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Нова здравна придобивка Над 4 млн. лв. за
Катя ХРИСТОВА
Нов, модерен център за лечение на псориазис /труднолечимо
кожно заболяване/ е
открит в ДКЦ „Св. Иван
Рилски” в Търговище.
Това съобщи за в. „Търговищки НОВИНИ” управителят на лечебното
заведение Елена Китанова. Вложените средства за обособяването
и оборудването на Центъра възлизат на 10 000
лв., собствени средства
на ДКЦ в Търговище.
Центърът разполага
с помещение за балнеопроцедури - вана с
натурални морски соли
и оборудван кабинет за
фототерапия с UV-лъчение от изкуствен източник. Комплексно се
предоставя специализирана дерматологична
и физиотерапевтична
помощ на пациентите
с цел по-пълното и потрайното
повлияване
на заболяването и удължаване на ремисиите.
С така формираното
цялостно лечение ще
успеем да привлечем
пациенти освен от Търговищка област, така
и от близките Шумен,
Разград и Варна, където
все още не се извършват подобни процедури,
убедена е Елена Китанова.
Процедурите се изпълняват след задъл-

В Поповска община

жителен дерматологичен прегред, при който
се определя първоначалната доза на облъчване, общият брой процедури, назначава се
съпътстваща терапия
и пациента се насочва към физиотерапия и
рехабилитация. Всяка
една процедура започва с душ и престой във
вана с натурални морски соли,след което
пациентът преминава
в помещението за про-

веждане на ултравиолетовото облъчване,
обяснява Китанова.
По преценка на специалиста дерматолог
от процедурите могат
да се ползват заболели от псориазис, атопичен дерматит, хроничен
невродермит,
хронични екземи и др.
Прегледите от специалистите към ДКЦ „Св.
Иван Рилски” ООД се
извършват с направление по НЗОК.

водоснабдяване

Попово и поповските села открай време
си имат проблеми с
питейната вода. Затова
решаването им винаги е било в основата в
политиката на кметството и общината. Тези
дни с подписването на
протокол „Акт 16” два
нови обекта, свързани
с водоснабдяването в
община Попово влязоха в експлоатация,
съобщиха от местната
администрация.
Става дума за два обекти
в населени места от
общината, завършени
по проект „Интегрирано
водоснабдяване на група
села от дълбок сондаж
на помпена станция” село
Посабина и „Алтернативно
водоснабдяване на група
села от шахтов кладенец”
село Манастирца.
Стойността на първия
договор за безвъзмездна финансова помощ е 1
709 087 лв., а за втория –

Председателят на БСП

Миков на празника в Осен

Председателят
на НС на БСП Михаил Миков бе гост
на традиционния събор „Под крушата на
Осенската поляна", с
който Търговище отбелязва националния

празник на страната.
Гостът бе придружен
от кандидатите за народни представители
от Търговищка и Шуменска област, представители на Областния съвет на БСП в

2 405 854 лв. Средствата за изпълнението на
двата обекта се осигури
от държавен фонд „Земеделие” по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони, с подкрепата на Европейския
земеделски фонд. "ТН"

В Търговище

Нов зам.областен

Търговище, членове и
симпатизанти на БСП
и граждани.
„Част от независимостта е и икономическата независимост.
България трябва да
отстоява на първо
място интересите на
За нов зам.-областен
българските гражда- управител в Търговище
ни, защото не може бе назначен Танер Исда има
(на 4 стр.) маилов. Четете на 4 стр.

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

Отново в областта

„Старт на кариерата”

36 малдежи до 29-годишна възраст започват работа в публичните администрации
До 30 септември т.г.
/вторник/ е крайният срок,
в който младежи с висше
образование, желаещи да
започнат работа в публичната администрация, могат
да депозират документите
си за участие по програма
“Старт на кариерата”. Те се
подават лично в бюрата
по труда по регистрация,
като всеки младеж може
да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни
места при един работодател по програмата, което е
нов момент от тази година,
съобщават от Регионалната служба по заетостта.
На територията на об-

ласт Търговище по програмата ще бъдат наети
общо 36 млади висшисти.
Местата са заявени от териториални
поделения
на централни ведомства,
областната и общинските
администрации - според
конкретните потребности
на всеки работодател. Например, в Областна администрация работните места са 5. Петте общини от
областта са дали общо 22
заявки по програмата (за
Търговище, Омуртаг и Антоново те са по 5; Попово
– 4; Опака – 3). В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в област
Търговище също се търсят
специалисти: областна дирекция „Земеделие” – 5 /
по едно място за нейните
общински служби/, Регионалния инспекторат по
образованието и областна
дирекция „Безопасност на
храните” – по 2.
Документи могат да подават само младежи до
29 г. (ненавършени към 30
септември 2014 г., вкл.),
регистрирани в бюрата по
труда като търсещи работа лица - безработни или
заети, които отговарят на
условията за кандидатстване, и не са работили
по придобитата от висшето
образование специалност.

Четвъртък, 25 септември 2014 г.
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Кандидатът за депутат от
ГЕРБ д-р Дарин Димитров

На предизборна
среща в Кралево

Едно мнение

Тъмнина и сенки над Търговище Почистват дерета
и речни корита

Юридическа кантора

Свилен НИКОЛОВ
Нощен офроуд /състезание на тъмно/. Това е последната идея, с която търговищенци, къде на шега
къде с крайно разочарование, споделят за несгодите
по прашните и непроходими улици в родното градче.
Идеята, колкото и налудничава, може да превърне
областния център в желана
дестинация за авантюристи
и любители на екстремните
спортове! А дали е така?!
Отдавна прагът на търпимостта бе прекрачен, а обещанията да бъдат спазени
заложените срокове и закани към фирмите-изпълнители останаха в историята. Но
не за това ще прочетете в
редовете по-долу.
Някой беше казал: „С
електрофикация към прогрес”, но или е слязъл от
учебния план – лозунгът или
е покрит с праха на историята. Дори имахме и голям човек в енергийната комисия.
Е и нашето Търговище не
прави изключение – напротив. Не знам кой гений проектира и внедри енергоспестяващите крушки по улиците
ни, но дори и да е имал добри намерения, то след талково години на някого не му
ли светна, че градът ни тъне
в тъмнина. Може би до сега
нещата се приемаха като
непреодолима даденост, но
освен обществените поръчки и договори, които трябва
да излязат на светло, крайно време е вечер, ходейки
по улиците, да не гледаме
в краката си, а към човека,
с който се разминаваме, да
го познаем, а и поздравим.
Отстрани вечер на площад
„Независимост” може да наблюдавате явлението характерно по жътва, полетът на
светулките. Неволята учи, а
приложенията на запалките
и телефона отключват нови
измерения и вълнения.
С нетърпение очакваме
стройните пилони на площа-

адвокат
Мартин ЯНКОВ
С изтичането на
петгодишната давност се погасяват
всички вземания,
за които законът
не предвижда друг
срок.
Давността
почва да тече от
деня, в който вземането е станало
изискуемо.
Обикновено в договора за
кредит е посочено кога той
става предсрочно изискуем
– при неплащане на две, три
или повече вноски или при
неизпълнения на други условия. От датата, на която кредитът ви е станал предсрочно
изискуем, кредиторът има пет
годишен срок, за да потърси
плащане от вас по съдебен
ред. След изтичането на този
период вие можете да откажете плащане и не можете да
бъдете задължена да платите
изтекло, погасено по давност
вземане.
Отделно от тази давност,
която се отнася до основано задължение, за лихвите
се прилага по-кратка тригодишна давност. Трябва да

проверите също така дали
давността не е прекъсната.
Давността се прекъсва:
а/ с признаване на вземането от длъжника;
б/ с предявяване на иск
или възражение или на искане за почване на помирително производство; ако
искът или възражението или
искането за почване на помирително производство не
бъдат уважени, давността
не се смята прекъсната;
в/ с предприемане на
действия за принудително
изпълнение
От прекъсването на давността почва да тече нова
давност. Ако вземането е
установено със съдебно
решение, срокът на новата
давност е пет години.

„През последната година,
в резултат от безпринципната коалиция и управление на
БСП, ДПС и Атака, страната
ни изпадна в изключително
тежка ситуация. Това управление изхарчи 10 милиарда
лева, но не успя да се възползва от европейската солидарност, от това, което Европа
дава на България”. Това заяви
водачът на листата на ГЕРБ
- Търговище д-р Дарин Димитров в село Кралево. Заедно с
кандидатите за народни представители д-р Венка Стоянова
и Светлин Бонев той представи пред жителите на селото
акцентите от управленската
програма на ПП ГЕРБ – социална политика, здравеопазване, земеделие и други важни
за региона направления.
Светлин Бонев сподели,
че една от стъпките, които
са заложени в програмата на
ГЕРБ, е довършването на автомагистрала „Хемус”. „Това
е от съществено значение за
региона ни. Освен че ще облекчи пътуването, ще привлече
и инвеститори в нашия край,
а ние имаме нужда от тях”,
каза Бонев. Той припомни на
присъстващите, че при предходното правителство бяха
спрени всички средства от
Европейския съюз.” Европа не
дава пари на ДПС и БСП, те
не могат да ги управляват. По
време на тяхното правителство имаше само нагласени
търгове, поръчките се печелеха от едни и същи фирми.
Европа има доверие само на
ГЕРБ. Ако искате не вашите
деца да ходят да работят в Европа, а тя да дойде при нас, на
5 октомври гласувайте с номер
9 в бюлетината”, призова кандидатът за депутат.

В Антоновско

Давност за получен кредит

да в центъра, за да светят,
там горе, като звездици на
небосвода. Всъщност, някой
не се ли сети, че може да са
и по-ниски, а светлината поблизко до пешеходците?
Тъмнина ни е обгърнала,
а се задава и зима! В тъмнина са потънали и тези, които
ни ръководят и тези, които
ни пазят. Ако не могат да
отделят ресурс да обходят
вечер и проверят изгорелите и мъждукащи светлинки,
то достатъчно е да попитате
таксиметровите
шофьори
- убеден съм, че те с готовност ще се отзоват.
Да, шофирането в Търговище е опасна работа! Необяснимо е и защо осветлението се включва, когато
вече е тъмно, а не когато
се свечерява, когато деца-

та се прибират от училище,
за удобство. Дано не е с цел
икономии, а просто пропуск!
Други години срещу първия
учебен ден полагаха и пътна
маркировка, за улеснение и
на водачи, и на пешеходци,
уви не и тази.
Да, винаги могат да се намерят кусури, ще кажат някои. Да, и това е вярно, но…
Малцина знаят, но когато
се обсъждаха предложенията, които да бъдат включени в Интегрираният план за
градско възстановяване и
развитие - онези близо 100
мил. лв., консултантите по
проекта добронамерено загатнаха, че осветлението в
кварталите, които обхваща
той, може да бъде включено
в него и да стане малко посветло. А дали ги чухме?...

Започнало е почистване на речните корита и деретата на територията на
община Антоново, съобщи
заместник-кметът на общината Неджиб Ашимов.
Приоритетно се обхождат
критичните места, за да се
избегнат неприятности за
населението при евентуални обилни валежи.
Дейността по превантивното почистване е възложена с решение на Общинския
съвет на общинската фирма
"Тузлушка гора". Вече са
проверени по-опасните райони, премахната е и ненужната растителност. Екип
от дружеството са натоварени с рязането на дървета и
храсти за по-добро отводняване на реките и деретата. Те ще бъдат почистени
от отпадъци, наноси и кал.

Фирмата ще извърши почистването със собствени
средства, уточнява Ашимов.
На територията на община Антоново има 57 населени места. Реките са две
- Стара река и Голяма река,
но деретата са стотици. Целта на общинското ръководство е преди настъпването
на есенно-зимния сезон
критичните точки да бъдат
обработени. През последните години водните обекти в
Антоновско не са създавали опасност за хората. При
силния дъжд преди месеци
наноси затвориха за кратко мост в село Черна вода.
Зам.-кметът припомни и съборените мостове в едно от
големите села на общината
- Стеврек от преди 2-3 години. Сега те вече са изцяло
ремонтирани и подменени.

Нов проект в Омуртаг

Започна обновяването
на двора на Санаториума
ОД на МВР – Търговище

Четири бързи производства
срещу пияни водачи

Четири бързи производства за управление на МПС
след употреба на алкохол, с
концентрация в издишания
въздух над 1,2 промила,
са образувани в почивния
понеделник
– Ден на независимостта,
съобщиха от
ОД на МВР
Търговище.
Сутринта
около
8,22
ч по първокласния път
София-Варна - правоспособният
водач - В.С.,
на 42 год., от Търговище,
управлявал лек автомобил
“Мерцедес” с концентрация
на алкохол в издишания от
него въздух 1,75 промила,
установено по надлежния
ред – с техническо средство
алкотест “Дрегер”. Взета му
е кръвна проба за химическо изследване.
Пак на 22 септември около 20,35 ч по ул. “Граф Игнатиев” в Търговище неправоспособният водач И.И.,
на 26 год. от с. Васил Левски
управлявал мотопед “Пежо
Скуаб” (собственост на друг
мъж от същото село), след
употреба на алкохол. Дрегерът показал 1,79 промила
концентрация. Взета му е
кръвна проба за химическо

изследване.
Малко след полунощ във
Водица, община Попово,
А.А., на 23 год. от Васил
Левски управлявал лек ав-

томобил “Фиат Марая” със
софийска регистрация след
употреба на алкохол - с концентрация 2,15 промила.
Взета му е кръвна проба за
химическо изследване.
Последният пиян шофьор
бил „хванат” около 05,15 ч
сутринта по ул. “Кюстенджа”
в
Търговище. 45-годишният К.Д. от Попово управлявал собствения си лек
автомобил “Ауди А8” с 1,75
промила алкохол в кръвта.
, На всичките четирима водачи е взета кръвна проба
за химическо изследване.
Те са задържани за срок до
24 ч в съответните районни
управления на МВР на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от
Закона за МВР.

Надие МУХАРЕМОВА
Със символична първа
копка във вторник, 23 септември, започна строителството по проекта за облагородяването на двора на
бившият Санаториум по
белодробни заболявания в
Омуртаг. Преди това кметът
Неждет Шабан разясни на
присъстващите какво точно
предстои да се направи на
обекта, където всъщност се
намират и няколко обществени сгради. Това са Дневният център за възрастни
хора, Дирекцията за социално подпомагане в Омуртаг, обществената трапезария и социалният патронаж
към общината, както и филиалът на помощното училище за деца със специални потребности ”Д-р Петър
Берон” -Търговище.
От думите на градоначалника стана ясно, че за
сумата от 118 608.58 лв. ще
бъде извършена рехабилитация, която обхваща двора
на бившия Санаториум. Ще
бъде възстановена съществуващата алейна мрежа,
ще се изградят и две нови
алеи. Ще бъде направено
допълнително декоративно
озеленяване със засаждане
на дървета, храсти, цветни
алеи. Ще има ново парко-

во обзавеждане и парково
осветление във формата на
фенер, водопроводна мрежа за поливане на зелените
площи и измиване на алеите. Ще бъдат оформени места за отдих с пейки, кошчета
и два броя дървени беседки.
Архитектурният облик на
местността ще се запази,
като цяло.
„Тази година работим найвече за град Омуртаг по отношение на реализираните
и реализиращите се проекти.
С днешната копка даваме
начало на строителството на
деветия обект от одобрените
общо десет проекта на община Омуртаг от Публичната
инвестиционна програма за
2014 година”- каза още кметът по време на тържественото начало на сроително-монтажните работи .
Финансовите
средства
за проект „Рехабилитация
на обществени зелени площи, подобект Югоизточната част на УПИ I, кв.124
гр.Омуртаг” са от публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите” до 105 000
лв. и от община Омуртаг,
която влага собствени средства в размер на 13 608,58
лв. Срокът за изпълнение на
обекта е 90 календарни дни.

Четвъртък, 25 септември 2014 г.

Íåîáè÷àéíàòà èñòîðèÿ ñ Ìàíîëîâ
Разказ от Кирил СМИЛКОВ

Тя почти две години ми бе
трудно обяснима. Впрочем,
не само на мен. Той беше от
Силистренско. Не правеше
впечатление с нещо по-особено, ако нямаме предвид,
че знаеше стихотворения от
много поети. И обичаше да
ги рецитира.
Завършихме периода на
стандартната начална военна подготовка и положихме
клетвата. Няколко дни покъсно Манолов трябваше да
получи кръщение в първия
си въоръжен наряд. Малко
след като разводачът го оставя на пост от 12 до 2 часа
през нощта - за охрана на
два склада той като безумен
влетява в караулното помещение. Началникът на караула, почиващият и войникът,
който е подчаси се шашват
от постъпката на Манолов,
защото това бе тежко наказуемо провинение, да избягаш от поста си.
- Не, няма да отида! - сопнато казва той. - Там има
хора, които обикалят около
складовете, искат да влязат
вътре!
Началникът на караула се
вижда в чудо какво решение
да вземе. Той и разводачът
го завеждат там насила, оглеждат всичко в района и
не установяват нищо съмнително. Казват му, че ще бъде
осъден на затвор, ако се противи на нареждането да остане на пост. Оставят го там.
Манолов обаче ги догонва и
панически виква:
- Страх ме е! Ще ме убият
тия, ето ги идват след мен!
На другия ден дежурният
офицер докладва за произшествието на командира
на поделението с две думи
изпращат Манолов на психиатър. Неговото заключение е, че не се установяват
аномалии в психичния му
статус. И върнаха Манолов
в поделението. След две
или три седмици той отново
е включен във въоръжения
наряд. Тоя път той изпълнява воинския си дълг още
по-парадоксално - дезертира от поста и се появява
в спалното помещение без
кепе, без колан и с един
липсващ ръкав на куртката
си. Манолов чак пелтечи от
вълнение:
- Дойдоха и ме нападнаха!
Не успях да стрелям…Взеха
ми карабината и едвам избягах да не ме убият!
На другия ден дойдоха
инспектиращи и спецследователи да проучат обстойно
получилата се ситуация и
самия Манолов. Поставят
задачата този войник да
бъде наблюдаван отблизо.
Надяват се в нещо да се
издаде: или че лъже, разиграва „театър”, или че има
привидения на психична основа в някои екстремни условия. И както си е логично,
скоро той въоръжен наряд
не дава.
Тогава аз също получих
специална задача. Понеже
по един час на ден раздавах
на войниците от библиотеката книги за четене, да докладвам какви книги разглежда
и чете Манолов. А иначе, той
беше един от най-активните
читатели.
Манолов не го уволниха
преждевременно от военна
служба. Имахме един младши сержант от стария набор,
името му беше Нашев. Ама
беше такава драка, ще наме-

ри за нещо всекиго да дразни! Веднъж в спалното помещение пред всички каза:
- Манолов, ти си голям
тарикат! Но ще те поставим
скоро пак във въоръжен наряд, да знаеш.
- Но аз нямам пушка - отвърна Манолов с доста спокоен глас.
- Как, имаш зачислена пушка?
- Липсва в пирамидата.
Изумлението на всички
ни беше невероятно. Провери се по заповед на ротния
командир най-прецизно, но
пушката на Манолов наистина я нямаше. И напълно
загадъчно след около два
месеца се появи един ден на
пирамидата за оръжието…
В продължение на двете
години, докато бяхме войници, с Манолов се случиха
още две необясними произшествия. Веднъж
през зимата бяхме в градски
отпуск в найблизкото
село.
Ние имахме един
малък оркестър
и свирехме на съботните забави в
селото. Манолов
също беше част
от развеселителния ни състав,
беше нещо като
конферансие и в
антрактите рецитираше стихове.
Стана време да си тръгваме
за поделението, то беше на
повече от един час преход
напряко през гората. Тоя път
валеше и обилен сняг. Така
се случи, че Манолов вървеше начело на колоната от
седмината ни. Изведнъж той
дигна ръка, уплашено шептейки към нас:
- Спрете, на пътеката отпред има някакви хора, които ни чакат за нещо лошо!
Спряхме и се ослушахме.
Стори ни се, че наистина
се виждат човешки фигури.
Тихо си шепнехме, че найвероятно са няколко младежи от селото, защото те ни
мразеха, бяхме установили
някои близки и неприятни за тях връзки с момите.
А бяхме без каквото и да
е оръжие за самоотбрана.
Затова се отбихме от пътя
и тръгнахме напосоки през
снега в дълбоката урва.
Пропадахме през сипеи,
коренища на дървета, изпълзявахме някак и отново
потъвахме. В крайна сметка объркахме и посоката.
Принудихме се да се сврем
под образувала се козирка в изкопаните от дерето
жили на буките. И така цяла
нощ зъзнахме там. Съмна
се след голямото мръзнене,
стана светло и разбрахме
как да продължим. Всички
бяхме наказани, освен Манолов. Единствен той беше
печеливш.
Другият странен случай
беше през лятото на втората година. Нашето малко
поделение се намираше на
една височина на около три
километра от морския бряг.
Имахме тая екстра, че вън от
денонощните ни задължения
в казармения режим, можехме да слизаме до морето,
но задължително със знанието на командирите. Тоя път
бяхме четирима и отговорник
бях аз, отдельонният командир. Брегът там е каменист
и доста рязко става дълбоко.

Гонехме се по скалата и скачахме от нея, когато Манолов
извика уплашено:
- Олеле, някой ми дърпа
крака надолу, ще се удавя!
Почнахме ние, тримата да
го теглим нагоре, но се убедихме, че не става работа.
Той си пищеше, даже се появи кръв на повърхността на
водата. Изведнъж той въздъхна облекчено:
- Оох, освободих се! - И си
извади крака, беше поодраскан около глезена.
И дойде накрая този толкова мечтан от нас ден уволнението ни. Облякохме
цивилните дрехи, викахме
до продиране на гърлата ни,
радвахме се и пиехме, естествено. Като се поуспокоихме, тръгвайки за Шабла, аз
хванах под мишницата Манолов и му казах:
- Вече не сме в казармата,
можеш откровено да ми кажеш какви бяха тия твои на-

лудничави изпълнения?
- Виж, аз много съм мислил
по някои неща. И още преди
казармата бях решил: „Каквото и да ми дойде наум да
правя, ще го правя. Важното
е да спазвам едно, никога да
не съм от онези, които правят
лошо на другите.” От мен лошо
ти видя ли? Смятам, че не си…
На раздяла с Манолов
разбрах, че той може да е
бил много особен, непредсказуем човек, но съвсем не
и луд. А днес си мисля, че
и в наше време има много
Манолеци. И то на отговорни места. Гушат се, хленчат,
ако трябва, но оцеляват и
живеят, най-често за сметка
на другите. Не са луди, че
„изяждат баницата”, както
се казва в известната наша
поговорка…
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Футболен турнир
за Купата на кмета
Отборът на с. Долно
Козарево спечели общинския турнир по футбол за
„Купата на кмета на община Омуртаг” тази година,
съобщават от общинската
администрация. Финалната надпревара се изигра
между отборите на селата
Врани кон и Долно Козарево. С 5:3 футболистите
от село Долно Козарево
станаха шампиони и грабнаха Купата на кмета тази
година. След края на финалната среща кметът на
общината Неждет Шабан
поздрави младите спортисти, след което им връчи
купата и парична награда
от 400 лв. Поощрителна
парична награда от 200 лв.
имаше и за отбора на село
Врани кон.
Турнирът е традиционен
и се проведе за девета поредна година. Отборите,
които участваха
в него
тази година бяха разделени на две групи. Първа
група включваше отборите
„Хан Омуртаг” гр.Омуртаг,
„Футболен отбор с.Първан”,
„Футболен отбор с. Врани кон” и „Квартал Запад”
гр.Омуртаг. Към втора група бяха „Футболен отбор
с.Камбурово”,
„Футболен
отбор с.Долно Козарево”,
„Младежи” гр.Омуртаг и
„Футболен отбор с.Обител”.
Надпреварата за Купата на
кмета на община Омуртаг
започна на 26.08.2014 г.,
когато от 18,30 часа в градския стадион се изигра първата среща.

Пустинята Сахара

Много по-древна

Сахара е най-голямата
пустиня в света - простира
се на 7500 км от Атлантическия океан до Червено море
и обхваща 12 милиона кв. км
площ. Геолозите обаче не
са я опознали много добре.
Въпросът, свързан с възрастта й, продължава да се дебатира, съобщи сп. "Сианс е
авнир".
Международен екип от
учени твърди, че Сахара
всъщност е много по-древна, отколкото се смяташе
досега. Според тях тази пустиня съществува не от 2-3
милиона години, а поне от 7
милиона години. Някои преценки дори сочат, че е възможно да се е образувала
преди 11 милиона години.
За да стигнат до тези
заключения, учените проучили климатичните промени в Северна Африка през
последните 30 милиона
години, анализирайки по-

специално движенията на
тектонски плочи.
Така констатирали, че
климатът на днешната територия на Сахара станал сух
след образуването на Средиземно море преди13,65
- 11,6 милиона години, когато древният океан Тетида,
който на времето разделял
Гондвана от Лавразия, се оттеглил.
Това оттегляне значително променило климата в Северна Африка.Едновремешната буйна растителност
отстъпила място на пейзажи, при които се редували
цикли на сух и влажен климат, а след това валежите прогресивно намалели.
Учените отбелязват, че тези
климатични промени съответстват на важен за появата на първите хоминиди
период. Резултатите от изследването са публикувани
в сп. "Нейчър".

Есента дойде

Астрономическата есен
настъпи във вторник в 5
часа и 29 минути, като тогава бе и есенното равноденствие. Това съобщиха от
Националния институт по
метеорология и хидрология
при БАН.
Тази година есента дойде
с бурен северняк, рязко застудяване и обилни валежи.
Дори на височина над 1800
м надморска височина в
планините ще превали сняг.
Есента е един от четирите сезона в умерения пояс,
заедно с пролетта, лятото и
зимата.
Астрономически тя започва с есенното равноденствие (около 23 септември в
Северното полукълбо и 21
март в Южното).
В метеорологията се използва различна конвенция
- есенни са месеците сеп-

тември, октомври и ноември
в Северното полукълбо и
март, април и май в Южното.
Есента е преходен сезон
с понякога доста високи
температури в началото (циганско лято) и умерени до
по-ниски към края, когато
зимното слънцестоене (около 21 декември в Северното
полукълбо и 21 юни в Южното полукълбо) бележи астрономическото начало на
следващия сезон.
Есента, както и останалите сезони се дължат на наклона на земната ос, който
е 23.5° спрямо орбиталната
равнина, в която се движи
Земята.
Поради този наклон различни части на планетата
са подложени на различно осветяване от страна на
Слънцето.

Кога млякото
вреди на организма

Някои хора имат доста
проблеми, причинени от
консумацията на прясно
мляко. Днес наричаме това
състояние
непоносимост
към лактозата. При него се
получават неприятни състояние в корема като газове, подуване, болка, разстройство.
Истината е, че млякото
или лактозата е основната
храна на бозайниците, докато са малки. Това се отнася и
за хората. С раждането в тялото ни се отделя ензим, наречен лактаза, който има за
цел да разгражда лактозата
(млякото) до глюкоза, а глюкозата – до галактоза, която
спокойно да се абсорбира в
кръвния поток.
Но по генетични причини този ензим спира да се
произвежда в организма
някъде около 5-тата година от живота, което автоматично прави млякото
непреработваемо в нашия
стомашно-чревен тракт.
Така то се задържа с дни
в дебелото черво, където

ферментира и причинява всякакви неудобства
като газове и подуване
на корема, а понякога и
по-сериозни
състояния,
причинени от интензивна и редовна консумация
на прясно мляко, пише
HowStuffWorks.
Някои хора обаче по необичайна причина носят
генетична мутация в ДНКто си, която позволява на
ензима лактаза да продължи да се секретира в
организма им. Понякога за
още няколко години, а понякога дори за цял живот.
Тези хора нямат никакви
проблеми с обработката
на прясното мляко, за разлика от останалите.
В света повече от 60%
от населението губи способността си да разгражда
млякото в зряла възраст.
Съществуват и етнически разлики – азиатците
са родени с 99% непоносимост към лактозата, докато измежду представителите на бялата раса се
намират и такива, запазили този ген.
Учените не са съвсем
сигурни защо някои хора
губят този ген, а други не.
Но са установили, че тази
мутация се е проявявала
още преди 7500 години.
Също така не е съвсем
ясно дали тази мутация
има значение за съхранение на човешкия вид, но
едно е сигурно – не трябва
да се прекалява с прясното мляко.

Четвъртък, 25 септември 2014 г.
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За девети път събор край Осен Борба над черно-белите полета

С Девети събор „Под
крушата на Осенската поляна” Търговище
отбелязва 106-тата годишнина от обявяването на Независимостта
на България. Хиляди се
стекоха в гората край
село Осен, за да отпразнуват заедно светлата за българската история дата. За да спазят
традицията и водени от
патриотични
чувства,
жители на Търговище и
околните села се включиха в народното веселие. На сцената се изявиха професионалният
фолклорен
ансамбъл
„Мизия” от областния
град, а гост-изпълнител
бе певицата Мая Нешкова.
Различното тази година в традиционния
събор бе, че в спецални
шатри представители
на читалища и пенсионерски клубове от селата на общината изложиха различни кулинарни
специалистите. Преобладаваха сладка от круши, сокове и различни
напитки, приготвени от
есенния плод. Наред с
това домакините имаха
възможност да представят характерни за отделните населени места ястия и сладкиши.
Имаше възстановки на
обичаи, изложени бяха
предмети от бита, типични за Търговищкия
край.
Беломорски кашник
от Острец, сюиници
от Здравец, типичната
дърпана баница от Макариополско с не толкова типичните гюзлеми. И още мекиците на
Буховци, плетивата на
Дългач, интересните
мезета на домакините
от Осен, крушеници,
крушевици и богата
палитра от сладка,
аперативи и ястия от
круши, приготвени по
стари и изпитани рецепти, придружени от
фотоизложби, предмети на изкуството, наричания и демонстрации.

Това е само малка част
от всичко онова, което
със своите сръчни ръце
представиха участниците в подредените 22
къта на кметства, читалища и пенсионерски клубове от община
Търговище
Отличени от организаторите бяха шест от
щандовете - на Стража,
Давидово,
Надарево,
Лиляк и Момино за найголямо разнообразие
на представените произведения
от круши,
а
шестият кът – на
пенсионерски
клуб
"капитан
Петко войвода" – Търговище, за
атракцията
с
възстановката на
седянка с
типичните есенни
обичаи на
белене, чукане и печене на царевица и жито.
Съборът се провежда край т.нар. „Парти-

занска поляна”, където
през 1943 г. е основана
Девета въстаническа
оперативна зона. От
тази местност започва
антифашистката борба
в нашия край, каза директорът на Регионалния исторически музей
в Търговище Магдалена Жечева, припомняйки факти и събития
от пролетта и лятото на
1943 г.

Съборът бе организиран от община
Търговище, съвместно
с патриотичния клуб

„Възраждане”,
скаутската организация към
Второ СОУ, Търговищкия ученически парламент към Обединения
детски комплекс, кметства, читалища и пенсионерски клубове от
региона.
Гости на събора бяха
и местните структури
на различни партийни
структури и кандидати
за депутати. Сред тях

Зоя СИМОВА,
с. Славяново
За 32-ри пореден път
с. Славяново, Поповско,
беше домакин на традиционния шах-фестивал „Славяново ‘2014”,
в който участваха 28
шахматисти от цялата страна. Турнирът се
проведе в девет кръга
по швейцарската система и беше ръководен
от опитния съдия – републиканска категория
Росен Русев от Разград.
В спортното мероприятие участваха един
международен майстор,
петима майстори и осем
кандидат-майстори на
спорта. Най-млад участник бе 10-годишния
Михаил Илиев от Силистра, а най-възрастен
– 82-годишния доц. Атанас Махлев от Свищов.
Търговище бе представен от трима шахматисти, като най-добър
сред тях беше Димитър
Димитров от шах-клуб
„Мисионис”, а от община Попово – м.с. Кънчо
Кънев бе най-добър.
Проведен бе и блицтурнир. В челната тройка се класираха: м.м.
Красимир Стефанов от
Силистра, следван от
Росен Русев – Разград

и Пламен Гочев – Добрич.
Ръководството
на
турнирния комитет на
шах-фестивала „Славяново ‘2014” изказа сърдечна
благодарност
на Осман Йозтюрк от

„Тракия Глас България”
ЕАД – Търговище, за
спонсорството, което
ни осигурява години
наред и му желаем
здраве, много радост и
успехи в семейството и
работата.

Нов зам.-областен
управител в Търговище
За нов зам.-областен
управител в Търговище бе назначен Танер
Сабриев Исмаилов. Той
е роден през 1970 година в село Зелена морава, община Омуртаг.
Исмаилов е завършил аграрна икономика
и геодезия. Работил е в
администрацията на община Омуртаг и в частна фирма, занимаваща

се с геодезия.
Новият зам.-областен управител сяда на
стола на Фатме Дерели,
която бе освободена с
решение на Министерския съвет на 19 септември.
В областната администрация в Търговище
предстои да бъде назначен и втори зам.-областен управител.

Председателят на БСП

Миков на празника в Осен

(от 1 стр.) да има национална държава без
икономическа независимост", заяви Миков и
продължи: „Има много
кътчета в България, които са част от нейната
независимост.
Всеки
българин има в сърцето
си част от този неустоим порив за свобода, за
независимост, за справедливост. Този празник
събира хората не само в
големите градове, но и
в тези места от българските планини и гори,
видяхме водачите на които са част от българГЕРБ д-р Дарин Дими- ската независимост".
Водачът на листата
тров и на АБВ Ивайло
с кандидати за народРусчев.
ни представители на
„БСП - лява България"
в Търговище Явор Куюмджиев също поздрави присъстващите,
като заяви: „Дано Бъл-

гария винаги да бъде
независима държава,
а ние като истински
патриоти, с повече от
120-годишна история,
винаги да бъдем стожер на демокрацията,
независимостта и социалната справедливост в България".
Миков и Куюмджи-

ев поднесоха венци на
паметника, изграден по
повод основаването на
Девета
въстаническа
оперативна зона. Всички гости се включиха в
събора и дегустираха
местни кулинарни специалитети от круши,
както и характерни за
региона гозби.

Четвъртък, 25 септември 2014 г.

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ
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"ä-ð Òàñêîâ"
Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
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Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

Давам под наем
МАГАЗИН
в квартал
„Борово око”
тел: 0887/ 369 592

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 АПАРТАМЕНТ
120 кв. м. в Идеален център ет.2. С маза, таванска стая, външна изолация, дограма, с парно и
дървен паркет
тел: 0888/ 339 457

ПАПУРОВ

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

"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

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
от боровата гора. Срещу
Продавам ТУХЛЕН
обезщетение.
АПАРТАМЕНТ, двустаТел. 0889 280 959
ен в Идеален цен-

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

Продавам тухлен
апартамент, 96 кв.
м., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984

(1-4)

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

(1-4)

(1-4)

(1-2)

Продавам АПАРТАМЕНТ
в кв. „Борово око”

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

тел: 0887/ 369 592
ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ

(1)

(1-8)

ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014
Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
ПРОДАВАМ
КЪЩА г. в неограничени количества. Цена по „Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАР120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
С ДВОРНО МЯСТО договаряне. Тел.: 0896 45 29 29 обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам - ХОЛОВА ГАРНИТУРА /диПазара, три
в с. БРАТОВО ван, два фотьойла и две табуретки/ Тел. 0888 889 263
ФУРАЖОМЕЛКА – 380 волта
стай и кухня,
Тел. 0878 971 395 - ЧУКОВА
Тел.: 088 50 23 250
Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ частично

сграда и около
3 дка двор в с.
Китено, област
Търговище.
тел: 0601/ 8 25 45
(1-2)

тиране на цимент в производТърся гараж под
ствен цех в Търговище
наем с трифазен ток Предлагаме добри условия на
труд и добро заплащане
Тел.: 0892 037 255
Тел.: 0899 82 88 88
(1-4)

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Предлагам
Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
Продавам МАГАЗИН
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
КЕФИР
ален център около 250 кв. м.
в квартал „Борово око”
вода; 500 кв.м. дворно място
/ТИБЕТСКА ГЪБА/
подходящо за заведение или
Цена по договаряне
тел: 0887/ 369 592
- БЕЗПЛАТНО.
производствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
тел: 0887/ 369 592
Помага за много
Продавам ОФИС
Продавам ФОЛКСВАГЕН
болести
в кв. „Борово око”
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Търся
тел: 0886/ 064 887
тел: 0887/ 369 592
В отлично състояние.
МАЙСТОРИ-БАНИЧАРИ
Цена 5000 лева.
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ за паке- Продавам КЪЩА
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
със стопанска
за работа в гр. Исперих

Тел.: 089 70 666 70



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

 0601 6 73 95

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

ТЪРГОВЕ

(1-4)

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

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ

(2-4)

ÐÀÁÎÒÀ
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

страница 5

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

98 кв.м. в района на Стария
бряст, ет. 2, сменена дограма, обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Наем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
газ, маза и таванска стая.
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà

Изисквания: - Минимум 2 години професионален опит, познaния относно
машините за производство на домакинско стъкло.

Продавам КЪЩА в Презитер Козма Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02

"Äåëîâè êîìïàñ"

(1-17)

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 02.10.2014г.

(1-2)

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ - 2 бр.

(1-4)

Тракия Глас България ЕАД

ÎÒÑÚÏÊÈ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна
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25 септември 2014 г.

6 страница

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Мисията невъзможна 2
22.00 ч. - екшън

25 септември
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:30 Избор на председател на Върховния
касационен съд пряко
предаване от ВСС
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек - тв
филм
13:40 Жребият - тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Дързост и красота - тв
филм
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:45Спортни новини
20:50 Лека нощ - игрален
филм
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Танцът на чайката игрален филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

16:00 Сейф - екшън
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Ханибал - трилър
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:45 От местопрестъплението: Маями - сериал
09:00 20 начина - лайфстайл
bTV Action
предаване
08:00 Най-добрият нинджа Diema TV
предаване за екстремни 10:00 Географски ширини 07:45 Тайните на бойните изкулайфстайл
спортове
ства - документален
10:30 Блясък - лайфстайл
09:00 Кости - сериал
09:00 На гости на третата
11:00 Мода и шик - модно
10:00 Щитът - сериал
планета - сериал
предаване
11:00 Кости - сериал
09:30 Али - драма
11:30 Модерно - токшоу
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Меч без сянка - екшън
12:30 Диво сърце - сериал
13:00 Капан за убийци - кри15:30 Зина - принцесата воин
14:00 От обич - сериал
минален
- сериал
15:00 Пан Ам - сериал
15:00 Survivor: Камбоджа 16:30 Морски патрул - сериал
16:00 Престъпления и страсти 17:30 Ченге от миналото реалити
- сериал
16:00 Щитът - сериал
сериал
17:00 Блясък - лайфстайл
17:00 Кости - сериал
18:30 На гости на третата
18:00 Експериментът - сериал 17:30 Мода и шик - модно
планета - сериал
предаване
19:00 Ренегат - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
18:00 Самозванка - сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
19:00 От обич - сериал
21:00 bTV Новините
- сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:45 Италианска Серия А:
21:00 Ласко: Юмрукът на
сериал
Лацио - Удинезе
съдбата - сериал
22:00 Времето лети - сериал
23:45 Чистилището - екшън
22:00 Мисията невъзможна
00:00 Самозванка - сериал
2 - екшън
bTV Cinema
08:00 Имперуим - сериал
Nova TV
TV 7
10:00 Незабравимо - сериал
06:20 Здравей, България
06:30 Добро утро, България
11:00 Съвършен свят - крими- 09:30 На кафе
09:30 Момичето с червения
нален
11:30 Бон Апети
шал - сериал
13:00 Текила и Бонети - сериал 12:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
15:00 Незабравимо - сериал
12:30 Езел - сериен
11:30 Кръвни сестри - сериал
16:00 Краят на аферата - драма 13:30 Моята карма - сериен
12:30 Новини
18:00 Никита - сериал
14:30 Перла - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
16:00 Новините на Нова
14:00 Клиника на кораловия
21:00 Линия на смъртта - драма 16:30 Малката булка - сериен
остров - сериал
23:15 Братовчед ми Вини 18:00 Сделка или не – тв. игра 15:00 Клиничен случай комедия
19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 15:30 Новини
bTV Comedy
реалити
16:00 Великолепният век 09:00 Шоуто на Слави
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
10:00 Рок звезда - комедия
12:00 Семейство Флинстоун - 22:00 Х Factor - музикално шоу 17:00 Нюзрум
23:00
Господари
на
ефира
шоу
18:30 НОВИНИ
сериал
19:30 Забранена любов:
13:00 Новите съседи - сериал 23:30 Новините на Нова
Майорка - сериал
14:30 Числено превъзходство Kino Nova
20:30 Справедливостта на
сериал
10:00 Касъл - сериал
Кара - сериал
15:30 Там ли си, Челси? - сериал 11:00 Осмо чувство - сериал
21:30 Хранилище 13 - сериал
16:00 Алф - сериал
13:00 Смело напред - сериал
22:30 Новини
17:00 Младост 5 - шоу
13:30 Четири аса - уестърн

ПЕТЪК

bTV Action - Ченгето в мен
22.00 ч. - екшън

26 септември
БНТ 1
06:00 Денят започва
08:05 Парламентарни избори
2014
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 В кадър - документален
11:30 България от край до
край
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Таралежите се раждат
без бодли - игрален
филм
14:05 Живот с Дерек - тв
филм
14:30 Вирусите атакуват анимационен
15:00 История.BG
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Концерт на Софийската
филхармония с диригент Юрий Симонов
17:30 Европа на фокус
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Инспектор Валандер:
Петата жена - тв филм
23:35 Парламентарни избори
2014
23:55 По света и у нас

bTV

18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Дюс Бигалоу - комедия
22:30 Алф - сериал
23:30 Там ли си, Челси? - сериал

сериал
15:30 Цветовете на любовта сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг - сериал
21:30 Гласът на България - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Кости - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Лонгмайър - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Чистилището - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 Щитът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Ченгето в мен - екшън
00:00 Опасни улици - сериал

bTV Cinema

08:15 Текила и Бонети - сериал
09:30 Незабравимо - сериал
10:30 Забранена зона - екшън,
трилър
12:30 Незабравимо - сериал
13:45 Текила и Бонети - сериал
15:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
16:00 Перфектен план - драма
19:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Зохан: Стилист от запаса
- екшън
23:15 12 години в робство драма

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - анима06:30 Тази сутрин
ционен
09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Комиците - шоу
12:00 bTV Новините
10:00 Дюс Бигалоу - комедия
12:30 Шоуто на Слави токшоу 12:00 Семейство Флинстоун 13:30 Тайните на времето сериал

13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Числено превъзходство сериал
15:30 Там ли си, Челси? - сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Полицейска академия 4 комедия
22:30 Алф - сериал
23:30 Там ли си, Челси? - сериал

23:30 Новините на Нова

Kino Nova

06:45 Четири аса - уестърн
09:50 Касъл - сериал
10:50 Осмо чувство - сериал
12:50 Смело напред - сериал
13:20 Малките войници екшън-комедия
15:35 Всичко, което изгубихме
- драма
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то: Маями - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Електра - екшън
09:00 20 начина - лайфстайл
10:00 Географски ширини лайфстайл
10:30 Блясък - лайфстайл
11:00 Мода и шик - модно
предаване
11:30 Модерно - токшоу
23:05 От местопрестъпление12:30 Диво сърце - сериал
то: Маями - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Пан Ам - сериал
Diema TV
16:00 Престъпления и страсти 07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
- сериал
17:00 Блясък - лайфстайл
09:00 Морски патрул - сериал
17:30 Мода и шик - модно
10:00 Мисията невъзможна
предаване
2 - екшън
18:00 Самозванка - сериал
12:30 Ченге от миналото 19:00 От обич - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 13:30 Медикоптер 117 сериал
сериал
22:00 Времето лети - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
23:00 От обич - сериал
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
Nova TV
- сериал
06:20 Здравей, България - НТВ
16:30 Морски патрул - сериал
09:30 На кафе
17:30 Ченге от миналото 11:30 Бон Апети
сериал
12:00 Новините на Нова
18:30 На гости на третата
12:30 Езел - сериен
планета - сериал
13:30 Моята карма - сериен
19:00 Медикоптер 117 14:30 Перла - сериен
сериал
16:00 Новините на Нова
20:00 Бойна звезда Галактика
16:30 Малката булка - сериен
- сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
21:00 Ласко: Юмрукът на
19:00 Новините на Нова
съдбата - сериал
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 22:00 Смяна на местата реалити
комедия
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
00:25 Ласко: Юмрукът на
22:00 Голямата уста - шоу
съдбата - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу

СЪБОТА

Kino Nova - Нотинг Хил
21.00 ч. - комедия

27 септември
БНТ 1

23:00 Път към отмъщение криминален

08:10 Зелената линейка
08:55 Парламентарни избори
2014
09:00 Саладин - анимационен
09:30 Тайнственият остров –
приключенски
11:05 Денс стрийт - тв поредица
12:00 По света и у нас
12:25 Парламентарни избори
2014
12:30 Спортни новини
12:45 Бразди Предаване за
земеделие
13:15 Иде нашенската музика
- фолклор
14:15 Малки истории
15:15 Матриархат - игрален
филм
17:00 Вяра и общество
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 Животът е вкусен
19:00 Световно първенство по
художествена гимнастика пряко предаване
от Измир
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Различна лоялност игрален филм
22:45 По света и у нас
23:00 Парламентарни избори
2014
23:20 Международен джаз
фестивал - Банско 2014

08:00 Целуни ме за сбогом комедия
10:15 Братовчед ми Вини- комедия
12:45 Зохан: Стилист от запаса
- екшън
15:00 12 години в робство драма
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Бодигард - драма
23:30 Последен изход 4- трилър

08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Мафиоти - комедия
15:00 Студио Survivor: Камбоджа - риалити
16:00 bTV Документите
17:00 Ловци на духове 2 комедия
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Комиците - шоу

08:00 Напълно непознати сериал
10:00 Полицейска академия 4 комедия
12:00 Такеши касъл - комедийно
риалити шоу
13:00 Напълно непознати сериал
15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Големи неприятности в

bTV

bTV Action

08:30 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
09:30 Survivor Камбоджа- реалити
11:30 Ченгето в мен - екшън
13:15 Снежен ад - приключенски
15:00 Френска Лига 1: МонакоНица
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Опасни улици - сериал
21:00 УЕФА Шампионска лигамагазинно предаване
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
Аталанта- Ювентус
23:45 Италианска Серия А студио

bTV Cinema

bTV Comedy

НЕДЕЛЯ

Nova TV - Димящи аса
22.15 ч. - екшън

27 септември
БНТ 1
08:00 Неделно евангелие
08:05 Саладин - анимационен
08:35 Бърколино
08:50 Парламентарни избори
2014
08:55 Денят започва
11:05 Денс стрийт - поредица
12:00 По света и у нас
12:25 Парламентарни избори
2014
12:30 Спортни новини
12:40 В сянката на властта тв филм
13:35 Оркестърът на София документален
15:00 Световно първенство по
художествена гимнастика пряко
16:20 Името на моя вятър филм
17:20 Парламентарни избори
2014
17:25 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Пратката - игрален
филм
22:40 По света и у нас
22:55 Парламентарни избори
2014
23:15 Нощни птици

малкия Китай - екшън
09:40 Камиони по леда 22:30 Такеши касъл - риалити
реалити
23:30 Първична сила- турнир на 10:40 Смяна на местата Световната федерация
комедия
по кеч
13:00 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
bTV Lady
поредица
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Любов и предизвикател- 14:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
ство - сериал
директно
12:00 Гласът на България - музи14:45 Футбол: Ливърпул
кално предаване
- Евертън - мач от
16:00 Блясък- лайфстайл
английската Висша
16:30 Мода и шик - модно
Лига, директно
предаване
17:00 Изборът на Лара - сериал 16:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
20:00 Цветовете на любовта директно
сериал
16:50 Студио А ПФГ, директно
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Любов и предизвикател- 17:00 Футбол: Ботев - Локомотив Пловдив - мач
ство - сериал
от А ПФГ, директно
Nova TV
18:55 Студио А ПФГ, директно
07:00 Събуди се... - НТВ
19:30 Футбол: Левски 10:00 На светло с Люба Кулезич
Лудогорец - мач от А
11:00 Съдебен спор - НТВ
ПФГ, директно
12:00 Новините на Нова
21:30 Студио А ПФГ, директно
12:30 Темата на Нова
22:00 Кръстникът - крими13:00 Братята тигри - драма
нален
15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
Nova
Sport
16:00 Предизборен дебат по
19:30 Футбол: Арсенал Нова телевизия
Тотнъм Хотспър, мач
18:00 Ничия земя - НТВ
от английската Висша
19:00 Новините на Нова
Лига, директно
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Бърз и яростен – екшън
TV 7
22:10 Анаполис - драма
08:00 Амика - сериал
08:30 Командирован - сериал
Kino Nova
07:55 Детски анимационен блок 09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Животът - документал09:35 Малките войници - кона поредица
медия
11:55 Всичко, което изгубихме 12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
- драма
14:40 В търсене на истината
14:20 Няколко дни почивка - документална
комедия
поредица
16:10 Електра - екшън-трилър
18:10 Лудо влюбена - комедия 15:40 Морският вълк, част II приключенски
20:00 От местопрестъплението:
17:30 TOP GEAR
Маями - сериал
18:30 НОВИНИ
21:00 Нотинг Хил - комедия
23:30 От местопрестъплението: 19:30 Какво искат жените комедия
Маями - сериал
22:00 Новини
Diema TV
22:15 Да отмъстим за Андже07:30 Безследно изчезнали ло - екшън
сериал

bTV Action

08:30 Survivor: Камбоджа реалити
11:30 Отмъстител - трилър
13:30 Италианска Серия А:
Сасуоло - Наполи
15:30 Италианска Серия А магазинно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Чезена - Милан
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
21:00 Кости - сериал
22:00 Изкуството на войната
2 - екшън
00:00 Отмъстител - трилър

14:00 Дом и градина лайфстайл
15:00 Топ модели - реалити
16:00 Блясък- лайфстайл
16:30 Мода и шик - модно
предаване
17:00 Изборът на Лара- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози- сериал

Nova TV

07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Алвин и чипоносковците
2 - приключенски
14:30 Извън новините с Ани
Салич
bTV Cinema
09:00 Забранена зона - екшън 16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
11:00 Перфектен план 19:30 Разследване
драма
13:00 Надежда за обич - драма 20:00 Принцът на Персия:
Пясъците на времето 15:15 Бодигард - драма
приключенски
18:00 Седем часа разлика 22:15 Димящи аса - екшън
сериал
21:00 Големите надежди - драма
Kino Nova
23:15 Мъжът от снежната река - 08:00 Детски анимационен блок
приключенски
09:20 Спирит - анимационен
11:10 Моята седмица с Мерлин
bTV Comedy
- драма
08:00 Напълно непознати 13:10 Неспокойно сърце - драма
сериал
15:40 Нотинг Хил - комедия
10:00 Големи неприятности в
18:10 Няколко дни почивка малкия Китай - екшън
комедия
12:00 Такеши касъл - риалити
20:00 От местопрестъплението:
13:00 Напълно непознати
Маями - сериал
- сериал
15:00 Новите съседи - сериал 21:00 Арабски нощи - приключенски
18:00 Да, мило - сериал
22:55 От местопрестъплението:
19:00 Без пукната пара bTV
Маями - сериал
сериал
08:00 Тази неделя
23:55 Земята на мъртвите 19:30 Семейство Флинстоун 11:00 Търси се…
ужаси
сериал
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 20:30 Скейтъри - драма
Diema TV
22:30 Такеши касъл - риалити
13:00 Да летиш в небето 09:30 Кръстникът - криминален
23:30 Първична сила- турнир на 13:00 Питайте Джим - сериал
драма
Световната федерация 13:30 Национална лотария
15:00 Забрави Париж - драма
по кеч
17:00 120 минути
14:00 МЕК-8: Специални части
19:00 bTV Новините
- сериал
bTV Lady
19:30 bTV Репортерите
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 14:30 Спасителни хеликоптери 20:00 Гласът на България
документален
09:00 Любов и предателство - шоу
15:30 Съпротива - сериал
сериал
22:00 Блокада - екшън
16:30 8 Прости правила - сериал
12:00 Предай нататък - шоу

17:00 Али Джи в парламента комедия
19:00 Студио А ПФГ, директно
19:30 Футбол: Берое ЦСКА - мач от А ПФГ,
директно
21:30 Студио А ПФГ, директно
22:00 Убиецът от Йоркшир:
1980 - трилър
00:00 Фрактура - рок музика

Diema Family

08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Цената на славата сериен
12:20 Майките на моя съпруг романтичен
14:10 Змии в Рая - романтичен.
16:00 Любов и наказание сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Паломино - романтичен
21:50 Змии в Рая - романтичен
23:45 Езо ТВ

Nova Sport

15:15 Футбол: Рединг Уулвърхямптън
Уондърърс, мач от
английската Висша
Лига, директно
18:00 Футбол: Уест Бромич
Албиън - Бърнли, мач
от английската Висша
Лига, директно
ТВ 7
08:00 Амика - романтичен
08:30 Командирован - сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Животът
12:30 Новини
13:00 До живот - сериал
15:30 Жега
16:00 Предаването - ток шоу
17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
19:30 Помощник управител комедия
21:30 Новини
21:45 Убежище - криминален
23:45 Животът на Дейвид Гейл
- трилър
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Ñíèìêà: Íàäèå ÌÓÕÀÐÅÌÎÂÀ
На разкопките на древния Мисионис

ÒÎÏ ÂÈÖ
УЧИТЕЛСКИ
БИСЕРИ
Час по трудово:
Това тука е пила –
с нея се пили, а това
тука е чук – с него се
чука… Ама не всичко.
***
От час по физика в
седми клас:
Ученици, сега ще
взема две метални
топчета…
Едното
от желязо, а другото
от дърво…
***
Учител по биология:
Когато човек се
задави, може да умре
много сериозно.
***
Учителка по физика:
Това е масата на масата, която е в покой.
***
Учител по физкултура:
Всички да се строят зад шведската
стена!
***
Учителка по английски:
Преведете думите, които не знаете!
***
Учител по литература:
Той бил бедна душица – имал само едни
гащи на гърба си.
***

В Омуртаг бе направена символична първа копка по проект за облагородяване на двора на
бившия санаториум. За тази година това е деветия проект, по който започва да се работи в
града. Подробностите относно включените дейности четете на втора страница.

Учител по физкултура:
Никой да не ми
пипа топките!

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 25.09.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Конак, Долец и Берковски
(и малка ФвЕЦ село Берковски) - общ.Попово и селата Разделци и Добротица - община
Антоново.
На 26.09.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Коноп и Любичево
- община Антоново.
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

Д-р Панайот Арнаудов

Нов председател
на лекарския съюз

Златната медалистка по боче

Павлина Неделчева получи поздравления

и подарък от общинското ръководство в Търговище

Златната медалистка по боче от Европейските летни игри
на Спешъл Олимпикс
Павлина Неделчева се
завърна в Търговище.
Игрите се проведоха в
Антверпен, Белгия, а
спортистката спечели
три златни отличия –
на четворки, смесени
двойки и индивидуално
представяне.
Младата жена бе
посетена в дома й в
защитеното жилище в
с. Лиляк от заместниккмета на община Тър-

говище Емине Якубова.
Тя й връчи поздравителен адрес от кмета на
Общината
Красимир
Мирев с пожелания за
още много успехи, а в
дар - спортен екип за
тренировка.
С голямо удоволствие Павлина показа
златните си медали за
отличните резултати от
игрите по боче. Обясни какво представлява
нейната дисциплина,
показа как се играе и татели на защитеното жилище. Те от
почерпи от сърце за- своя страна подариха на гостите собедно с останалите оби- ственоръчно изработени от тях сувенири.
Участието на
29-годишната
Павлина, която
бе една от 16-те
състезатели от
България в Лет-

уведомява своите клиенти, че

Специалистът
акушер-гинеколог д-р Панайот Арнаудов е новият председател на
Районната колегия на
Българския лекарски
съюз в Търговище. Той
бе избран на този пост
по време на заседанието на организацията
във вторник, 23 септем-

ните европейски игри, стана възможно благодарение на успешната
кампания „Аз помогнах това да се
случи”. В нея търговищенци събраха 1916 лв., за да може Павлина да
представи Търговище и България в
Белгия. Кампанията бе организирана от Центъра за работа с доброволци към Клуба на нестопанските
Момчета на 17 и 11
организации в Търговище.
години бяха доведени в
Полицията в Търговище.
За тях бе установено, че
са откраднали мобилни
телефони.
В първия случай те
задигнали GSM-а на 15
годишно момче от Търговище, който си го бил

ври.
Д-р Арнаудов, който е специалист и по
репродуктивна
медицина, досега бе главен
секретар на Районната
колегия. Повече от 20
години председател на
Българския
лекарски
съюз в Търговище бе д-р
Добрин Папуров.

Спипаха крадци на GSM-и

оставил без надзор в автосервиз.
При втория случай
крадците
задигнали
мъжка чантичка с намиращия се в нея телефон,
която била оставена без
наблюдение от 8-годишно дете в двора на училище в Търговище.

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



0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

