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Добрата новина

Млади новатори

Пари за животновъдите Ретро камион
тръгна на път
204 стопани от Търговищка област ще получат
финансово подпомагане от фонд „Земеделие”
Помощ за изхранването на овце-майки ще
получат 204 животновъди от Търговищка област. Паричната сума е
по схемата де минимис
и се отпуска от държавен фонд „Земеделие”
/ДФЗ/, съобщи за „Търговищки НОВИНИ” директорът на Областната
дирекция на фонда в
Търговище Милка Ангелова.
По думите на Ангелова, овцевъдите получават за първа година
помощ за изхранване,
досега тя е била за всички видове животни.
Причините за отпускането на подпомагането
е заради тежката година за овцевъдите, тъй
като много ферми са
поразени от болестта
„син език”, а влияе и цялостната криза в сектор
животновъдство, коментира Ангелова.
Общо 4,6 млн. лв. е
държавната помощ по
схемата де минимис за
изхранване на дребен
рогат добитък – овцемайки, която Управителният съвет ДФ „Земеделие” отпуска за стопани
от цялата страна. Ще се
изплащат по 6.30 лв. за
овца-майка. Стопаните
поемат задължението
да запазят 75 на сто

от броя на животните,
за които е получена
помощ, до края на календарната година. Помощта се предоставя
на земеделски производители, занимаващи се
с първично производство на селскостопанска продукция, които
отглеждат овце-майки
и са регистрирани като
земеделски производи-

тели съгласно Наредбата за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители за 2014 година.
24 октомври бе крайният срок за подписване на договорите и изплащане на средствата,
уточни Милена Грозева,
експерт в Областната
дирекция на ДФЗ в Търговище.
„ТН”

В прохода "Боаза"

Млад мъж загина
в катастрофа

Борислав КУРДОВ
27-годишен шофьор
загина при верижна катастрофа в прохода "Боаза" край Търговище.
Починалият е изгубил

контрол над управлението на лек автомобил
"Фиат" със софийска регистрация и се ударил в
насрещно движещ се товарен "Форд". (на 8 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
Добра идея, партньор и месец работа
бяха необходими на
учениците от ПТГ "Цар
Симеон Велики"- Търговище,
специалност
„Автотранспортна техника“, за да изпълнят
по щвейцарски поставеното им предизвикателство от изпълнителния
директор на "ЕнерСис"
АД Ойген Петерханс.
В началото на септември в работилницата
на техническата гимназия влиза за ремонт
камион, произведен в
далечната 1959 г. Под
ръководството на инж.
Маринов в часовете по
учебна и производствена практика младите
техници от 11 и 12 клас
започват неговото ре-

Отбелязаха Деня на строителя
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,

Известна истина е, че всяка криза се стоварва най-напред върху строителството, но и
замогването на икономиката след криза започва с подем на строителството, подем който
трябва да започнем заедно.
По повод Димитровден - нашият ден, пожелавам на Вас и Вашите семейства много здраве,
късмет и много нови успехи във високоотговорната ни, благородна и обществено значима
професия!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Галин ДАЧЕВ, управител
на „БКС Търговище” ЕООД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,

Поздравявам ви с Деня на строителя
– Димитровден!
С чест и удоволствие Ви отправям пожелания за много лично щастие, професионални успехи и творческо вдъхновение.
Съхранявайте стремежа на българина към
съзидание и надграждане, сътворявайте с ум
и любов, градете днес като вплитате в едно
традиция и съвременност. Нека закрилата на
Св. Димитър ви носи много сила и вдъхновение!

монтиране. В рамките
на един месец учениците подменят звукова
и светлинна уредба,
извършват профилактика на двигателя или
общо над 50 операции
по отстраняване на
неизправности и подобрения на ратро автомобила. Всеки етап от
работата по возилото е
проследен и от възложителя Ойген Петерханс. Часовете работа
над 55-годишното возило дават резултат и
в поставения срок възпитаниците на Маринов
изправят камиона на
гуми.
От директора на техническата
гимназия
Николай Николов научихме, че Ойген Петерханс е
(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

И те са част от
обществото ни

За хората в неравностойно положение и как се решават техните проблеми

Катя ХРИСТОВА
Стотици, да не кажа и
хиляди, са хората, които
по една или друга причина срещат трудности
в живота. Тук не говоря
обаче за финансови затруднения, трудности в
общуването и всякакви
други лични проблеми.
Темата ми ще засегне
проблемите на така на-

150 години

Духовно средище

Образцово народно читалище „Напредък – 1864” в Търговище празнува юбилей

Каквото и да кажем за Търговищкото читалище 150 години по-късно, ще бъде малко и
непълно. Защото това са дни
и години, изпълнени с родолюбие, с просветност, с грижа
за млади таланти, с отглеждане на поколения интелектуалци и родолюбци. Сигурно непълно ще бъде и онова, коеЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
то днешните ръководители на читалището
инж. Емил МИЛАНОВ,
са ни предоставили за отпечатване, но юбипредседател на областното представител- леят си е юбилей и той трябва да бъде отбество на Камарата на строителите в България лязан и отпразнуван.
Още на 4 страница

речените хора в неравностойно положение.
Разбирай,
читателю,
хора с физически недъзи, хора с труднолечими или нелечими
болести и др. Всички
те имат едно общо помежду си, а именно –
нямат
възможността
да се обслужват сами.
И точно тук, всъщност,
се корени проблемът…
Недостигат социалните асистенти, които да
обгрижват нуждаещите
се.
В Търговищка област
има 56 души, които се
грижат за 40 възрастни
и 16 деца по националната програма „Асистенти на хора с увреждания”. Желаещите да
се включат в програмата трябва да бъдат
крайно нуждаещи се,
преживяващи от социални помощи. Личните
асистенти пък трябва
да са членове на семейството или близки
на нуждаещия се, които
са регистрирани в бюрото по труда. (на 2 стр.)
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Областната

С приемни
в селата

Ръководството на областната администрация в Търговище
предприе инициатива за посещения по селата от областта
за запознаване с проблемите
на населението на място и набелязване на мерки за решаването им.
Първата визита се проведе
от зам.-областните управители Красимир Неделчев и Танер
Исмаилов в селата Божурка и
Братово. Жители на село Божурка споделиха с тях, че основен
проблем е тежкият воден режим.
В съседното село Братово, което
също се води с режимно водоподаване, тази година нямали проблеми с пресъхване на чешмите.
Там се оплакват от изронения
асфалт по улиците.
Посещенията на ръководния
екип на областната администрация в Търговище ще продължат и в населени места от
областта.
Жителите на всяко село или
град, които искат да поставят
въпроси или проблеми, могат
да заявят това на тел. 0601/ 666
54, за да бъдат включени в програма за посещения и изнесени
приемни.

Писмо до редакцията

Като глас в пустиня

В края на юни една възрастна жена
се препъна и падна лошо по калдъръма
към църква „Св. Успение Богородично” в
Търговище. Спука ключица и се наложи
„Спешна помощ” бързо да я откара в
болницата. Станал свидетел на тази
тревожна случка, още същия ден се
отбих в общината и потърсих главния
инженер Иван Иванов, че калдъръмът
към църквата се нуждае от спешен ремонт. Още повече, че оттук всекидневно преминават хиляди хора – ученици
за училище „проф. Никола Маринов”,
жители на кв. „Запад”, съграждани, които отиват за лекарска интервенция в
окръжната болница и др.
Инж. Иван Иванов обеща, че ще

предприемат мерки, щото разбитият калдъръм към „Св. Успение Богородично” да бъде своевременно ремонтиран. Уви! Вече изминаха няколко
месеца /при това летните!/, а нищо
не е сторено. Калдъръмът продължава да се руши, опасността, особено в
лошо време и през зимата, за всички
преминаващи оттук е голяма. А дали
общината ще предприеме нужното
за ремонта на пешеходната калдъръмена пътека все още не се знае. Дано
поне след тези редове във в. „Търговищки НОВИНИ” отговорните специалисти в общината се размърдат и
сторят необходимото!
Радослав ЧЕРКЕЗОВ

Това място около
църквата „Св. Успение
Богородично” е особено скъпо и свидно за
търговищенци. Тук те
проверяват
своите
чувства на родолюбие
всяка година. Тук се
черковат. Тук се чувстват ескиджумайци – и
млади, и стари…

страна на учителите. Това
е проблем, който касае не
само директора на училището в Драгановец, а и други
негови колеги. Но при тези
положения ще се установи
умението му да убеди учителите, че това се налага и
така може да се работи.
До 6 ноември 2014 г. е
срокът, в който от РИО трябва да приключат проверките по случая и да пратят в
Министерството своите заключения. Предстои да се
изясни целият казус и да бъдат изяснени отношенията
между страните, коментира
Димитрова.
Има още един сигнал,
подаден в РИО, който касае помощното училище
в Търговище. Според жалбоподателя,
директорът
назначава свои близки и
роднини, което влиза в противоречие със Закона за
конфликт на интереси. В
момента и по този случай
текат проверки. Директорът
е в неплатен отпуск, молба
за който е подал преди подаване на сигнала.
„ТН”

îáíîâÿâàíè ÷ðåç ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà „Ðàñòåæ
è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå” â Òúðãîâèùêà îáëàñò. Îáõîäúò çàïî÷íà ñ èíñïåêòèðàíåòî íà äâà îáåêòà â Îìóðòàã,
êàêòî è ðåìîíòúò íà äåòñêà ãðàäèíà „Âåñåëóøêî”, áëàãîóñòðîÿâàíåòî íà êâ. 192, èçãðàæäàíåòî íà äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè â êâ. „Þêÿ” (² åòàï) è êîíñåðâàöèÿòà íà áàçèëèêà â êðåïîñòòà „Ìèñèîíèñ” â Òúðãîâèùå.
Îò 27 äî 29îêòîìâðè ïðîäúëæàâàò ïðîâåðêèòå â Îìóðòàã,
êúäåòî ùå áúäàò îáõâàíàòè è îñòàíàëèòå ïðîåêòè â îáùèíàòà, ìåæäó êîèòî ñà: ðåõàáèëèòàöèÿ íà îáùåñòâåíè çåëåíè ïëîùè â êâ.124, ðåêîíñòðóêöèÿ íà òðúáåí âîäîñòîê íà ÷åòâúðòîêëàñíèÿ ïúò Âåëè÷êà-Âðàíè êîí-Îáèòåë è äð. Â ñúùèÿ ïåðèîä
ùå áúäå èíñïåêòèðàíà è ðåõàáèëèòàöèÿòà íà îáùèíñêèÿ ïúò
Êüîñåâöè-Ñòîéíîâî â Àíòîíîâî. Ðåêîíñòðóêöèÿòà íà óëèöè â
ñåëî Ëþáëåí, Îïà÷åíñêî, êàêòî è áëàãîóñòðîÿâàíåòî íà êâ.111 â
ãðàä Ïîïîâî, ñà ïðåäâèäåíè çà ïðîâåðêè íà 30.10.2014ã.
Åêèï íà îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, ñ ó÷àñòèåòî íà çàì.îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè Êðàñèìèð Íåäåë÷åâ è Òàíåð Èñìàèëîâ,
âå÷å èíñïåêòèðà ðåìîíòà íà âîäîïðîâîäà îò ÿçîâèð ßñòðåáèíî êúì ãðàä Îìóðòàã, êîéòî ñúùî ñå ôèíàíñèðà ïî Ïðîãðàìàòà.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å, ñúãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèå 4 íà Ìèíèñòåðñêèÿ
ñúâåò îò 16.01.2014ã., èçïúëíåíèåòî íà îáåêòèòå ïî „Ðàñòåæ è
óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ðåãèîíèòå” ïîäëåæè íà êîíòðîë è ïîäêðåïà îò îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë, êîéòî äîêëàäâà ïðåä Ìåæäóâåäîìñòâåíèÿ ñúâåò.

Êðàÿò íà îêòîìâðè å ïîñëåäíèÿò ñðîê çà ïëàùàíå íà
ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè çà ãîäèíàòà. Òîâà íàïîìíÿò
îò îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Òúðãîâèùå.
Äî êðàÿ íà ìåñåöà äàíúêîïëàòöèòå ìîãàò äà çàïëàòÿò
âòîðàòà âíîñêà îò äúëæèìèòå äàíúöè âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè è âúðõó ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà, òàêñà áèòîâè
îòïàäúöè, êàêòî è ÷åòâúðòàòà ÷àñò îò äúëæèìèÿ ïàòåíòåí äàíúê - ñúîáùàâàò îò äèðåêöèÿ "Ìåñòíè äàíúöè
è òàêñè" â îáùèíà Òúðãîâèùå. Îò äèðåêöèÿòà ñúîáùèõà,
÷å êúì ìîìåíòà îò÷èòàò 87% ñúáèðàåìîñò íà äúëæèìèòå ñóìè. Ïîðàäè ìåñå÷íî ïðèêëþ÷âàíå, êàñèòå íà "Ìåñòíè äàíúöè è òàêñè" â Öåíòúðà çà àäìèíèñòðàòèâíî îáñëóæâàíå ùå ðàáîòÿò äî 15 ÷àñà íà 31 îêòîìâðè 2014 ã.,
ïåòúê.
Ïðåäóïðåæäàâàìå ñúãðàæäàíèòå íè, ÷å ïðè íåñïàçâàíå
íà óêàçàíèÿ ñðîê â Çàêîíà çà ìåñòíè äàíúöè è òàêñè, ùå
áúäå íà÷èñëÿâàíà ëèõâà çà ïðîñðî÷èå.

Изследват образователната Кампания на РЗИ за превенция на остеопороза
мобилност в региона
Образователната мобилност
в Търговищка област изследва
Териториалното статистическо
бюро /ТСБ/ в Търговище. Целта
на наблюдението е чрез изследване на домакинствата да се
съберат данни за това, доколко
младежите преминават определени граници с цел да придобият познания. Хармонизиран
въпросник ще осигурява международната съпоставимост на получените резултати за страните
от Европейския съюз.
Обект на наблюдение са
всички членове на включените в извадката домакинства
на възраст 18 - 34 навършени
години, като с тях ще се осъществят персонални интервюта. В Търговищка област
изследването ще обхване

Намериха издирван във
Франция

Обявен за национално
издирване мъж от търговищкото село Давидoво, с
влязла в сила присъда, е
бил установен във Франция.
Мъжът е 38-годишен, съобщават от ОД на МВР в
Търговище. Той е обявен за
общодържавно издирване
за изтърпяване на ефективно наказание "Лишаване от свобода за срок от 6
месеца", по влязла в сила
присъда на Окръжния съд
в Търговище. Присъдата е
от 2011 г.
Приведен е в България
в Плевенския затвор за изтърпяване на наложеното
му наказание.

Проверяват обекти от
Публичната инвестиционна програма
Åêèïè íà îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåðÿâàò îáåêòè,

Наближава крайният срок за плащане на данъците

Конфликт в училището
в село Драгановец

Писмо-искане е получено
в Регионалния инспекторат
/РИО/ в Търговище и Министерството на образованието. Писмото е изпратено от
съсловната организация на
учителите в КТ „Подкрепа”.
В него пише: Във връзка със
загубени осем съдебни дела
от страна на директора на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Драгановец, област
Търговище Иван Иванов,
настояваме същият да бъде
отстранен от длъжност и да
бъде направен регрефен
иск, за да възстанови платените от делегирания бюджет
на училището средства. Това
съобщи директорът на РИО
Дарина Димитрова.
Има разпоредена проверка по случая, за да се
преценят обстоятелствата
довели до искането на оставка. Фактите по казуса
трябва да бъдат дори преосмислени, казва Димитрова.
Това се налага защото конфликтът между учителите в
училището в Драгановец и
директора Иванов не са от
ден-два. Конкретният казус
касае пропуск, допуснат от
страна на директора. Следвайки Наредба 1 засягаща
работните заплати в системата на образованието и Наредба 3, касаеща заетостта
на учителите съобразена
с Кодекса на труда, директорът намалява месечното
възнаграждение на учителите. Защото втората наредба изисква редуциране
на работната заплата при
положение, че се работи с
намален норматив, какъвто
е той при преподавателите
във въпросното учебно заведение. В смисъл не може
да работиш 6 часа, а да искаш заплата като за пълен
работен ден. Но директорът
е пропуснал да уведоми учителите, а и липсва двустранно подписано допълнително
споразумение за промяна в
работната заплата. Липсват
подписите за съгласие от

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

340 домакинства от 19 населени места. В регионалната
извадка попадат петте града
в областта, както и селата
Лиляк, Баячево, Овчарово,
Давидово, Пресиян, Зараево,
Козица, Обител, Беломорци,
Зелена Морава, Чернокапци,
Величка, Добротица, и Голямо Градище.
Изследването ще продължи
до 28 ноември. В Търговищко
то ще се осъществява от анкетьори-служители на местното
статистическо бюро.

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ ïîä íàäñëîâ “Äà çàïàçèì êîñòèòå ñè çäðàâè”îðãàíèçèðà Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ
â Òúðãîâèùå. Â ïåðèîäà 20-31 îêòîìâðè åêñïåðòè îò ÐÇÈÒúðãîâèùå ùå èçíåñàò ïðåçåíòàöèè â êëóáîâå çà âúçðàñòíè
è ïðè äåöà îò äåòñêè ãðàäèíè è îáåäèíåíîòî äåòñêî çàâåäåíèå.
Ôîêóñúò íà êàìïàíèÿòà òàçè ãîäèíà å íàñî÷åí êúì ïðåâåíöèÿ íà ôðàêòóðèòå è ïîñëåäèöèòå îò òÿõ ïðè ñèëíèÿ
ïîë. Îñòåîïîðîçàòà ÷åñòî å ñìÿòàíà çà áîëåñò ïðè æåíèòå, â ðåçóëòàò íà êîåòî ìèëèîíè ìúæå â ñâåòà îñòàâàò
èçâúí îáõâàòà íà ïðîâåæäàíàòà ïðåâåíöèÿ, äèàãíîñòèêà
è ëå÷åíèå íà çàáîëÿâàíåòî, òúé êàòî íå ñà èíôîðìèðàíè
çà ñâîèòå ëè÷íè ðèñêîâè ôàêòîðè çà ðàçâèòèå íà îñòåîïîðîçàòà è çà íà÷èíèòå çà ïðåäïàçâàíå îò ôðàêòóðè è
èíâàëèäèçàöèÿ.

И те са част от обществото ни

(от 1 стр.) В община Търговище
се реализира още една програма в помощ на инвалиди. Става
дума за националната кампания „Подкрепа за достоен живот”, която се осъществява по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът на услугата е увеличаван вече
осем пъти, като началото бе през август 2011
г. Тук 59 лични асистенти, обслужват 62
нуждаещи се. За осъществяването на тази
услуга Общината в Търговище си партнира с
местната структура на
Агенцията за социално
подпомагане.
Преди година и
половина е имало и
друга програма, за която обаче /незнайно
защо/ община Търговище не е кандидатствала. Става дума
за проект „Помощ в
дома”, който пък бе
изпълняван в други
общини от областта

ни. От няколко години са спрени и полезните проекти, които
изпълняваха
нестопанските
организации в Търговище.
Вероятно тези ниши желае
да запълни откритата наскоро
в Търговище частна агенция за
социални услуги. Тя, обаче, осигурява почасова помощ само
на хора от града. Засега в агенцията работят двама служители, които се грижат за шестима
възрастни. Агенцията предлага
и грижи за деца. Според ръководителя на частната социална
служба, цените на предлаганите услуги са съобразени със
свития пазар и ниските доходи на хората в нашия град, но
все пак 3.50 лв., за да ползваш
един час помощта на чужд човек, не е малко.
При така описаната ситуация, питам: Кой, всъщност,
трябва да мисли за хората в
неравностойно
положение?
Дали битието на близки и роднини трябва да се върти единствено около болния човек?
Дали един от тях трябва да
забрави личния си живот и да
полага ежедневни, ежечасни,

ежеминутни грижи за баща,
майка или невръстно отроче?
Дали е правилно една майка
да лишава от обич и внимание здравото си дете, за да
обгрижва болното му братче? А не може ли държавата,
визирам отговорните органи,
да вземат под внимание тези
факти и да преосмислят позициите си?
Моля, господа управници,
разберете, че когато в семейството има инвалид, това не
означава, че светът спира да
съществува за близките му.
Всеки от тях трябва да работи
и да продължава да се социализира, въпреки състоянието на инвалида. Не трябва да
оставяме всеки сам да се оправя, както и докогато може.
Решете го. Нека има центрове
за рехабилитация, центрове
за дневни грижи, нека бъдат
отпускани средства за повече
лични асистенти. И нека, нека
не си затваряме очите пред
реалните проблеми на хората
в неравностойно положение.
Така или иначе, те са част от

Понеделник, 27 октомври 2014 г.
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95 години от рождението на проф. Сава Димитров В Попово издадоха

Домашна лечебница

Царичето
С вълшебния звук на кларнета „Ловен
летопис”

Проф. Сава
Димитров

Иван ВАСИЛЕВ
Проф. Сава Димитров
идва на света на 19.10.1919
г. в град Попово. Баща му е
роден в Бялото градче /дядо
му от с. Арбанаси, Великотърновско бил търговец на
добитък/ „наследил търговията, като имаше и месарски
магазин, но фалира. Майка
ми е родена в с. Кесарево,
Горнооряховско, в семейство на земеделски стопани.
След смъртта на баща ми
постъпи на работа като банкова прислужничка”. При
тия условия не е лесно да
израсне като бележита личност, да стане майстор на
кларнета и създател на школа. Подтикът от рода е много
малък: „баба ми била добра
народна певица. Като малък
с увлечение слушах как свири на флейта чичо ми.” Това
е всичко. Тогава?
Думата си казват учителите: „Освен на знания, те ни
учеха как да работим, как да
се трудим. Аз много работех.
От ранна възраст музиката
за мен стана всичко. След
всяко предаване по радиото
/Радио – София, б.моя/ разучавах с кларнета цигулковата партия.” Преди това свири на овчарска свирка, към
кларнета го насочва Христо
Дюлгеров. „В негово лице
имах учител, който направляваше развитието ми грижливо и компетентно.”
С благодарност си спомня за бенефисния концерт
по случай завършването на
гимназията: „Преди концерта беше пусната подписка
за събиране на средства, с
които да ми се закупят инструменти. Бяха ми подарени кларнет и саксофон.
Като заминах да следвам
в София, вече имах добри
собствени инструменти. Това
беше за мен голяма материална и морална подкрепа.”
В столицата през 1941 г.
започва да следва в Държавната музикална академия.
Голяма заслуга за израстването му като изпълнител от
висока класа има проф. Стоян Стоянов. Провеждаше
обучението си с мен по разширена програма, насочена
да получи квалификация на
концентриран камерен и оркестров изпълнител.”
1945 г. е важна в творческия път на С. Димитров с
две неща: първият самостоятелен концерт-рецитал в
София, а при специализация
в Прага се убеждава „в предимствата на „Бьом” система
на кларнет” и решава „да
се въведе и у нас”. Важно
събитие в личен план е, че
сключва брак в Анна Стоянова Цанова, учителка по
руски език, активен борец
против фашизма.

А сега за метода за обучение по кларнета, за новата школа, която не пада
като манна небесна: „Работих над метода повече от
30 години. Най-напред написах „Етюди за кларнет. В
народен тон” /1963 г./ „Тук
по асоциация ми идват наум
мислите на проф. Панчо Владигеров: „Дължа успеха си и
у нас, и в чужбина единствено на факта, че винаги съм
се стремял да пиша истинска българска музика. Мене
особено ме тревожи фактът,
че напоследък някои наши
млади композитори със солидна подготовка бягат от
българското. Като че ли се
срамуват да цитират една
народна песен.” Позволих си
този дълъг цитат, защото е
актуален, както са актуални
и съзвучни с него следните
думи на Сава Димитров: „На
няколкото примамливи предложения да
се установя да живея
в чужбина отговарях,
че оставам в родината
си, за да създам наша
родна
кларнетова
школа.”

сен колега, скромен и взискателен към себе си. Имаме
записи по Радиото и Българската национална телевизия
в София, Варна, Белград, Женева, Лозана, Париж, Брюксел, Делхи и др. „
Сава Димитров е председател на журито на Дните
на младия изпълнител на
духови и ударни инструменти – Търговище /1981 – 1982
г./ При една такава среща
на млади изпълнители той
се обади да се явя при него,
вече кореспондирах с професора като краевед в библиотеката. Това беше втората ми среща с нашия земляк.
Първата е в Попово, когато
бях учител, на музикална
лектория, организирана от
читалището. Тогава разбрах,
че може да се надуват вратните жили до предел, както
става при селски сборове и

На снимката: Боби
Йоцов е един от изявените ученици на
проф. Сава Димитров.
След като завършва
класа на професора в
Националната музикална академия "Панчо
Владигеров" в София
през 1990 г. специализира в майсторски
класове във Франция
и САЩ. Печели редица
награди от национални и международни
фестивали.

Не е възможно в рамките
на една статия във вестник
дори бегло да се очертаят
ролята и изявите на С. Димитров във всички области,
в които оставя трайна следа.
Затова ще спра вниманието
към две неща, а може би и
три: дуо проф. Люба Енчева
– проф. Сава Димитров про;
Сава Димитров в изобразителното изкуство и Сава
Димитров – председател
на журито на дните на младия изпълнител на духови и
ударни инструменти в Търговище.
През 1976 г. Дуото се представя в София през февруари,
но началото е през 1965 г.
През 1968 г. на Петия международен фестивал в Пловдив на 15 юни с „вдъхновено
изпълнение”. Дуо проф. Люба
Енчева и проф. Сава Димитров изнася концерти и във
Варшава. За нас, хората от
родния край на създателя на
школа по кларнет, е интересно как го оценява проф. Люба
Енчева: „Като изпълнител той
има качествата на първокласен концертиращ музикант и
чувство за стил на интерпретацията. Негова е заслугата,
че у нас кларнетът стана солов инструмент. Той е прекра-

сватби.
Сава Димитров е влязъл
в изобразителното изкуство. През 1946 г. неговият
приятел Н. Паламарков го
рисува. „При един от поредните разпалени разговори
нещо се бях замислил. Намирахме се в ателието му.
Незабавно взе четката и
с необикновена бързина и
вдъхновение започна работа над портрета.” Художникът земляк Кирил Майски също прави портрет на
Сава Димитров, показан на
самостоятелна изложба в
Попово през 1983 г.
Един живот за изкуството. Това е накратко биографията на големия музикален педагог, който вече не
е между живите. Но остана
неговата школа с непреходна стойност и значение. Арс лонга, вита бревис
/Животът е кратък, изкуството – вечно/. По пътя на
баща си върви неговият син
проф. Димитър Димитров,
който положи много големи
грижи за своя отец, а моята скромна персона изпращаше изрезки от местната
преса с новини за културния и музикалния живот.

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ:
1963 г. – орден „Кирил и Методий” - Втора степен;
1969 г. – „Заслужил артист”; орден „Червено знаме на труда”;
1979 г. - орден „Народна Република България” – Първа степен
МЕДАЛИ:
1975 г. – „ За заслуги към Българската народна армия”
Юбилеен медал „1300 години България”
Юбилеен медал „100 години от рождението на Георги Димитров”
Юбилеен медал „40 години социалистическа България” – 1984 г.
Юбилеен медал „80 години революционно профсъюзно движение”
„Почетен гражданин на Попово” и връчен почетен знак на града
/1979 г./; „Народен артист” /1978 г./; Лауреат на Първото българско
състезание за певци и инструменталисти /1948 г./; Лауреат на Международния конкурс за кларнетисти в Женева през 1947 г.

Наричано билката на жените

В „Ловен летопис” е събрана
историята на Сдружението на
ловците и риболовците в Попово. Издаването на книгата е
финансирано от Сдружението,
а събирането и систематизирането на документите и текстовете в него е дело на директора
на Историческия музей в града
Пламен Събев, уточни той.
„Поповското сдружение на
ловците и риболовците е едно
от първите в страната. Съществувало е през годините, с
малки прекъсвания единствено по време на войните”, разказва Събев. Днес, под председателството на Гецо Гецов,
в него членуват 779 ловци и
482 риболовци. Те са организирани в 41 дружинки, които
организират ловни излети на
територията на Поповска и
Опаченска общини, както и в
землището на село Дралфа.
Идея за списването на историята на ловците и риболовците
в региона има от преди две
години, когато Сдружението
отбелязва годишнина от създаването си през 1892 г.
Книгата съдържа документи и снимки, които проследяват историята на Сдружението. Целта е популяризиране на
лов, както и отношението към
дивите животни и природата.
Документите са собственост
на Сдружението, а илюстрациите са от фонда на музея.
Представянето на луксозното изданието ще бъде съпътствано с откриването на голяма
ловна изложба. В нея ще бъдат
подредени снимки, оръжия,
трофеи и различни аксесоари,
предоставени от ловците от
Поповския край, допълни още
Пламен Събев.
„ТН”

Китай праща
сонда на Луната

Китай се готви да изпрати
на Луната нова космическа
сонда, която трябва да навлезе в орбита около спътника на Земята, след което
да се върне на нашата планета.
Сондата, която все още
няма официално име, ще
бъде изстреляна съвсем
скоро, уточнява държавната осведомителна агенция
Синхуа. За първи път китайските учени ще опитат да
върнат на Земята орбитален модул, който ще трябва
да устои на много високите
температури, предизвикани
от триенето при навлизането си в атмосферата.
Сондата ще позволи да
бъдат изпитани технологиите, които ще бъдат използвани за мисията Chang`e-5
(името на богинята на Луната в китайската митология).
Нейната задача ще бъде да
вземе проби от почвата на
Луната.

Билката цариче се слави
предимно като лек за женски
болежки, но благотворното му
въздействие не спира само
дотук.
Царичето има положителен
ефект не само при менструални смущения, бяло
течение и коремни
неразположения
в зрялата възраст
на жената, но
действа
благотворно и в периода на пубертета
и климактериума.
Помага при стерилитет и генитални
инфекции.
Какво се лекува с билката цариче?
- Отвара от
цариче при генитални инфекции и
менструални нарушения.
- Чай от цариче при проблемна бременност - помага
на жени, които имат проблеми
със задържането на плода и
предотвратява
спонтанните
аборти. Пие се от третия месец на бременността, но след
консултация с наблюдаващия
акушер гинеколог.
- Отвара от цариче помага
при възпаление на матката,
ако се пият по 2-3 чаши дневно, подсладени с мед.
- Помага и при увреждания
след раждане, при смъкната
матка и херния. Смес от цариче и овчарска торбичка, по
възможност прясно набрани,
се ползва за приготвянето на
чай - пие се по 4 чаши дневно,
на малки глътки.
- При подрастващите се
препоръчва да се пие чай от
цариче за заякване на мускулатурата и ставите особено
при бързо развиващите се
през пубертета деца. Може да
се употребява и от диабетици
и страдащи от проблеми със

съня.
- При менструални болки
- преди цикъл се пият по две
чаши отвара на ден.
- При мигрена - най-вече в
случаи на главоболие, причинено от високо кръвно налягане.
- Освен като
свиващо и бързо заздравяващо
раните средство,
царичето се използва като отводняващо, усилващо
сърцето и при малокръвие.
- Външно, надробено и наложено,
царичето
лекува
гнойни
рани, порязвания,
бодежи.
- Тинктура от
цариче: шепа изсушени цветове
се накисват в 200 мл медицински спирт за 15 дни, след което сместа се прецежда. Пият
се по 10-15 капки на ден при
колити, вътрешни кръвоизливи, фибромастоза или психическо разстройство.
- Локални бани с цариче
- помагат при лечението на
бяло течение, вагинит и различни възпаления на гениталиите, както и прихемороиди.
ВНИМАНИЕ!
Растението
може да подразни стомаха.
Затова се препоръчва да се
приема е повишено внимание.
Сребърно цариче при излишни килограми
Билката расте по високите
места в планината и народът
я нарича сребърна, защото
долната страна на листата и
блестят като сребърни. Доказан ефект има при топене на
излишни килограми и дори
при наднормено тегло - приготвя се запарка от накълцана
на дребно билка (1 суп. л. на
500 мл гореща вода) и се пие
по 2-3 чаши на ден.

Първият секс
Бил преди 385 милиона години

Бронирани риби, смятани
от някои учени за далечни
прародители на човека, са
правили секс преди 385 милиона години, пише сп. "Нейчър".
Вместо да разпръскват
спермата си във водата,
мъжките представители на
Microbrachius dicki, вече изчезнал вид, "прегръщали"
женските с помощта на миниатюрни ръце и ги оплождали
вътрешно. Проучените фосили принадлежат към разреда
Antiarchi и са най древните
от представителите на класа
панцерни риби (Placodermi),
чието тяло било покрито с
плочки. Тези създания, които
били снабдени с челюсти, са
смятани от учените за първите гръбначни, прародители
на човека. Панцерните риби
са обитавали моретата, реките и езерата в продължение
на 70 милиона
години, преди
да изчезнат
по загадъчен начин
преди
360
милиона
години.
Мъжките
екземпляри от вида
Microbrachius
dicki, дълги 8
см, притежава-

ли костен израстък (птеригопод) с формата на буквата L,
с който пускали спермата във
вътрешността на женската.
Чифт малки плочки задържали мъжкия член на точното
място по време на съешаването.
Освен това двойката
Microbrachius се държали за
ръце по време на акта, според учените. Microbrachius
означава малки ръце и в
продължение на векове
учените са си задавали въпроса за какво са им били
нужни тези две ръце. "Решихме загадката: те са
служели при половия акт,
помагайки на мъжкия да
постави члена си в гениталната област на женската",
катогеричен е Джон Лонг,
професор по палеонтология
от австралийския университет Флиндърс.
Изследването позволява
произходът на вътрешното
оплождане да бъде поставен
в началото на еволюцията
на гръбначните. Досега
се смяташе, че то се е появило по-късно. Ако заключенията на учените са точни, копулативният орган на
Microbrachius би могъл да се
приеме за прародител на пениса.
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150 години
"Напредък-1984"
Димитър АЛЕКСИЕВ,
председател,
Галина КРЪСТЕВА,
секретар на ОНЧ
„Напредък – 1864”
След много спорове и
научни тези, за година на
създаване на читалището
се приема 1864 г. Още тогава то е като дом на възродената българщина. Негови дейни членове са били
Спиридон Грамадов, Петко
Р.Славейков, Сава Катрафилов, Христо Самсаров,
Ана Предич и др., които са
учители по това време в
града. Тяхна е заслугата за
създаване на читалището.
Дейните читалищни членове са носители на новото
в областта на икономиката,
просветата и обществения
живот. По идея на учителя
Преслав Доброплодни през
януари 1881 г. читалището
организира първото в града
театрално представление.
Поставена е
написаната
специално
за
случая
пиеса „Велислав
и
Милка”. По
това време
читалището
получава и
сегашното си име

ВИС
"Златни
зари"

„Напредък”, до тогава се
е казвало „Св. св. Кирил
и Методий”. Гражданството е привлечено както от
сравнително богатата и с
вкус подбрана читалищна
библиотека, така и от постановките на самодейния
театрален колектив. В края
на 19 и началото на 20 век
са положени и основите на
музикалната
читалищна
самодейност. През 1898
г. е създаден хор, а малко
по-късно китаро-мандолинен оркестър. Един от найщедрите дарители е хаджи
Руси хаджи Радев, с чиято
решаваща парична помощ
е открита първата читалищна сграда.
През 20-те години на миналия век, целият културен
живот на града е съсредоточен в читалището – то е
организатор на театрални
и оперетни спектакли, на
концерти на градския хор,
на сказки, беседи и литературни четения. Читалищната библиотека, съхранила
въпреки превратностите на
историята дори и книгите
с марксистко съдържание,
отваря очите за чудния свят
на литературата и науката
на поколения наши съграждани.
Макар и със скромни
доходи, читалището не се
скъпи да поощрява местната
художествено-творческа интелигенция – дава
благотворителни концерти,
урежда художествени изложби, подпомага парично
писателя Петър Стъпов за
издаването на романа му
„Знаменосецът”.
Особено плодотворни са
петдесетте години на 20-ти
век. Възстановява се дейността на хора, основават
се детска музикална школа
с балетен състав, тамбурашки оркестър, танцова

Духовно средище

група, литературен кръжок,
кръжок за изобразителни
изкуства, музейна сбирка.
Работят два театрални състава, естраден колектив,
битов хор.
През следващото десетилетие се изгражда кукленият театър и кино-фото
клубът. Уважение заслужават колективите на театралната и куклено-театралната
студия, които през 1984г.
са представителни. Гордост
за читалището са върховите постижения на състава
за класически и сценични
танци – „Куклената фея” и
„Чиполино”. Образцово народно читалище „Напредък”
има и друга, особена заслуга към духовния живот на
града. Много от професионалните културни институти
в Търговище се изграждат
на основата на самодейни
колективи и кръжоци към
читалището: Историческият

музей, Драматичният театър, Кукленият театър, Ансамбъл „Мизия”.
Читалището дава възможност за себеизява. Хората тук имат възможност
да творят, като реализират желанията си, без да
желаят перфектен професионализъм. Това прави
читалището допустимо и
привлекателно място за
участие. През всичките 150
навършени години то винаги е било адекватно на
времето. Художествените
форми, които сега работят тук са 8 на брой, жанрово разнообразни и за
всяка възрастова група от
4 –годишни до пенсионери:
Хор„Родна песен”с диригент Красимира Коларова,
ВИС „Златни зари” - ръководител Венета Пехливанова, Литературен клуб за
възрастни – воден от Иван
Стойчев, Литературен творчески клуб „Фотони”-ръководител Радка Иванова,
Модерен балет „Галакси”ръководител
Екатерина
Петрова, Вокална група/
популярни песни/ – деца и
юноши- р-ли Иванка Иванова и Петя Димова, Дискусионен клуб „Позиция”- ръководител Радка Иванова,
и Школа за изобразително
изкуство „Шарени пръсти”
с преподавател Магдалена
Стоянова. Тези състави запълват свободното време
на около 300 души и носят
много престижни награди
от фестивали и конкурси.
През изминалата година
бяха осъществени около
240 прояви – включващи
концерти на наша сцена и
гостувания, срещи – разговори свързани с етиката,
самочувствието и приятелството на младите хора, оздравителни лекции, спектакли, изложби и др.

Традиция наложена вече
дванадесет години са Майските литературни вечери,
които събират млади и възрастни творци от цяла България.Тази инициатива дава
възможност както на младите автори от клуб „Фотони” да представят свои
творби, така и на гости от
литературни клубове от други градове да изявят своите
творчески способности.Тенденцията е инициативата да
се развива като празник за
всички приятели на литературата. За тринадесетте години на своето съществуване творчески клуб “Фотони”
подготви и издаде с прякото
съдействие на читалище
“Напредък” 26 книги. От тях
16 са авторски стихосбирки,
8сборникапоезия и проза с
най-доброто през съответната учебна година и два
сборника в съавторство с
по-възрастното поколение
л и те р ат у р н и
творци.
Друга наложена през
годините традиция е отбелязването на
Димитровден
– празника на
читалище „Напредък”, който
минава
при
голям интерес
от страна на
гражданите и
е винаги посетен.
От дванадесет години в
читалището от м.март до м.
юли отваря врати и консултативен център за кандидатстване след 7- ми и 8-ми
клас, за кандидат-студентска информация и за прием
на документи за ВУЗ.
Екипът на читалището
отбелязва всички важни
годишнини, местни и национални празници. Организират се изложби – на художници, на детски рисунки, на
занаятчии и фотографски.
Представят се театрални
спектакли, поетични вечери, конкурси – модни, народно творчество, популярни песни. Участва в прояви
по повод европейският ден
на солидарността между
поколенията.
Освен
художествена
самодейност, читалището
разработва и проекти със
социална насоченост и интеграция. За последните 10
години тук са осъществени 11 проекта, в които то е
водещата организация на
обща стойност около 80 000
лв. и към 15 проекта, в които е партньор. Някои от тези
проекти са от съществено
значение за общината и за
близките населени места.
Не може да се изреди
всичко! А може би не е нужно. Важното е, че за търговищенци, Образцово народно
читалище „Напредък” си остава онова неизменно средище на културен живот, каквото е било и за дедите ни през
всичките тези години. Остава
една от онези вечни традиционни ценности, заради които
си заслужава да се гордееш
с родния град. То е огнище на
родолюбие, неизменно средище на просвета и култура,
център на духовния живот в
Търговище, поле за самодейна изява – всяко поотделно,
всичко
заедно и
още толкова много неща,
к о и т о
лесно се
ус е щ ат,
но е трудно да се
изкажат.

балет
"Галакси"

Понеделник, 27 октомври 2014 г.
хор
"Родна
песен"

Фирма „Агродимекс” ООД гр. Търговище

Уведомява своите арендодатели, че започва раздаването на рентата за стопанската 2013-2014 г. по следния график:
I. 13.10.2014 г. – 20.10.2014 г. вкл. –
За землищата на Драгоево и с. Мокреш, с. Драгоево – сградата на читалището
II. 21.10.2014 г. – 26.10.2014 г. вкл. –
За землищата на Мостич, Имренчево,
в кметството на с. Имренчево
III. 27.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. –
За землището на кв. Въбел в базата
на „Агродимекс” ООД

Êóïóâàì îðåõîâè
äúðâåòà è òðóïè

Ретро камион
тръгна на път

сека със
собствена
техникa

0896 574 076



РБ „Петър Стъпов” в Търговище

Признателност за дарителите

(от 1 стр.) изразил своето задоволство от работата на учениците. А
в следващите месеци
той ще им отправи ново
предизвикателство преоборудването на старо возило във високопроходим
автомобил – амфибия.
Идеята за това начинание се заражда при
гостуването на швейцарския посланик в Търговище миналата година, а целта е наученото
в часовете по теория да
се затвърди в часовете по производствена
практика в школото.
От години професионалната гимназия търси
партньорство с фирми
от региона. Тук се обучават около 300 бъдещи
технически специалисти, а изискванията на
бизнеса и кадрите, които той търси стават все
по-високи.
Точно в часовете по

практика учениците могат да придобият необходимите им умения за
бъдещата им работа като
професионалисти. Така и
бизнесът ще ги припознае за специалисти, от
които да се възползва, от
една страна, а от друга
те да имат предвидимост
за бъдещата си реализация тук в Търговище,
каза на финала Николай
Николов.

Повече от празник бе честването на 150 години библиотека в Търговище и 55 като регионална.
С целия материален, информационен и човешки
ресурс, регионалната библиотека “Петър Стъпов”
в Търговище е истински обществен и граждански
център.
Проведената през октомври регионална конференция на тема „Модерната библиотека – трансформация, предизвикателства, нови възможности”, бе посветена на този празник. Всички гости
бяха приканени да дарят средства за празника и
за закупуване на модерен библиотечен софтуер.
С част от даренията стана възможен празника на
библиотеката, а набраните средства ще бъдат използвани за закупуване на софтуер.
Предстои обявяване на дарителска кампания
за набиране на средства с цел закупуване на необходимата техника и софтуер за дигитализация
на фонд Краезнание /Ескиджумайски вестници,
снимки, икони и всичко писано за Търговище/, съобщи директорът на библиотеката Росица Куцарова и допълни:
С признателност и благодарност огласяваме
имената на дарителите:
„АДАПТ ЕООД” – Търговище, с ръководител
инж. Т.Димитрова
Петя Ангелова –
нотариус /лично/
Красимир Неделчев – Зам.-областен
управител /лично/
д-р Венка Стоянова – регионален
координатор на ПП
ГЕРБ
Сладкарница
„Златната рибка” –
Даниел Григоров
ЕТ„Виктория” –
Пламен Неделчев
Сем. Надежда и
Ангел Добреви /лично/

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, на основание чл. 13, ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
– публична държавна собственост, находящ се в гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 1, както следва:
Предназначение на имота, обект на търга: Избено помещение, състоящо се от:Основно помещение
с площ 135 кв.м., преддверие с площ 13,50 кв.м. и тоалетни с площ 3,80 кв.м.
Срок на наемното правоотношение – 3 (три) години.
Начална тръжна месечна наемна цена – 375 /триста седемдесет и пет/ лева. Съгласно ЗДДС, върху договорената месечна
цена се начислява 20% ДДС.
Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на отдел „Военно –почивно дело” гр.Варна в : ТЪРГОВСКА
БАНКА «Д» АД, IBAN– BG 76 DEMI 9240 3100 1249 13, BIC код – DEMIBGSF и се получава в сградата на ВПД “Варна”, к.к.
“Св.Св.Константин и Елена” № 2, от 28.10.2014 г. до 10.11.2014 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.
Цена на тръжната документация – 50 (петдесет) лева с ДДС.
Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 29.10.2014 г. до 12.11.2014 г. от 11.00 до 16.00 часа, след закупуване на
тръжна документация и подадена заявка за оглед. Огледът се извършва не по-рано от 2 дни след подаване на заявката.
Депозит за участие – Депозит за участие – 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева с ДДС, платими по банков път – по сметка
на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: IBAN – BG41DEMI92403300124896, BIC код – DEMI BGSF
в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД.
Заявления за участие в търга се подават и приемат в сградата на ВПД “Варна”, к.к. “Св.Св.Константин и Елена” № 2, всеки
работен ден от 13.11.2014 г. до 16.00 часа на 27.11.2014 г.
Търгът ще се проведе на 28.11.2014 г. от 10:00 часа, в сградата на “Военно-почивно дело” гр. Варна, бул."Вл.Варненчик”
№ 2.
Стъпка на наддаване – 30.00 (тридесет) лева.
За допълнителна информация, тел. за контакти: 0879-942668.

О Б Я В А
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Арендатор на с. Изворово,
общ. Антоново, обл. Търговище

Продавам ЕТАЖ ОТ МАСИВНА
КЪЩА в град Разград с гараж,
маза и 300 кв.м. идеален двор и
отделен вход. Цена: 60 000 лв.
Тел.: 0878 54 07 22
Продавам КЪЩА в кв. Боровец – дворно място – 490 кв.м.,
застроена площ – 110 кв.м. и
гараж. Отремонтирана, с обзавеждането Цена – 175 000 лв.
Тел.: 0886 43 56 12 /след 17 ч./
Продавам КЪЩА в с.
Осен и дворно място със
застроена площ за къща
Цена по споразумение
Тел.: 0882 40 99 30

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
 084/ 656 656 - Регистратура
 0898 492 310 - Д-р Керчев

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

Който не може да дойде да
се обади на
тел.: 0894 47 57 50
и 0890 300 165

(1-4)

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

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

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀÅÌÈ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ÑÐÎÊ ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
01.12. 2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.

(1-2)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

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



ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двуста- Продавам
ГАРАЖ
ен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
ÊÓÏÓÂÀ
на
ул. „Цар
4
/не
последен/.
тел:
0899/
934
705
Тел. 0889 280 959
Освободител”
Продавам КЪЩА в с. Алваново с 32 в Търговиïëàùàíå
2.8 дка дворно място
ще – панел;
âåäíàãà!
с
ток и вода;
Тел.: 0885 548 299
има канал и
Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
кука за
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
окачване.
ален център около 250 кв. м.
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Удобен
за реподходящо за заведение или
Цена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с га- монт на МПС
производствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
Цена: 11 000 лв.
тел: 0887/ 369 592
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92 Тел.: 0899 66 45 05
Продавам ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
Тракия Глас България ЕАД
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
В
отлично състояние.
Завод за домакинско стъкло
на ул. „Братя МиладиВ
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена
5000
лева.
търси да назначи :
нови” 19 в Търговище,
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
близо до Огледалото;
Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ЛОГИСТИКА
Изисквания: - Висше образование; Минимум 3
удобна за семейство
години професионален опит на ръководна длъжност
ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Търся гараж под
Тел.: 0899 20 80 12
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ
(1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

ЗЕМИ

Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка

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

(1-8)

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени количества. Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт тел. 0892 454 618
„КАТСТРОЙ” ЕООД
„Кънстракшън

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10
Давам под наем ТУХЛЕН ГАРАЖ в центъра
на Търговище – ул. „Христо Ботев” 36 /до
ОПУ/, стабилен, с ток Тел.: 0601/8 12 16
Продавам ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в центъра на Търговище – обзаведен, с газово отопление
ГАРСОНИЕРА на ул. „Паисий”
Тел.: 0898 720 419 /Апостолов/

Търси да назначи
БАГЕРИСТ за работа с комбиниран багер в Търговище. Добро заплащане. Тел. 0889 166 919

НОВО * НОВО * НОВО

Çà ñïîêîåí ñúí

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

Груп” ЕОД Шумен
наема строителни работници,
бригади, шофьори на самосвали
и багеристи за работа на обекти в
Североизточна България
Тел.: 054/ 832 123

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

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

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

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

 0601 6 73 95

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

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

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

ÎÒÑÚÏÊÈ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

27 октомври 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Diema TV - Терминатор 2
22.00 ч. - екшън

27 октомври
БНТ 1
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с
Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Вечери в Антимовския
хан двусериен - тв
филм
14:05Зелената линейка
14:35Днес и утре
15:00Вирусите атакуват анимационен
15:15Живот с Дерек - тв филм
16:00По света и у нас
16:25Малки истории
16:35Дързост и красота - тв
филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците - тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:05БНТ - 55 години от
вашия живот/1990г./
19:35Детска Евровизия 2014
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.BG: Евлоги и
Христо Георгиеви
22:00В кадър
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Граф Монте Кристо
4-сериен тв филм

bTV

06:30Тази сутрин
09:30Преди обед - токшоу
12:00bTV Новините
12:30Шоуто на Слави
13:30Тайните на времето сериал
15:30Светлината на моя
живот - сериал
17:00bTV Новините
17:30Лице в лице - публицистично предаване
с водещ Цветанка
Ризова
18:00Времето лети - сериал

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

15:30Мразя моята тийн дъщеря
- сериал
16:00Кухня - сериал
17:00Комиците - шоу
18:00По средата - сериал
18:30Столичани в повече bTV Action
сериал
08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни 19:30Семейство Флинстоун сериал
спортове
20:30Ергенско парти 2 - комедия
09:00Извън играта - сериал
22:30Кухня- сериал
10:00В. И. П. - сериал
23:30Мразя моята тийн дъщеря
11:00Тежки престъпления - сериал
сериал
12:00Ренегат - сериал
bTV Lady
13:00Последният от рода 08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу
екшън
09:00Младоци- документална
15:00Survivor: Камбоджа поредица
реалити
10:00Екзотични кътчета 16:00В. И. П. - сериал
лайфстайл
17:00Извън играта - сериал
10:30Мода и шик - модно
18:00Праведен - сериал
предаване
19:00Ренегат - сериал
11:00Блясък - лайфстайл
20:00Истинско првосъдие 11:30Папараци - шоу
сериал
12:30Диво сърце - сериал
21:00bTV Новините
14:00От обич - сериал
22:00Откуп - драма
15:00Свързани съдби - сериал
00:00Праведен - сериал
16:00Престъпления и страсти
- сериал
bTV Cinema
17:00Огледален свят - сериал
08:00Незабравимо- сериал
08:45Текила и Бонети- сериал 18:00Д-р Зоуи Харт - сериал
19:00От обич- сериал
10:00Докосване - сериал
20:00Свързани съдби- сериал
11:00Измамниците - комедия
21:30Цветовете на любовта 13:00Незабравимо - сериал
сериал
14:00Досиетата Х - сериал
22:00Стъклен дом - сериал
15:00Докосване- сериал
16:00Завръщане в Синята лагу- 22:50Огледален свят- сериал
23:45Д-р Зоуи Харт - сериал
на - приключенски
18:00Никита - сериал
Nova TV
20:00Спасете ме - сериал
06:20Здравей, България
21:00 Случай с теб - комедия
09:30На кафе
23:00Първоаприлски ужас 11:30Бон Апети - НТВ
трилър
12:00Новините на Нова
12:30Опасна красота - сериен
bTV Comedy
08:00Скуби Ду: Мистерия ООД - 13:30Моята карма - сериен
14:30Перла - сериен
анимационен
16:00Новините на Нова
09:00Шоуто на Слави
10:00Училище за чар - комедия 16:30Малката булка - сериен
18:00Сделка или не – тв. игра
12:00Семейство Флинстоун 19:00Новините на Нова
сериал
20:00ВИП БРАДЪР 2014 13:00Столичани в повече реалити
сериал
23:00Господари на ефира - шоу
14:00По средата - сериал
14:30Невидими улики - сериал 23:30Новините на Нова

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

06:30Тази сутрин
09:30Преди обед - токшоу
12:00bTV Новините
12:30Шоуто на Слави
13:30Тайните на времетосериал
15:30Светлината на моя
живот - сериал
17:00bTV Новините
17:30Лице в лице- публицистично предаване
с водещ Цветанка
Ризова
18:00Времето лети - сериал
19:00bTV Новините

07:25Войната на Фойл -сериал
09:55Касъл - сериал
10:55Д-р Хаус - сериал
11:55Войната на Фойл сериал
14:00Бетовен 2 - комедия
15:50Опашати сватовници комедия
18:00Касъл - сериал
19:00Д-р Хаус - сериал
20:00От местопрестъплението
- сериал
21:00Дявол - трилър
22:40От местопрестъплението
- сериал
23:40Шперцът - трилър

Diema TV

07:45Най-опасните пътища в
света - документална
поредица
10:00Обирът - екшън
12:00Спортни професии с
Джуниър Сео - документална поредица
12:30Безследно изчезнали сериал
13:30Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
14:30Мотоакадемия - документална поредица
15:30Зина - принцесата воин
- сериал
16:30Военни престъпления сериал
17:30Ченге от миналото сериал
18:30На гости на третата
планета - сериал
19:00Медикоптер 117 - сериал
20:00Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00Клоунът - сериал
22:00Терминатор 2: Страшният
съд - екшън
00:50Клоунът - сериал

Nova Sport

22:00Футбол: Куинс Парк
Рейнджърс - Астън
Вила, мач от английската Висша Лига,
директно

bTV Action - Хелбой
22.00 ч. - екшън

28 октомври
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Вечери в Антимовския
хан двусериен - тв филм
14:05В кадър
14:35Днес и утре
15:00Вирусите атакуват анимационен
15:15Живот с Дерек - тв филм
16:00По света и у нас
16:25Малки истории
16:35Дързост и красота - тв
филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците - тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:05БНТ - 55 години от
вашия живот/1991г./
19:35Детска Евровизия 2014
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Тенис: Турнир на шампионките /дневник/
23:30Граф Монте Кристо - тв
филм

Kino Nova

17:00Аламинут - шоу
18:00По средата - сериал
18:30Столичани в повече сериал
19:30Семейство Флинстоун bTV Action
сериал
08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни 20:30Някъде на запад - комедия
22:30Кухня - сериал
спортове
23:30Предградие - сериал
09:00Извън играта - сериал
bTV Lady
10:00В. И. П. - сериал
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу
11:00Истинско правосъдие 09:00Тайните сватби на известсериал
ните - реалити
12:00Ренегат - сериал
10:00Екзотични кътчета 13:00Откуп - драма
лайфстайл
15:00Survivor: Камбоджа
10:30Мода и шик - модно
16:00В. И. П. - сериал
предаване
17:00Извън играта - сериал
11:00Блясък - лайфстайл
18:00Праведен - сериал
11:30Търси се - токшоу
19:00Ренегат - сериал
12:30Диво сърце - сериал
20:00Истинско правосъдие 14:00От обич сериал
сериал
15:00Свързани съдби - сериал
21:00bTV Новините
16:00Престъпления и страсти
22:00Хелбой - екшън
- сериал
00:00Праведен - сериал
17:00Огледален свят - сериал
bTV Cinema
18:00Д-р Зоуи Харт - сериал
08:00Незабравимо - сериал
19:00От обич - сериал
08:45Досиетата Х - сериал
20:00Свързани съдби - сериал
10:00Господар и командир:
Далечният край на света 21:00Цветовете на любовта сериал
- приключенски
22:00Стъклен дом - сериал
13:00Досиетата Х - сериал
22:50Огледален свят - сериал
15:00Докосване - сериал
23:45Д-р Зоуи Харт - сериал
16:00Случай с теб - комедия
Nova TV
18:00Никита - сериал
06:20Здравей, България
20:00Спасете ме - сериал
21:00 Боговете сигурно са полу- 09:30На кафе
11:30Бон Апети - НТВ
дели - комедия
12:00Новините на Нова
23:15Развод по френски 12:30Опасна красота - сериен
комедия
13:30Моята карма - сериен
bTV Comedy
08:00Дък Доджърс - анимаци- 14:30Перла - сериен
16:00Новините на Нова
онен
16:30Малката булка - сериен
09:00Комиците - шоу
10:00Ергенско парти 2 - комедия 18:00Сделка или не – тв. игра
19:00Новините на Нова
12:00Семейство Флинстоун 20:00ВИП БРАДЪР 2014 сериал
реалити
13:00Столичани в повече 21:00Х Factor - музикално шоу
сериал
23:00Господари на ефира - шоу
14:00По средата - сериал
14:30Невидими улики - сериал 23:30Новините на Нова
Kino Nova
15:30Мразя моята тийн дъщеря
10:00Касъл - сериал
- сериал
11:00Войната на Фойл - сериал
16:00Кухня - сериал
20:00Север- юг- сериал
21:30Survivor: Камбоджа
22:30Шоуто на Слави
23:30bTV Новините

13:10Скитникът от платата уестърн
16:10Негодникът - комедия
18:00Касъл - сериал
19:00Д-р Хаус - сериал
20:00От местопрестъплението
- сериал
21:00Нероденият - трилър
22:50От местопрестъплението
- сериал
23:50Дявол - трилър

Diema TV

09:00Военни престъпления сериал
10:00Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
11:00Мотоакадемия - документален
12:00На гости на третата
планета - сериал
12:30Ченге от миналото сериал
13:30Медикоптер 117 - сериал
14:30Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30Зина - принцесата воин
- сериал
16:30Военни престъпления сериал
17:30Студио Купа на България, директно
17:45Футбол: Локомотив
Пловдив - Ботев
Пловдив - мач за
Kупата на България,
директно
20:00Обзор на кръга в А Група
(2014-15)
21:00Спортни професии с
Джуниър Сео - документална поредица
21:30Студио Купа на Лигата,
директно
21:45Футбол: Шрузбъри
Таун - Челси - мач
за Купата на Лигата,
директно
Нова Спорт
21:30Футбол: Санкт Паули Борусия Дортмунд, от
втория кръг за Купата
на Германия, директно

СРЯДА

bTV Cinema - 21.00 ч. - комедия
Боговете сигурно са полудели 2

29 октомври
БНТ 1
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Нощем по покривите
двусериен - тв филм
14:15Открито с Валя Ахчиева
15:00Вирусите атакуват - анимационен
15:15Живот с Дерек - тв филм
16:00По света и у нас
16:25Малки истории
16:35Дързост и красота - тв
филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците - тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:05БНТ - 55 години от
вашия живот/1992г./
19:35Детска Евровизия 2014
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05Неразделни - тв филм
22:00България от край до
край
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Тенис: Турнир на шампионките
23:30Граф Монте Кристо - тв
филм

bTV

06:30Тази сутрин
09:30Преди обед - токшоу
12:00bTV Новините
12:30Шоуто на Слави
13:30Тайните на времетосериал
15:30Светлината на моя
живот - сериал
17:00bTV Новините
17:30Лице в лице
18:00Времето лети - сериал
19:00bTV Новините
20:00Север- юг - сериал
21:30Survivor: Камбоджа реалити

22:30Шоуто на Слави
23:30bTV Новините

16:00Кухня - сериал
17:00Шоуто на Слави
18:00По средата - сериал
bTV Action
18:30Столичани в повече 08:00Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
19:30Семейство Флинстоун спортове
сериал
09:00Извън играта - сериал
20:30Братовчед ми Вини 10:00В. И. П. - сериал
комедия
11:00Истинско правосъдие 22:30Кухня - сериал
сериал
23:30Предградие - сериал
12:00Ренегат - сериал
13:00Извън играта - криминален
bTV Lady
15:00Survivor: Камбоджа
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00В. И. П.- сериал
09:0020 начина - реалити
17:00Експериментът - сериал
10:00Екзотични кътчета 18:00Праведен - сериал
лайфстайл
19:00Ренегат - сериал
10:30Мода и шик - модно
20:00Истинско правосъдие предаване
сериал
11:00Блясък - лайфстайл
21:00bTV Новините
11:30Такъв е живота: Футболни
21:30Италианска Серия А:
съпруги - токшоу
Студио
12:30Диво сърце - сериал
21:45Италианска Серия А:
14:00От обич - сериал
Дженоа - Ювентус
15:00Свързани съдби - сериал
23:45Италианска Серия А:
16:00Престъпления и страсти
Студио
- сериал
17:00Огледален свят - сериал
bTV Cinema
18:00Д-р Зоуи Харт - сериал
08:00Досиетата Х - сериал
19:00От обич - сериал
09:30Докосване - сериал
10:30Боговете сигурно са полу- 20:00Свързани съдби - сериал
21:00Цветовете на любовта дели - комедия
сериал
13:00Досиетата Х - сериал
22:00Стъклен дом - сериал
15:00Докосване - сериал
16:00Мъжът с червената обувка 22:50Огледален свят - сериал
23:45Д-р Зоуи Харт - сериал
- трилър
18:00Никита - сериал
Nova TV
20:00Спасете ме- сериал
06:20Здравей, България
21:00 Боговете сигурно са полу- 09:30На кафе
дели 2 - комедия
11:30Бон Апети - НТВ
23:00Мостът на река Куай 12:00Новините на Нова
драма
12:30Опасна красота - сериен
13:30Моята карма - сериен
bTV Comedy
14:30Перла - сериен
08:00Дък Доджърс- анимаци16:00Новините на Нова
онен
16:30Малката булка - сериен
09:00Аламинут - шоу
10:00Някъде на запад - драма 18:00Сделка или не – тв. игра
19:00Новините на Нова
12:00Семейство Флинстоун 20:00ВИП БРАДЪР 2014
сериал
22:00Кошмари в кухнята - НТВ
13:00Столичани в повече 23:00Господари на ефира - шоу
сериал
23:30Новините на Нова
14:00По средата - сериал
14:30Невидими улики - сериал
Kino Nova
15:30Предградие - сериал
10:00Касъл - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30Тази сутрин
09:30Преди обед
12:00bTV Новините
12:30Шоуто на Слави
13:30Тайните на времетосериал
15:30Светлината на моя
живот - сериал
17:00bTV Новините
17:30Лице в лице
18:00Времето лети - сериал
19:00bTV Новините
20:00Север- юг- сериал
21:30Survivor: Камбоджа
22:30Шоуто на Слави
23:30bTV Новините

Diema TV

07:45Зина - принцесата воин
- сериал
09:00Военни престъпления сериал
10:00Терминатор 2 - екшън
13:00Спортни професии с
Джуниър Сео - документална поредица
13:30Студио Купа на България, директно
14:00Футбол: Монтана - Левски - мач за Купата на
България, директно
16:30Военни престъпления сериал
17:30Ченге от миналото сериал
18:30На гости на третата
планета - сериал
19:00Медикоптер 117 -сериал
20:00Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00Студио Купа на Германия, директно
21:30Футбол: Хамбургер
Шпортферайн Байерн Мюнхен - мач
за Купата на Германия, директно
23:30Студио Купа на Германия, директно
23:45Безследно изчезнали сериал

Nova Sport

21:45Футбол: Манчестър
Сити - Нюкасъл
Юнайтед, мач от
четвъртия кръг за
Купата на Лигата

bTV Cinema - Град на ангели
21.00 ч. - драма

30 октомври
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Нощем по покривите
двусериен - тв филм
14:25България от край до
край
15:15Живот с Дерек тв - филм
16:00По света и у нас
16:25Малки истории
16:35Дързост и красота - тв
филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците - тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:15Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45Детска Евровизия 2014
19:50Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Да бъдеш напълно честен - игрален филм
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Тенис: Турнир на шампионките
23:30Граф Монте Кристо - тв
филм

11:00Д-р Хаус - сериал
12:00Войната на Фойл сериал
14:00Негодникът - комедия
15:50Любовта е за двама комедия
18:00Касъл - сериал
19:00Д-р Хаус - сериал
20:00От местопрестъплението - сериал
21:00Дело 39 - трилър
23:15От местопрестъплението - сериал

bTV Action

08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00Експериментът - сериал
10:00В. И. П. - сериал
11:00Истинско правосъдие сериал
12:00Ренегат - сериал
13:00Пистолет, куфар и три
смърдящи варела комедия
15:00Survivor: Камбоджа реалити
16:00В. И. П. - сериал
17:00Експериментът - сериал
18:00Праведен - сериал
19:00Ренегат - сериал
20:00Истинско правосъдие сериал
21:00bTV Новините
22:00Циклонът - фантастика
23:45Праведен - сериал

18:00По средата - комедиен
сериал
18:30Столичани в повече сериал
19:30Семейство Флинстоун сериал
20:30Дънстън сам в хотела комедия
22:30Кухня - сериал
23:30Предградие - сериал

Kino Nova

07:40Войната на Фойл сериал
10:00Касъл - сериал
11:00Д-р Хаус - сериал
12:00Войната на Фойл сериал
14:00За нула време - трилър
16:00Извън подозрение трилър.
bTV Lady
18:00Касъл - сериал
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу 19:00Д-р Хаус - сериал
09:00Детето отказва да се храни 20:00От местопрестъпление- документална поредица
то - сериал
10:00Екзотични кътчета 21:00Паранормална активлайфстайл
ност 2 - ужаси
10:30Мода и шик - модно
22:50От местопрестъплениепредаване
то - сериал
11:00Блясък - лайфстайл
23:50Дело 39 - трилър
11:30Такъв е живота: Футболни
съпруги - лайфстайл
12:30Диво сърце - сериал
14:00От обич - сериал
15:00Свързани съдби - сериал
bTV Cinema
Diema TV
16:00Престъпления и страсти- 07:45Безследно изчезнали 08:00Досиетата Х - сериал
сериал
10:00Докосване - сериал
сериал
11:00Боговете сигурно са полу- 17:00Огледален свят - сериал 09:00Военни престъпления 18:00Д-р
Зоуи
Харт
сериал
дели 2 - комедия
сериал
19:00От обич- сериал
13:00Досиетата Х - сериал
10:00В светлината на прожек20:00Свързани
съдби
сериал
15:00Докосване - сериал
торите - екшън
21:00Цветовете на любовта 16:00Мостът на река Куай 12:00На гости на третата
сериал
драма
планета - сериал
22:00Стъклен дом - сериал
19:00Никита - сериал
12:30Ченге от миналото 22:50Огледален свят- сериал
20:00Спасете ме- сериал
сериал
23:45Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Град на ангели - драма
13:30Медикоптер 117 Nova TV
23:15Мъжът с червената обувка
сериал
06:20Здравей, България
- комедия
14:30Бойна звезда Галактика
09:30На кафе
- сериал
bTV Comedy
15:30Зина - принцесата воин
08:00Дък Доджърс - анимаци- 11:30Бон Апети - НТВ
12:00Новините на Нова
- сериал
онен
12:30Опасна красота - сериен 16:30Военни престъпления 09:00Шоуто на Слави
13:30Моята карма - сериен
сериал
10:00Братовчед ми Вини 14:30Перла - сериен
17:30Ченге от миналото комедия
16:00Новините на Нова
сериал
12:00Семейство Флинстоун 16:30Малката булка - сериен
18:30На гости на третата
сериал
18:00Сделка или не – тв. игра
планета - сериал
13:00Столичани в повече 19:00Новините на Нова
19:00Медикоптер 117 сериал
20:00ВИП БРАДЪР 2014 сериал
14:00По средата - комедиен
реалити
20:00Бойна звезда Галактика
сериал
- сериал
14:30Невидими улики - сериал 21:00Съдби на кръстопът - НТВ
22:00Х Factor - музикално шоу 21:00Клоунът - сериал
15:30Предградие - сериал
16:00Кухня - комедиен сериал 23:00Господари на ефира - шоу 22:00Чакалa - екшън
23:30Новините на Нова
00:30Клоунът - сериал
17:00Младост 5 - шоу
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Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Новата седмица ви зарежда с амбиции
за творчество, изява и печалби, поемате доста задачи. Овните да бъдат по-търпеливи и
толерантни, иначе може да настроят околните срещу
идеите си, в някои случаи и да ги съюзят против тях.
Ако ще действате в екип, вие трябва да лансирате
проекти, за да ги карате да подхождат новаторски,
модерната техника може добре да помага и в това.
ТЕЛЕЦ Напрегнато начало на седмицата, редно е да се държите настрана от интригите в
екипа, за да не се обърнат срещу вас. Група
Телци усещат от известно време, че съперниците им са готови да използват и не съвсем коректни средства. Не се поддавайте на изкушения да се
включите в тази игра, да им дадете урок. Съвестна
работа е по-ефективен начин, но финансовите грижи
все още стоят...
БЛИЗНАЦИ Сега вие и Козирози трябва да
действате много съсредоточено по задачите
си, има някои проблеми, които трябва да се
изчистят по-бързо и Водолеи ще ви напомнят за това. Само че Близнаците имат и домашни
грижи, а професионалните трудности сега са по-сериозни. Тревожите се кое как да направите, но ще
преодолеете пречките, ала би ви се искало да става
по-лесно.
РАК Откривате нови възможности за делова изява и печалби, обаче някои оферти
още не са ви напълно ясни. Тенденциите
при Раците се задържат и утре, вероятно е
да работят под ръководството на по-опитни хора, да
търсят покровителство от влиятелни познати. Стабилизирате професионалната си изява, очаквате и печалби, заздравете връзките с колегите.
ЛЪВ Следващите делници ви подтикват към нови
партньорства и начинания. Лъвовете ще
действат добре в екип, а още по-добре – ако
го оглавят, имат куп идеи. Готови сте да подкрепите и чужди проекти, старанието и усилията ви обещават високи печалби. В някои случаи
околните не се отнасят с доверие към вашите виждания, но скоро ще разберат: който се съмнява, ще
изостане в кариерата.
ДЕВА Хубаво начало на деловата седмица
дори да се хващате с нови дейности и тежки
задачи. Девите обичат да планират всичко
овреме, да не преувеличават пречките сега,
могат да се справят с неясноти, трудности. Ненадейни срещи със стари познати и колеги ще носят още
покани за съвместни начинания, интересни изяви.
Готови сте за път и експерименти, ще успеете в ка-

риерата си.
ВЕЗНИ Започна делова седмица, която ще
ви разкрие още възможности за изява и печалби, не се връщайте към стари идеи и притоплени партньорства. Част от Везните май
се дразнят, че толкова много хора сега ги търсят за
услуги, струва им се, че и близки им висят на врата...
Ще им помагате, разбира се, а и своите неща гледате,
затова се радвате на финансов резултат и трогателни
жестове.
СКОРПИОН Планирали сте куп задачи, ала
работата не върви леко и бързо. Скорпионите да не се дразнят, колеги и партньори
имат проблеми, едва ли ще им помогнат. Пък и вие не
обичате да се намесвате в чуждите лични грижи, гледайте си своите задължения и избягвайте спорове,
забележки. В екипа има интриги, да не ви направят
без вина виновни. Ще се защитите, а не ви е драго.
СТРЕЛЕЦ Сега имате доста интересни оферти
за делова изява, анализирайте по-внимателно финансовата им страна. Някои Стрелци могат да разчитат на високи доходи и въпреки
това да харчат разумно, пък и да слагат настрана по
някой лев. Втори поемат ръководни функции в екип,
имат данни на лидери, организатори. Трети намират
време за купони, компании, флиртове.
КОЗИРОГ Започвате тази седмица като Близнаците – с много делови ангажименти, но трябва да действате прецизно, без припряност. Повечето Козирози да си пестят и приказките, в
едни случаи събеседниците им не са от най-желаните
и приятните, в други сами усложняват ситуацията.
Искате да промените нещо в стила си на работа и живот, обмислете какво точно и бъдете последователни.
ВОДОЛЕЙ Имате доста задачи за изчистване, ала все
пак действайте търпеливо и тактично, за да не
си усложните отношенията. Група Водолеи да
щадят и силите си, поели са сериозни отговорности и не бива да се преуморяват физически
и психически. Свършите ли делата, порадвайте се с
близки на успеха и спечеленото, домашните ви преживяват вашите проблеми.
РИБИ Началото на деловата седмица изисква от вас повишено внимание, в деловата
сфера започват промени, чувате какви ли не
неща. Рибите дискретно и бързо да потърсят
достоверна информация, приятели и познати ще им
подскажат правилни стъпки. Някои не се вслушват
в съветите на околните, но май после ще трябва да
молят за по-мащабна помощ. Бъдете предпазливи с
пари, на път.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Äîêúäå ìîæåòå äà
ñòèãíåòå îò ëþáîâ?

1. За нея/него сте готови:
А) да пребродите пеша света, за да я/го намерите;
Б) да и/му свалите звездите
от небето;
В) да се откажете от приятелите/приятелките си;
Г) да смените квартала
2. Влюбили сте се един в друг
от пръв поглед. За да я/го смаете и покорите окончателно:
А) завеждате я/го в шикозен
ресторант с изискана кухня;
Б) поднасяте и/му кутия прелестни лакомства
В) обещавате и/му 80 дневно
околосветско пътешествие
Г) отстъпвате и/му за едни
ден кредитната си карта
3. Усъмнявате се, че тя/той
ви мами: какво сте способни да
направите от ревност?
А) да срежете гумите на колата на съперника/съперницата;
Б) да я/го натопите, че не си
плаща данъците;
В) чисто и просто да поискате обяснение
Г) да преглътнете яда си и да
премълчите.
4. За да си купите колата на
мечтите си:
А) изръсвате родителите или
баба си и дядо си
Б) обирате кварталния супермаркет;
В) уговаряте си среща в банката
Г) спестявате лев по лев десет години.
5. Спечелили ли сте шестица
от тотото:
А) предвидливо влагате
всичко в швейцарска банка;
Б) построявате си вила с
басейн и тенискорт, кукувате
си страхотна кола, яхта за и
заминавате на пътешествие на
Алпийските острови;
В) подарявате си пътешествието на мечтите си и влагате
разумно останалото
Г) споделяте печалбата с

близките и приятелите си;
6. За вас лъжата е:
А) отвратителен порок
Б) изкуство да се живее
В) необходимост
Г) оръжие
7. Кое изречение ви подхожда най-много:
А) Целта оправдава средствата
Б) Всичко се нарежда за
онзи, който умее да чака
В) Първите ще станат последни и последните ще станат
първи.
Г) Дано това да продължи.
8. В изблик на ярост:
А) трошите съдове
Б) изричате ужасни неща,
които не мислите
В) произнасяте заплахи и
шантажирате
Г) стягате си куфарите и си
отивате
9. След караница с половинката си какво правите, за да се
сдобрите?
А) поднасяхте извинения
Б) умилквате и/му се
В) завеждате я/го на ресторант
Г) чакате тя/той да направи
първата крачка
10. За медения си месец избирате:
А) хотел клуб в Коста дел
Сол
Б) пътешествие в Индийския
океан
В) Венеция в дните на карнавала
Г) Почивка в някое по-тихо
кътче на черноморския бряг с
Камасутра като настолна книга.
РЕЗУЛТАТИ
6 или повече отговори А):
Вие не се стъписвате пред
нищо. За вас всички екстравагантности са позволени.
Винаги се опитвате да осъществите докрай желанията
си. Оптимисти, мечтатели и
влюбени в живота си, понякога стигате до крайности. При

вас няма половинчати неща:
или всичко или нищо. Изключително щедри сте, готови
да дадете всичко за човека,
когото обичате, да му се обречете, да обърнете за него
земята и небето. Затова пък
когато се почувствате предадени, когато ви се стори, че
не отвръщат на любовта ви,
сте способни да изпаднете в
гняв, който стените и чиниите дълго ще помнят. Носите
недостатъците на качествата си и качествата на недостатъците си. Не се спирате
пред нищо.
6 или повече отговори Б):
Вие сте уравновесена личност. Имате принципи и поставяте граници на околните. Често обаче вие самите
ги прекрачвате. Когато обстоятелствата го налагат, докрай желанията си, защото
умеете да надскочите себе си се боите от провал или рази да стигнете отвъд предели- очарование. Обикновено сте
те на възможностите си. Без
да живеете постоянно в ексцентричност, внасяте нотка на оригиналност във всичко
твое, щипка лудост,
която не ви
позволява да
затънете в рутина. Не
винаги
преследв а т е

стъпили на земята, но решите ли да се забавлявате, се
отдавате от душа. Без страх
и комплекси. Зрънцето лудост
у вас е добре овладяно.
6 или повече отговори В):
Изстъпленията не са ваш
специалитет. Дори от любов
към някого не сте готови да
вършите лудости. Комплексирани, плахи или просто лишени
от въображение, вървите право пред себе си по начертания
път. Никога не изпадате в
крайности и не прекрачвате
рамките на нормалното. Дори
не се опитвате да осъществите мечтите си. Убедени
сте, че никога няма да го постигнете. Рядко се случва да
изпаднете в гняв. Предпазливи сте и анализирате всички
страни на един проблем, преди
да намерите решението. Не
сте от хората, които първи
се хвърлят с главата напред.
Мислите за рисковете, за последиците от действията
си. Липсва ви оригиналност.
На човек понякога му се иска
да ви бутне по гърба, за да

стигнете най –после малко
по-далеч.
6 или повече отговори
Г): Стриктни, сериозни и
отговорни, вие сте сковали
живота си в тесни рамки,
от които отказвате да излезете. До къде бихте могли
да стигнете? Отговорът е
ясен: не много далеч. Дали от
егоизъм, малодушие, наивност или безразличие? Така
или иначе не сте се втурнали да повдигате планини
заради нея/него. Напразно ви
побутват: вие си оставате
безстрастни, каменни, като
гръцка статуя, застинала
в красотата си. Монотонността в една връзка не ви
пречи; във всеки случай не
вие ще сте тези, които ще
се опитат да внесат нотка
на екстравагантност в ежедневието си. В крайна сметка минавате за равнодушни
– освен ако не намерите смелост да преобърнете нещата. Хайде, размърдайте се.
Животът е хубав, взривете
границите си.
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
СЦЕНА ПЪРВА: Мъж
коси в полето, когато
наблизо се приземява летяща чиния. От
нея излиза прекрасна
жена, облечена в сребристи дрехи, и започва да установява
контакт:
- У нас компютрите
правят всичко вместо човека: готвят,
чистят, възпитават
децата.....
Мъжът:
- А децата? И тях ли
с компютър ги правите?
- Да, а при вас не е ли
така?
- Ела да ти покажа!
СЦЕНА ВТОРА: Бяга
мъж по полето, зад
него бяга жена от
друга планета и крещи:
- Продай ми компютъра! Продай ми компютъра!
***
Срещат се две планети:
- Какво ново?
- Нищо особено. Май
съм прихванала разумен живот.
- Дреболия. Аз също
съм го карала. Шест,
в най-лошия случай
седем
хилядолетия
и отминава само. Ще
вдигнеш температура... още за кратко,
ако заразата сама
стигне до термоядрена реакция. Ако се
лекуваш на стадия на
античността, обикновено започва ремисия. За профилактика
взимам по три астероида на хилядолетие
след всеки ледников
период - нямам проблеми.

Въпреки развалянето на времето,
в центъра на Търговище продължава
усилената работа по обновяването.
Получихме информация на ухо, че до
края на ноември строително-ремонтните работи ще приключат и в началото на декември официално ще режем
лентата. Дали ще стане - не знаем, а и
не вярваме. Но силно се надяваме...
Много хора коментират кое е добро
и кое - не, но по-важното е, че градът
се обновява. Пък недомислиците в проекта - не са един и два....

„Флора” чисти и подрежда Търговище

Служители на общинското предприятие "Флора" оформят
короните на високите
дървета в Търговище.
Извършва се поетапна, планова резитба
на най-належащите
дървета с високи размери в града. Това се
налага заради тяхното прорастване, което е предпоставка
за инциденти с хора

и автомобили. Дърветата се оформят
по подходящ начин,
който ще доведе до
развиване на нови,
млади корони и ще
продължи живота на
растенията, каза за
вестник „Търговищки
НОВИНИ” управителят на предприятието
Асен Чакъров.
Тези дни от „Флора” прибраха за зим-

ния сезон водните
лилии, които „плуваха” в езерото „Борово око”. Растенията
ще бъдат отглеждани
в базата на общинското предприятие
при подходящи условия. През пролетта отново ще бъдат
върнати в езерото за
радост на гражданите и гостите на града
при разходки край него. От Чакъров
научихме, че недоброжелатели
са си позволили
п о с е гате л с т в о
над водните лилии. При тяхното зазимяване е
установено, че
четири корена
от цветето липсват, т.е. някой си
ги е присвоил.
Освен
дейностите в централните части
уведомява своите клиенти, че на града, служиот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- тели на „Флора”
и по подмираната питейна вода по електронен път работят
готовката на два
(Е pay), както и да получават електронни парцела, чрез
които да се разфактури (e Faktura)
шири гробищния
Подробности на сайта на „В и К” Търговище парк в Търговище.
"ТН"

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 27.10.2014 г., от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия,
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
с.Еленово – ТП Стари гробища,
село Тръстика, община Попово.
На 31.10.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия,
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Овчарово и Кралево,
община Търговище.
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

В прохода "Боаза"

Млад мъж загина...

(от 1 стр.) Секунди покъсно в камиона се ударил и трети автомобил,
който не успял да спре
навреме. 27-годишният
мъж, който е от Шумен,
е починал на място.
Според
полицаи,
били на мястото на произшествието, причина
за катастрофата е хлъзгавият път. „Пътнотранспортните произшествия
на това място стават
винаги, когато има леки
превалявания. Прахът,
който се отлага от близката кариера създава
предпоставки за неправилно сцепление на гумите с пътя, който става

хлъзгав и това води до
катастрофи" - каза Емил
Иванов зам.директор на
ОД на МВР - Търговище.
По думите му местните шофьори знаят това и
внимават, но водачите от
други населени места не
се съобразяват с ограничението от 60 км/ч.
„Опитваме се да въведем
по-строг контрол на този
пътен участък и евентуално да вземем някакви
превантивни мерки" каза още зам.директорът
и добави, че се надяват и
на сътрудничеството на
институциите, които отговарят за безопасността
на пътищата в България.

Гените определят любимия ни алкохол

Според американски учени от Университета на Пенсилвания от гените ни зависи
дали ще харесваме свежия плодов вкус на
виното, или ще предпочетем горчивия на
бирата, пише "Дейли мейл".
Причината е във връзката между усещанията, свързани с алкохола, и рецепторите,
отговорни за възприемането на горчивия
вкус. А гените влияят на това колко силен ще
ни се стори вкусът и дали ще ни хареса конкретната напитка.
Експертите са изследвали два рецепторни гена - TAS2R13 и TAS2R38. В зависимост от генетичните вариации
схемата на консумация на алкохола
и реакцията към различните питиета са се различавали.
Според специалистите важна
роля при определянето на вида напитка може да играе и рецепторният ген TRPV1. Той отговаря за раз-

0893 693 202 от понеделник до събота!

ликите в усещането за парене на езика.
Известно е, че алкохолните напитки често
оставят у хората чувството за парене в устата, освен това за горчивина.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

