата 
Центъра са напълно готови, за стартиране на социалните услуги и посрещане на децата, 
които ще бъдат настанени в тях. Съгласно графика 
на дейностите, предоставянето на социалните ус-
луги ще стартира до края на месец ноември 2013 г. 

Проектът на Община Търговище „Изграждане 
на социална инфраструктура за резидентни услуги 
от семеен тип в Община Търговище” се финансира 
по договор за безвъзмездна финансова помощ 
№BG161PO001/1.1-12/2011/003 по ОПРР с краен 
срок на изпълнение 28.12.2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА 

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“
Приоритетна ос 2:

Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
Основна област на интервенция:

2.3. Подобряване условията на работното място

ГЕОМАКС ООД стартира проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ със заглавие:

„ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ПОДОБРЯВАНЕ
НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ХЛЕБОПЕКАРНА НА ГЕОМАКС ООД“

Проектът се изпълнява по договор № ESF-2303-01-01016 с Агенцията по заетостта в 
качеството й на Договарящ орган по Оперативната програма. Срокът за изпълнение на про-
екта е шест месеца, а мястото на изпълнение е гр. Антоново. Договорената безвъзмездна 
помощ възлиза на 67106,88лв. Целевата група по проекта включва всичките четиринадесет 
лица, работещи в хлебопекарната.

Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в хлебопекaрна ГЕОМАКС 
ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и 
здраве при работа с цел осигуряване на високо ниво на безопасност и качество на работа 
на служителите в ГЕОМАКС ООД, гарантиращо недопускане на злополуки и осигуряващо 
висока производителност, адаптивност на работниците и служителите и по-висока конку-
рентоспособност.

Главните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени в рамките на настоящия 
проект са: 

1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ГЕО-
МАКС ООД

2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
3. Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и 

безопасността при работа по изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 
4. Изграждане на климатична инсталация във формовъчното отделение и система за 

прахоулавяне в склада за брашно, както и направа на противоплъзгащо  подово покритие.
Постигането на целите на проекта ще се отрази и в посока на повишаване на произво-

дителността на труда и от там на конкурентоспособнсотта на служителите и съответно на 
дружеството като цяло. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирано 

от Европейски социален фонда на Европейския съюз.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ГЕОМАКС 
ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия  документ и при никави обстоятелства 
той не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта. 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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Продавам ГАРСОНИЕРА 
43 кв. м., в кв. „Запад” 
2 бл. 48 след основен 

ремонт. Цена: 45 000 лв. 
тел: 0896/ 884 996

0887/ 544 020 

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

Фирма „ДАНИЛИ” 888 ЕООД 
ТЪРСИ ЗА НАЗНАЧИ ШОФЬОР 

за извършване на превози 
за товари на територията на 
България и Турция (пътува-
нето в Турция е максимум 
три дни). С предимство са 
шофьорите с минимум 2 
г. стаж с категория C+E. 

Добро и редовно заплащане. 
тел: 0899/ 828 888 – Димов 

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРИСТАЙНА 
КВАРТИРА, частично обза-
ведена, на ул. „Гладстон” 
срещу Кооперативния па-
зар, предпоследен етаж. 
тел: 0898/ 20 66 89

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ 

60 кв. м. ул. „Васил Левски” 42, 

ет. 2 с две тераси. Цена: 40 000 лв.  

тел: 0896/ 353 917

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ

КАМИНА, 15w 

употребявана, запазена.

Тел.  0894 47 25 46

Продавам ремонтирана и 
обзаведена ГАРСОНИЕРА 
40 кв. м., южно изложение, 
в Търговище на ул. „Радец-
ки” 39 вх. А. Цена: 40 000лв. 

тел: 0896/ 451 595 
(1

-4
)

Продавам КЪЩА 
в с. Цветница, ту-
хлена, ток и вода. 
Стопански сгради 

и градина 
около 3 дка. 

тел: 0894/ 649 771

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

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

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,

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

(1-4)

договор
с НЗОК

(1
-4

)

Продавам ПАРЦЕЛ 
В РЕГУЛАЦИЯ в гр. 
Омуртаг, в района 
на хлебозавода, с 
площ 3000 кв.м. 
цена - 3000 лв.

тел. 0890 23 84 75 
Георги Анастасов

Продавам 
ДВУСТАЕН АПАРТА-

МЕНТ в кв. „За-
пад” 2 бл. 41, ет. 1 
тел: 0899/ 460 078

Продавам КЪЩА в 
кв. „Бряг” на главна-
та улица до стопан-
ския двор, с 1.6 дка 

дворно място
Цена по споразуме-

ние
Продавам АПАРТА-
МЕНТ на ул. „Кюс-
тенджа” 16 – ново 

строителство
Тел.: 0601/6 77 05
 и 0877/85 85 52

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, раз-
ширен в добро състояние, ет. 6 /непо-

следен/ в кв. „Запад” 2 бл. 36 
тел: 0601/ 4 19 90 и 0899/ 214 303

(1-4)

(1
-4

)
(1

-4
)

(1
-4

)

(1
-4

)

(1
-4

)

(3-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

((
1-

9)

Продавам 
или давам под наем 
ЦИМЕНТОВ ГАРАЖ на 

ул. „Трапезица” 15 
тел: 0889/ 756 548

Продавам ТУХЛЕН 
АПАРТАМЕНТ, ет. 3 
в Центъра 122 кв. м. 
Цена: По споразу-

мение
тел: 0878/ 720 388

(3-4)

(1-4)

Продавам двуетажна тухлена КЪЩА в с. Конак 
на централно място. Измазана, с канализация 
и санитарен възел, с подходящи за животно-

въдство стопански сгради и двор 7-8 ара. Цена: 
По споразумение. тел: 0888/ 068 401

Продавам ЕДНОЕТАЖНА ТУХЛЕНА 
КЪЩА 600 кв. м. двор, в района 

на изчислителния център. 
Цена: По споразумение 

тел: 0885/ 611 239
Давам под наем КВАРТИРА – самостоя-

телна къща в Търговище (между Пътното 
и Огледалото). Тел. 0899 208 012

(1-4)

()

(4-10)

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

imotiksen.com
0601/617-87; 0889/511-053

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

imotiksen.com

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Изкупувам гори в общините 
Търговище, Омуртаг и Антоново 

тел: 0897/ 885 259

(1
-4

)

(1
-4

)

„Агротрейд- 63” ЕООД – Търгови-
ще в Индустриална зона търси 
продавач-консултант с техни-

ческа грамотност и шофьорска 
книжка. тел: 0886/ 100 509

(1
-4

)

Продавам КЪЩА, широк цен-
тър в Търговище, 100 кв. м. 

застроена площ, дворно място 
560 кв. м. Цена: 75 000 лв. 
тел: 0878/ 564 485 (1-4)

(1-4)

Продавам 
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

тел. 0898 62 89 54
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, па-

нел, с подобрения, в 36 бл., кв. „Запад” 
– Търговище. Цена: По споразумение. 

тел: 0899/ 214 303 (1-9)

(1-4)

ФИРМА търси да назначи слу-
жители за работа в производствен 

цех. Работата е подходяща за мъже 
тел: 0899/ 82 88 88

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТА-
МЕНТ  52 кв. м., ет. 3, в района на Паза-

ра, старо строителство с климатик
тел: 0887/ 492 085

(1
-4

)

Продавам 
МЕРЦЕДЕС 200 Е 

– бензин газ. 
В отлично

състояние и 
платени такси 

тел: 0896/ 297 700

Продавам или 
давам под наем 
ОБОРУДВАМ ХРА-
НИТЕЛЕН МАГАЗИН 
на ул. „Първи май”
тел: 0895/ 743 044

Давам под наем ОБЗАВЕДЕН АПАР-
ТАМЕНТ, 33 кв. м., на ул. „Троян” 12 

в района на „Борово око”.
тел: 0877/ 877 610

(1
-4

)

(1
-9

)

(1
-4

)

Фирма „Константинос Анастасиу – 98” 
ЕООД с. Изворово, общ. Антоново
ще раздаде наемите и рентите за 

арендуване и наета земеделска земя по 
договор от 07 до 31 октомври 2013 г. 

тел: 0894/ 475 750 

Продавам земя, Мера в землището 
на с. Овчарово, 10 дка в две части, 
обработваеми. тел: 0896/ 05 98 98

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА в центъра на 
с. Подгорица. Четири стаи, кухня, баня и 
гараж. Външна чешма, кладенец и сто-
пански постройки. Ниска цена и отстъп-

ки при договаряне – Спешно! 
тел: 0882/ 059 503 и 0876/ 242 591

ПОКАНА
Днес 23.10. 2013 г.

УС на СН „Руец”
на основание чл. 36, ал. 5 и ал. 

6 от Закона за напояване. 
Кани всички свои членове на 

отчетно-изборно събрание, кое-
то ще се състои на 24. 11. 2013 г. в 
читалнята на читалищната сграда 
от 10 ч. 

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на УС за дейността 

на сдружението през отчетния пе-
риод.

2. Приемане на нови членове
3. Избор на нов управителен 

съвет
4. Избор на контролен съвет
5. Избор на председател на СН
6. Организационни въпроси
При липса на кворум, събрани-

ето ще се проведе на 01.12.2013 
г. от 10 ч. в читалнята на чита-
лищната сграда в с. Руец.

Д-р Пламен Кожухаров - специа-
лист детска хирургия ще преглеж-
да и извършва оперативни интер-

венции в МЦ "Солигена" всяка 
сряда от 08.00 - 17.00 часа

За информация и записвания на 
тел: 0601 / 6 60 70; 0879 02 77 66

Обява
„ЛВК – ВИНПРОМ” АД – Търговище 
търси да назначи „Трактористи”

за лоза и полски култури. (1
-4

)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съ-
общава, че е изработен Проект за ПУП за терен на бивше во-
енно поделение - гр. Търговище, ПИ №73626.508.143 по KK на 
гр.Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в ст. № 14 на I етаж в сгра-
дата на Община Търговище, сайта на общината: targovishte.bg–
линк обяви и съобщения, към ОБ-ТСУ-49/23.10.2013 г. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението 
заинтересованите лица могат да направят писм. възражения, 
предложения по проекта до общинска администрация.
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ЧЕТВЪРТЪК
24 октомври

НЕДЕЛЯ
27 октомври

БНТ  1

БНТ  1 БНТ  1

БНТ  1

ПЕТЪК
25 октомври

СЪБОТА
26 октомври

Nova TV -  Бандитки 
21.00 ч. - комедия 

06:30 Денят започва 
09:00 По света и у нас 
09:10 Денят започва с 

Култура 
10:00 По света и у нас 
10:10 Денят отблизо с Мария 
11:30 Бързо, лесно, вкусно 
12:00 По света и у нас 
12:30 Малки истории
13:00 Апартаментът с Марта 

Вачкова
14:00 Сен Тропе - тв филм 
15:10 Бурен свят - тв филм 
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас 
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота - тв 

филм 
17:30 Още от деня 
18:00 По света и у нас 
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене на тиражите на 
    ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Фамилията Щраус - тв 

филм 
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Черноморец/

Одеса/ - Лудогорец 
/Разград/, среща 
от турнира на Лига 
Европа пряко 

00:10 Мотоспорт екстра
 bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу 
11:30 Кухнята на Звездев 
12:00 bTV Новините 
12:30 Шоуто на Слави 
13:30 Ангели пазители - 

сериал
15:00 Цветовете на любовта 

– сериал
16:00 Пепел от рози – сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице 
19:00 bTV Новините 
20:00 Огледален свят - 

сериал
22:00 bTV Новините 

22:30 Шоуто на Слави 
23:30 Голата истина - комедийно 

предаване 
00:00 Монк – сериал

bTV Action
08:30 Кралете на бягството - 

сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Големите загадки - сериал
11:30 Избягай, ако можеш - 

сериал
12:30 Лице в лице 
14:00 Дивата муха - сериал
15:00 Добрите момчета - сериал
16:00 Кралете на бягството - 

сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Избягай, ако можеш - 

сериал
19:00 Студио- УЕФА 
20:00 УЕФА Европейска лига: 

Шериф-Тотнъм
22:00 УЕФА Европейска лига: 

Суонзи -Кубан
00:00 Студио- УЕФА

bTV Cinema
08:00 Досиетата Х  - сериал
10:00 Престъпления от класа - 

сериал
11:00 Забравените – фантастика
13:00 Престъпления от класа - 

сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Рицари- екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
20:00 Ризоли и Айлс: Криминал-

ни досиета - сериал
21:00 Антоан Фишър - драма
23:30 Градска полиция - сериал
00:00 Мраз - трилър

bTV Comedy
09:00 Шоуто на Слави 
10:00 Мис Слънчице - комедия
12:00 Две момчета и едно моми-

че – сериал
13:00 Голата истина  - комедий-

но предаване
13:30 Колеж Грийндейл - сериал
14:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
15:00 Женени с децап - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Столичани в повече - 

сериал
18:00 Голата истина - комедийно 

предаване
18:30 Колеж Грийндейл - сериал
19:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
20:00 От Джъстин за Кели - 

комедия
22:00 Новите съседи - сериал
23:30 Женени с деца - сериал
00:00 Столичани в повече – 

сериал
Nova TV 

06:30 Здравей, България 
09:30 На кафе -  НТВ
11:30 Бон Апети 
12:00 Любов и наказание - 

сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен 
15:00 Готова на всичко - сериен 
16:00 Новините на Нова
16:10 Часът на Милен Цветков 
17:00 Марс и Венера - НТВ
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова 
20:00 ВИП БРАДЪР 2013 
21:00 Х Factor - музикално шоу
23:00 Господари на ефира - 

забавно предаване
23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2013 

Diema TV
07:40 Кунг Фу: Легендата про-

дължава – сериал
09:00 Елитни части – сериал
10:00 Гоуст рок - екшън 
12:00 На гости на третата плане-

та - сериал
12:30 Среднощен ездач - 

сериал
13:30 Ченге от миналото - 

сериал
14:30 Гарванът - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата про-

дължава - сериал
16:30 Елитни части - сериал
17:30 Среднощен ездач - 

сериал
18:30 На гости на третата плане-

та - сериал
19:00 Ченге от миналото - 

сериал

20:00 Гарванът - сериал
21:00 Обир - сериал
22:00 Имитаторът - трилър 
00:30 Обир - сериал

Kino Nova
07:40 Сезони на сърцето - 

драма 
10:00 Военни престъпления - 

сериал
11:00 Разобличаване - сериал
12:00 Дон Кихот – филм 
13:30 Момичешки работи - 

комедия 
16:05 От руса по-руса - ко-

медия 
18:00 Военни престъпления - 

сериал
19:00 Разобличаване - сериал
20:00 От местопрестъплението 

- сериал
21:00 Запази последния танц - 

романтичен 
23:20 От местопрестъплението 

- сериал
TV 7

06:30 Добро утро, България 
09:30 Баркод 
10:00 Усещане за жена - шоу
12:30 Новини
13:00 Двама мъже и половина 

- сериал
13:30 20 спектакъла от Бълга-

рия за България 
14:30 Великолепният век - 

сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично 
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Музикална академия - 

риалити 
20:30 Великолепният век - 

сериал
22:30 Новини
23:00 Справедливостта на 

Кара - сериал
 Ring. tv

20:00 ПРЯКО: УЕФА Лига Ев-
ропа: Бетис - Витория 
Гимараиш

22:05 ПРЯКО: УЕФА Лига Ев-
ропа: Динамо Загреб 
- ПСВ Айндховен

bTV Cinema - 21.00 ч. - романтичен 
Бенджамин Бътън 

Nova TV -  20.00 ч. - екшън 
Тор - Богът на гръмотевиците

bTV Cinema -  Антоан Фишър
21.00 ч. - драма

06:30 Денят започва 
09:00 По света и у нас 
09:10 Денят започва с 

Култура 
10:00 По света и у нас 
10:10 Денят отблизо
11:00 Парламентарен 

контрол 
14:15 Сен Тропе - тв филм 
15:10 
Бурен свят - тв филм 
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас 
16:20 Специализирано 

предаване за хора с 
увреден слух

16:35 Софийски музикални 
седмици: Камерен 
ансамбъл Софийски 
солисти концерт

17:30 Още от деня 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
18:45 Зелена светлина
18:50 Фамилията Щраус - тв 

филм 
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Торчууд: Денят на 

чудото - тв филм
23:00 Денис и приятели - 

вечерно шоу
bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу 
11:30 Кухнята на Звездев  
12:00 bTV Новините 
12:30 Шоуто на Слави 
13:30 Ангели пазители – 

сериал
15:00 Цветовете на любовта 

- сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице 
19:00 bTV Новините 
20:00 Нищо лично - риалити 
20:30 Домашен арест - 

сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините 

22:30 Шоуто на Слави 
23:30 Голата истина - комедийно 

предаване 
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Action
09:30  Добрите момчета - 

сериал
10:30 Агенти под прикритие - 

сериал
11:30 Избягай, ако можеш - 

сериал
12:30 Лице в лице 
14:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
15:00 Дивата муха- предаване 

за екстремни спортове
16:00 Кралете на бягството - 

сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Избягай, ако можеш - 

сериал
19:00 Агенти под прикритие - 

сериал
20:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
21:00 Пазителят на Мемфис - 

сериал
22:00 Страшилище - фантастика
00:00 Пришелецът - екшън

 bTV Cinema
08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа - 

сериал
10:30 Антон Фишър - драма
13:00 Престъпления от класа - 

сериал
14:00 Фамилията- сериал
15:00  Никита - сериал
16:00 Татко е скаут - комедия
18:00 Досиетата Х - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Странният случай с 

Бенджамин Бътън - фан-
тастика

00:30 Градска полиция - сериал
bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Аниманиаци - анимаци-

онен
09:00 Столичани в повече - 

сериал
10:00 От Джъстин за Кели - 

комедия

12:00 Две момчета и едно моми-
че - сериал

13:00 Голата истина - комедийно 
предаване

13:30 Колеж Грийндейл - сериал
14:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
15:00 Женени с деца - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Шоуто на Слави 
18:00 Голата истина - комедийно 

предаване
18:30 Колеж Грийндейл - сериал
19:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
20:00 Денис Белята - комедия
22:00 Новите съседи - сериал
23:30 Женени с деца - сериал
00:00 Шоуто на Слави 

Nova TV
06:30 Здравей, България 
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети 
12:00 Любов и наказание - 

сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен 
15:00 Готова на всичко - сериен 
16:00 Новините на Нова
16:10 Часът на Милен Цветков 
17:00 Марс и Венера - НТВ
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова 
20:00 ВИП БРАДЪР 2013 - 

реалити 
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Х Factor - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2013

Diema TV
09:00 Елитни части - сериал
10:00 В светлината на прожекто-

рите - екшън 
12:00 На гости на третата плане-

та - сериал
12:30 Среднощен ездач - сериал
13:30 Ченге от миналото - 

сериал
14:30 Гарванът - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Елитни части - сериал
17:30 Среднощен ездач - 

сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Ченге от миналото - 

сериал
20:00 Гарванът - сериал
21:00 Обир - сериал
22:00 Борсалино - криминален 
00:30 Обир - сериал

Kino Nova
 09:50 Военни престъпления 

- сериал
10:50 Разобличаване - сериал
11:50 Дон Кихот - филм 
13:25 Момичешки работи - 

комедия
15:40 Запази последния танц - 

романтичен 
18:00 Военни престъпления - 

сериал
19:00 Разобличаване - сериал
20:00 От местопрестъплението 

- сериал
21:00  Съдба на куртизанка 

- драма 

23:20 От местопрестъплението 
- сериал

TV 7
06:30 Добро утро, България 
09:30 Баркод 
10:00 Усещане за жена, 

токшоу
12:30 Новини
13:00 Двама мъже и половина 

- сериал
13:30 20 спектакъла от Бълга-

рия за България  
14:30 Великолепният век - 

сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично 
17:00 България без цензура 
18:30 Добър вечер, България 
19:30 Музикална академия - 

риалити 
22:00 Командирован - комедия
22:30 Новини
23:00 Справедливостта на 

Кара – сериал

06:35 Денят отблизо
07:45 Обзор Лига Европа
08:30 Без багаж - реалити
09:00 Животът и други неща 

Съботно - токшоу 
10:25 Световна купа по ски 

алпийски дисципли-
ни: Гигантски слалом 
/жени, 1 манш/ пряко

11:30 Денят отблизо с Мира 
12:00 По света и у нас 
12:35 Иде нашенската музика 

- фолклорно шоу
13:40 Световна купа по ски 

алпийски дисципли-
ни: Гигантски слалом 
/жени, 2 манш/ пряко 

15:00 Бразди
15:30 Малки истории 
16:30 125 години в 125 минути
17:00 Вяра и общество 
18:00 Умно село
19:00 Срещу новините
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Шоуто на Канала 
21:45 Кой удави Мона - игра-

лен филм 
23:25 По света и у нас 
23:40 Джаз фестивал Банско 

2013
bTV

07:30 Клуб Веселие - сериал
08:30 Кухнята на Звездев 
09:00 Тази събота 
11:00 Модерно - токшоу 
12:00 bTV Новините 
12:30 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
13:00 Коледна ваканция - 

комедия
15:00 Cool…T - лайфстайл 
16:00 120 минути 
18:00 Щипка сол със Силвена 

Роу - кулинарно 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 bTV Новините 
22:30 Жената на астронавта 

- драма
00:40 Тайният живот на Иън 

Флеминг - приключенски

bTV Action
07:00 Легионът на супергероите 

- анимационен 
08:30 Кости - сериал
10:30 Нощна стража – екшън 
12:30 Дивата муха- предаване 

за екстремни спортове
13:30 Големите загадки - науч-

но-популярна поредица
14:30 УЕФА Шампионска Лига- 

обзорно предаване
15:00 DTM
16:00 Кости - сериал
17:00 Дивата муха- сериал
18:00 Италианско футболно 

първенство - обзор
18:30 Студио - Италианска 

Серия А
19:00 Италианска Серия А: 

Сампдория-Аталанта
21:00 Италианска  Серия А: 

Интер-Верона
23:45 Студио - Италианска 

Серия А
00:00 Пришълците - екшън

 bTV Cinema
07:30 Героите на Кордура - 

драма
10:00 Татко е скаут - комедия
12:00 След дъжда - трилър
14:00 Странният случай с 

Бенджамин Бътън - 
драма

17:00 Коледни бъркотии - драма
19:00 Съдебни прегрешения - 

драма
21:00 Бодигард - драма
23:30 И те имат майки - драма

bTV Comedy
08:00 Предградие - сериал
09:00 Романтични бъркотии - 

сериал
10:00 Денис Белята - комедия
12:00 Разбивачи - сериал
13:00 Столичани в повече -сериал
14:00 Приятели - сериал
16:00 Предградие - сериал
17:00 Това е цената – тв. игра
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Романтични бъркотии - 

сериал
20:00 Денис Белята отново 

атакува - комедия

22:00 Разбивачи - сериал
23:00 Първична сила - турнир на 
    Световната федерация по кеч

 Nova TV
06:00 Гостите на Здравей, 

България 
07:00 Иконостас
07:30 Каспър - анимационен 
08:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Въпрос на чест - сериен 
13:00 Новините на Нова
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Съни и слонът - филм
16:00 Дикoff - на НТВ 
19:00 Новините на Нова 
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 ВИП БРАДЪР 2013 - 

реалити 
21:00 Бандитки - комедия
22:50 Горещо - таблоид 
23:50 Историята на Ърни Дейвис 

- драма
Diema TV

09:20 Пазител на дивата приро-
да - документален 

10:30 Борсалино - криминален 
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Специален агент - сериал
14:30 Зина - принцесата войн - 

сериал
15:30 Екип Среднощен ездач - 

сериал
16:40 Студио Carlsberg Premium 

Football, директно
17:00 Манчестър Юнайтед 

- Стоук Сити - мач от 
английската Висша 
Лига, директно

18:55 Студио Carlsberg Premium 
Football, директно

19:30 Саутхямптън - Фулъм 
- мач от английската 
Висша Лига, директно

21:25 Студио Carlsberg Premium 
Football, директно

22:00 Пробив - трилър 
00:15 Горещи моменти - еротика

Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок 
10:00 Микробусът - комедия 
11:45 Златно момиче - драма

13:45 Клуб Закуска - комедия 
15:40 Съдба на куртизанка 

-  драма  
18:00 Любовта хапе - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъпление-

то - сериал
21:00  Върхът на Данте - 

екшън 

23:15 От местопрестъпление-
то - сериал

TV 7
09:00 Факторът Кошлуков 
11:00 Сблъсък - ток шоу
12:00 Терминал 7: Жените 

говорят
14:00 Терминал 7: Ангел парк 
14:30 Двама мъже и половина 

- сериал
15:00 Студио футбол
15:15 Левски - Ботев ПД - 

пряко 
17:10 Студио футбол
17:30 Пряка демокрация 
18:30 Добър вечер, България 
19:30 Следващият, моля - тв 

игра
21:00 Шменти Капели: Леген-

дата - сериал
22:00 Поверително от Н.Л. - 

таблоид 
23:00 Новини
23:10 Войната на Харт – 

драма
Ring. tv

14:15 УЕФА Шампионска 
Лига

18:00 Екстремни спортове 
18:30 ПРЯКО: Русия, Пре-

миер Лига: Спартак 
- Ростов 

20:30 Канадска борба 
21:00 УЕФА Шампионска 

Лига - магазинно 
предаване

21:20 Волейбол, Серия А1: 
Перуджа - Модена 

23:00 Светът на спорта

07:55 Неделно евангелие
08:00 Малкият принц - анима-

ционен 
08:25 Бърколино - предаване 

за най-малките
08:55 Денят започва ...в 

неделя 
10:25 Световна купа по ски 

алпийски дисципли-
ни: Гигантски слалом 
/мъже, 1 манш/ пряко

11:30 Денят отблизо с Мира 
12:00 По света и у нас 
12:30 Неделя х 3 - шоу 
13:40 Световна купа по ски 

алпийски дисципли-
ни: Гигантски слалом 
/мъже, 2 манш/ пряко 

14:55 Неделя х 3 - шоу 
17:15 Спортна треска
18:30 Теглене на тиражите на 

ТОТО 2 и Втори ТОТО 
шанс

19:00 Виж БиБиСи: Изклю-
чителни жени: Одри 
Хепбърн документална 
поредица

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Четвърта власт 12-сери-

ен тв филм 
21:50 Нощни птици Вечерно - 

ток шоу 
22:50 По света и у нас 
23:05 Кадилакът на Долан - 

игрален филм 
bTV

06:00 Батман - детски 
08:00 Духът на здравето 
09:00 Тази неделя 
11:00 Търси се… - токшоу 
12:00 bTV Новините 
12:30 НепознатиТЕ - докумен-

тална поредица
13:00 Агент Фънки - комедия
15:00 Тера нова - сериал
16:00 Нека говорят - токшоу 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 Фамилията - сериал
21:00 Това е цената – тв. игра
22:00 bTV Новините 
22:30 Новият свят - драма

 bTV Action
06:00 Легионът на супергероите 

- анимационен
08:00 Кости - сериал
10:00 Дневна стража - комедия
12:30 Зона спорт 
13:30 Италианска Серия А: 

Наполи -Торино
15:30 Италианско футболно 

първенство - обзорно 
предаване

16:00 Италианска Серия А: 
Ювентус - Дженоа

18:00 Червен картон - комедия
20:00 Дивата муха - сериал
21:00 Студио - Италианска 

Серия А
21:45 Италианска Серия А : 

Лацио-Каляри
23:45 Студио - Италианска 

Серия А
00:00 Пришелецът 3 - екшън

 bTV Cinema
07:00 Многобройната аз - 

комедия
09:00 Рицари - екшън
11:00 Съдебни прегрешения – 

драма 
13:00 Бодигард - драма
15:30 Антоан Фишър - драма
18:00 Фамилията - сериал
19:00 Рицари - екшън
21:00 Любовта в мен - драма
23:30 Фамилията - сериал

 bTV Comedy
07:00 Две момчета и едно моми-

че - сериал
08:00 Предградие - сериал
09:00 Романтични бъркотии - 

сериал
10:00 Денис Белята отново 

атакува - комедия
12:00 Разбивачи - сериал
13:00     Домашен арест - 

сериал
13:30 Нищо лично - риалити
14:00 Приятели - сериал
16:00 Предградие - сериал
17:00 Столичани в повече - 

сериал
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Романтични бъркотии - 

сериал

20:00 Джо срещу вулкана - 
комедия

22:00 Разбивачи - сериал
23:00 Разбиване - турнир по кеч

 Nova TV
07:00 Иконостас
07:30 World stories - НТВ
08:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Въпрос на чест - сериен 
13:00 Новините на Нова
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Марс и Венера - НТВ
16:00 Всяка неделя 
19:00 Новините на Нова 
19:30 Темата на Нова
20:00 Тор: Богът на гръмотевици-

те - приключенски
22:20 Братството на вълците - 

трилър
Diema TV

09:30 Полет над Кремъл - доку-
ментален 

10:40 Пробив - трилър 
12:55 Мисия: Моят Дом - пре-

даване за архитектура и 
строителство

13:25 Национална лотария 
14:00 Студио Carlsberg Premium 

Football, директно
15:30 Съндърланд - Нюкасъл 

Юнайтед - мач от ан-
глийската Висша Лига, 
директно

17:25 Студио Carlsberg Premium 
Football, директно

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

19:55 Студио Carlsberg Premium 
Football, директно

20:30 Мечът на храбреца - прик-
люченски

22:30 Ковчегът на чудовището - 
фентъзи
Kino Nova

09:40 Хари и семейство Хендер-
сън - комедия 

12:00 Клуб Закуска - комедия 
13:55 Марго на сватба - комедия 
15:50 Върхът на Данте - екшън 
18:00 Любовта хапе - сериал

19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъпление-

то - сериал
21:00  Железният Уил - 

приключенски

23:15 От местопрестъпление-
то - сериал

TV 7
08:00 Терминал 7: Съдът 

влиза 
09:00 Терминал 7: Пуснете 

водата
10:30 Сблъсък - ток шоу
12:00 Терминал 7: Жените 

говорят
14:00 Терминал 7: Град на 

ангели
15:00 Терминал 7: Игри на 

съдбата
15:30 Българските следи - 

студио 
16:00 Карбовски: Предава-

нето
18:00 Фронтова линия 
18:45 Добър вечер, България 
19:30 Оригиналът 
21:00 Дървото на живота - 

семейна сага
22:30 Новини
22:45 Любов и танци - драма

Ring. tv
10:00 Светът на спорта 
11:00 Светът на голфа 
13:00 Канадска борба
14:00 ПРЯКО: Русия, 

Премиер Лига: ЦСКА - 
Краснодар

16:00 ПРЯКО: Италия Серия 
А: Парма - Милан 

18:00 ФИФА футбол мондиал
18:30 ПРЯКО: Волейбол, 
      Серия А1: Равена - Тренто 
20:30 УЕФА Шампионска 

Лига - магазинно 
предаване

21:00 Екстремни спортове 
21:40 Студио Франция, Лига1 
22:00 ПРЯКО: Франция, 
       Лига1: Сент Етиен - ПСЖ

23:15 От местопрестъпление23:15 От местопрестъпление
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ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
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ÒÎÏ ÂÈÖ

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

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

уведомява своите клиенти, че

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

Подробности на сайта на „В и К”  Търговище

уведомява своите клиенти, че

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

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

ПРОДАВАМ БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена, старо стоителство, 

в района на Архива на НОИ 

  0876 69 47 81

Снимка: Цонка КРУМОВА

Наложило се млади и 
стари да живеят под 
един покрив. За разлика 
от много други живе-
ли в мир и разбирател-
ство. Един ден, както 
си седели в стаята све-
кър, свекърва и снаха, 
свекървата казала:

- Ех, снахо, хубава си ни 
е къщичката само дето 
стените искат боядис-
ване, но нямаме с какво.

Скочила снахата. От-
рязала брадата на све-
къра. Направила голяма 
дебела четка и бояди-
сала стените. Седнали 
пак всички дружно да 
пият чай, а свекървата 
казала:

- Ех, снахо, разхубави 
се нашата къщичка, ама 
тия стари прозорци я 
загрозяват. Искат бо-
ядисване, ама нямаме с 
какво.

Скочила снахата. От-
рязала мустаците на 
свекъра. Направила 
четка и боядисала про-
зорците. Мръкнало се. 
Прибира се мъжът от 
работа и гледа баща си 
седи пред къщата.

- Тате, защо седиш на-
вън? - попитал синът. - 
Мръква се.

Бащата казал:
- Абе вътре жените са 

се хванали да правят ба-
ница. Не знам яйца имат 
ли, нямат ли...

На обновената детска площадка в кв. "Запад 1" в Търговище

Разкриха мистерията на Йети?
В продължение на ве-

кове легендите за Йети 
– тайнственото и ужася-
ващо същество, което уж 
обитава негостоприемни-
те Хималаи – не спират 
да вълнуват любопитните 
умове.

Сега проучване на из-
вестния британски гене-
тик Брайън Сайкс от Окс-
фордския университет 
може би разкри истината 
за Снежния човек. Сайкс 
е изследвал косми от не-
познато животно, открити 
в Хималаите, и е открил, 
че те отговарят на ге-
нетичния код на древна 

бяла мечка.
Съвпадението с ДНК 

от челюстта на древната 
мечка, открита в Свал-
бард, Норвегия, се ока-
зала 100%! Животното 
е обитавало северните 
земи в периода преди 
40 000 и 120 000 години. 
Вълнуващото откритие на 
оксфордския учен пред-
полага, че нейни наслед-
ници продължават да 
живеят в Хималаите край 
Бутан и Ладах.

Дали това е наистина 
съществото, което нари-
чаме Йети, предстои да 
разберем.

Преди години в град 
Корона, Калифорния, съ-
ществувал път, наричан 
от повечето местни Без-
крайния път. Истинско-
то му име било Лестър 
Роуд.

Сега, над 20 години 
по-късно, обликът на 
Корона се е променил и 
пътят вече не съществу-
ва. Преди години обаче 
Лестър Роуд бил неосве-
тен черен път. Зловеща-
та легенда гласяла, че, 
особено ако се движите 
по него с кола и нощем, 
той никога не свършва. 
Хората, осмелили се на 
такова пътешествие, ни-
кога повече не се завръ-
щали.

Упоритостта на град-
ската легенда била тол-
кова голяма, че накрая 
местните власти реши-
ли да проучат случая. 
Оказало се, че на едно 
място на километри от 
Корона Лестър Роуд, пъ-
тят завива рязко наля-
во, а на мястото нямало 
мантинела или преду-

предителни знаци. Зад 
завоя имало пропаст, а 
от другата й страна за-
почвало ново шосе, ко-
ето обаче така съвърше-
но се сливало визуално 
с Безкрайния път, че, по-
гледнато от определен 
ъгъл, било невъзможно 
да се разбере, че по сре-
дата има опасен каньон 
– особено през нощта.

Когато огледали ка-
ньона, полицаите откри-
ли десетки автомобили, 
които били паднали на 
дъното от фаталния за-
вой. Скелетите на жерт-
вите още били привърза-
ни към седалките.

И още нещо: град Ко-
рона е известен с това, 
че държи рекорда по из-
чезнали „капсули на вре-
мето” – херметически за-
творени контейнери със 
спомени, които да бъдат 
намерени и отворени от 
бъдещите поколения. 17 
такива капсули били за-
ровени в земите на града 
и всичките изчезнали от 
местонахождението си.

Зловещата история 
на Безкрайния път

Истински сайт за 
запознанства... за призраци

Дали вие сте един от оне-
зи хора, които прекарват це-
лия си живот в търсене на 
своите сродни души, но не 
успяват да ги намерят? Не 
позволявайте на смъртта да 
застане на пътя ви в търсене 
на идеалната половинка, ше-
говито съветва Bored Panda.

Посетете Ghostsingles. 
com и станете част от голя-
мата база данни, която този 
сайт поддържа. В него живо-
тът и проблемите му са нещо 
от миналото, а смъртта е 
само началото.

Независимо дали ви се 
вярва или не, когато най-
сетне станете призрак ще 
имате възможност да от-
криете любовта. Вместо да 
се тревожите за сериозни 

проблеми като липсата на 
достатъчно време за връзка 
и финансови проблеми, един-
ственото за което трябва да 
си мислите са неща от рода 
на "Дали задникът ми е пре-
калено прозрачен?" или "Ако 
човек е умрял през 1850 г., 
а аз през 1920 г., дали не е 
прекалено стар за мен?"

На Ghostsingles.com 
може да се срещате с други 
призраци, търсещи неанга-
жираща връзка или сериоз-
на отдаденост без значение 
в кой век сте напуснали този 
несъвършен свят. Ако няко-
га сте си мечтали да изли-
зате с някой като Мерилин 
Монро, Мария Антоанета 
или Клеопатра, това е ва-
шият шанс.


