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Омуртаг се естетизира Назначиха нов
и осъвременява
управител на МБАЛ
В Общинския съвет в Попово

В града започна третият етап от обновяването на административния център Доверието е гласувано
търговски
Надие МУХАРЕМОВА плочи по тротоара. Тук местваеми
на д-р Янка Иванова
С направената сим- ще бъдат обособени обекти. Проектът предволична първа копка в
близост до Войнишкия
паметник на загиналите във войните за национално обединение
от 1912 г. до 1945 г. на
ул. ”Цар Освободител”,
започна реализирането
на проект „Разширяване на административен
център гр. Омуртаг трети етап”. Финансирането на обекта е от Публичната инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и собствени
средства на община
Омуртаг на обща стойност е 496 476,36 лв.
Това е последният
етап от благоустрояването на централната
част на града и обхваща част от ул.”Цар Освободител”.
По-точно
пространството между
кръстовището пред Районния съд до Паметника на ветераните.
Строително-ремонтните дейности предвиждат премахване на
съществуващата
асфалтова и тротоарна
настилка и полагане на
каменни павета по пътното платно и бетонови

зелени площи пред
сградата на Районна
прокуратура, три модула цветарници с пейки
- обособени, като кътове за отдих пред пре-

вижда и засаждане на
нови дръвчета по протежение на тротоара на
ул. „Цар Освободител”.
„Целта е да се естетизира
(на 4 стр.)

От 1 октомври управител на Многопрофилната болница за активно лечение в Попово
ще бъде д-р Янка Иванова. Това стана ясно на
сесията на Общинския
съвет в Попово през изминалата седмица. За
овакантената позиция
бе проведен конкурс,
които е спечелен от д-р
Иванова. До момента тя
временно изпълняваше
длъжността управител

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

на болницата. В хода
на заседанието съветниците приеха баланс
и отчет за приходите и
разходите на лечебното
заведение за 2013г.
В началото на заседанието,
съгласно
Закона за публичните
финанси, общинските
съветници приеха отчет
за изпълнението на бюджета за 2013г. на община Попово.
Въпреки (на 4 стр.)

Полицейските кучета на изпит Осъдиха
В Търговище

ÒÈÐ
ðàçïèëÿ
æèòî
на 8 стр.

Î×ÀÊÂÀÉÒÅ ÑËÅÄÂÀÙÈÒÅ ÁÐÎÅÂÅ
íà "Òúðãîâèùêè
ÍÎÂÈÍÈ" â ñðÿäà,
1 îêòîìâðè è â
ïåòúê, 3 îêòîìâðè

Борислав КУРДОВ
Свилен НИКОЛОВ
Търговище в сряда и
четвъртък се проведе годишната планова проверка, която цели
да установи работните
качества на полицейските кучета и уменията
на водачите им да работят с тях. На прегледа,
който се извърши във
формата на състезание,
участваха 13 служебни
кучета и 12 водачи от
областните
дирекции
на МВР в Търговище,
Разград и Шумен, както и подразделението в

В

Четириногите помощници на защитниците на реда показаха
възможности и умения край Търговище * Тук бяха полицейски
"възпитаници" от МВР в Търговище, Разград, Шумен и Нови пазар
Нови Пазар на
Зонално жанд а р м е р и й с ко
управление –
Варна.
Различните
категории кучета са били
проверени
с
различни изпитания, разясни
полицейски
(на 4 стр.)

убиец

25 години затвор за
убийството на възрастна жена от Въбел

Присъда от 25 години
затвор получи убиецът
на възрастна жена от
търговищкия квартал
Въбел, което стана на
18 август миналата година. 26-годишния Стилиян Алексиев, бе обвинен в убийство (на 2 стр.)

Бъдете разумни и гласувайте!

д-р ЯВОР АЛЕКСАНДРОВ, втори в листата с кандидати за народни представители на Реформаторския блок за област Търговище

Уважаеми съграждани
от област Търговище,
Партиите от Реформаторския блок се явяваме на
предсрочни парламентарни
избори, за да оправдаем надеждите за по-добър живот
и европейски стандарти на
политическо поведение в България. Ние от Реформаторския блок сме единствената
адекватна алтернатива на
последните управления на
страната и установения от
тях модел на беззаконието и
бедността.
Както знаете, те са предсрочни, защото марионетното
правителство на Орешарски,
БСП и ДПС позорно избягаха
от властта, забърквайки поредната каша в държавата.
Забелязахте ли, че когато

ДПС и БСП са на власт държавата винаги изпада в икономическа, финансова и банкова
криза? След тях България
сякаш се разпада. Вие знаете,
че тяхното управление не е в
полза на Вас, гражданите на
България, а в забогатяването
на партийните елити и обръчи
от фирми. Техните роднинско
– партийни управници съсипват Вашия труд и бъдеще.
• Ние кандидатите на Реформаторския блок сме готови с Вашия глас да ги отстраним от властта.
• Ние сме най–категоричните защитници на Европейските правила и ред в България.
• Ние сме готови с доказани експерти, за по-добро и
справедливо управление на
страната.
• Ние гарантираме, че всеки
глас за Реформаторския блок
е глас за: незабавни реформи в
правосъдието, сигурността и
енергетиката.

• Цялостна
реформа в
публичната администрация и
прекратяване на партийната
намеса в държавните служби.
• Незабавно приемане на Европейския банков надзор.
• Отстраняване от властови позиции на лица, свързани с
бившата държавна сигурност,
лица със зависимост и конфликт на интереси.
• Ние от Реформаторския
блок имаме визия за прозрачен
модел на управление базиран
на дясна социална политика,
основана на реформа в образованието, здравеопазването и
социалната сфера. Ние знаем
как да създаваме благоприятна среда за развитие на бизнеса, честни и ясни правила за
всички инвеститори.
• Реформаторският блок
ще проведе операция „Чисти
ръце“ в цялостното управле-

ние на страната. Политиката
ни ще включва пълно разследване на политическите и икономическите зависимости на
последните управления.
• Реформаторският блок
ще предложи веднага създаване на парламентарна комисия за разследване на избора
на Делян Пеевски за председател на ДАНС и другите скандални назначения на държавни позиции.
СЪДБАТА Е ВЪВ ВАШИ
РЪЦЕ. НА 5 ОКТОМВРИ ИЗЛЕЗТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ, ПОДКРЕПЕТЕ РЕФОРМАТОРИТЕ
С НОМЕР 7 В БЮЛЕТИНАТА,
ЗА ПО–ДОБЪР ЖИВОТ НА
ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА,
СЕГА И ЗАНАПРЕД.
Бъдете здрави и разумни!
Ваш Явор Александров

Понеделник, 29 септември 2014 г.
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При пожар в Попово

Почина
възрастна
жена

Борислав КУРДОВ
78-годишна жена от Попово е починала при пожар в
дома й, съобщиха от ОД на
МВР в Търговище.
Сигнал за пожара е бил
подаден в 20 часа на 25
септември. Дошлите на място огнеборци в изгорялата
къща намерили тялото на
починалата жена. Тя живеела сама в дома си. Трупът е
бил откаран в МБАЛ. След
направената аутопси съдебният лекар д-р Владимир
Горанов съобщи, че жената
е починала вследствие на
вдишания въглероден окис,
а в последствие тялото й е
обгоряло, като изгаранията
са от втора и трета степен по
цялото тяло.
От ОД на МВР уточниха,
че в резултат на пожара са
изгорели 140 кв.м. покривна
конструкция, мебели и цялата покъщнина. Огънят е бил
погасен от два противопожарни автомобила. Причините за възникването му са
в процес на изясняване. По
случая е образувано досъдебно производство.

В Попово

Писмо до редакцията

Вежливи и отзивчиви

Казвам се Миланка Кирова и живея
в кв. Въбел – тих и спокоен квартал на
Търговище. Разбира се, за улеснение на
живеещите тук, в центъра на Въбел
има два хранителни магазина – единият е частен, а другият е към ПК „Напред”.
Та, искам да споделя с вас своето впечатление и това на моята снаха-чехкиня, човек с добро сърце и винаги готова
да помогне. Много добро впечатление
направи дамския колектив на големия
хранителен магазин на моята снаха. И
точно тя ме подтикна да напиша тези
няколко реда в знак на благодарност, в
името на доброто и човещината.
В магазина работят четири жени –
по две на смяна. Това са Станка Павлова, Кремена Димитрова, Ива Станева и

Евдокия Петкова. Управител на магазина е Мариянка Александрова. Всички
те са отзивчиви и любезни с клиентите. С кратките думички: Добър ден,
лелче. Как сте? Това ли е всичко?, те
правят деня по-добър, по-лек.
Отправям сърдечни поздрави от мен
и семейството на малкия ми син и снаха ми, които идвайки си от чужбина ще
пазаруват там – от големия магазин.
Желая здраве и щастие на целия колектив, заедно с Мариянка Александрова.
Бъдете мили и добри както на работното си място, така и в семействата си.
Защото животът е кратък и доброто
ще тържествува над злите хора и злото. Още веднъж, благодаря!
Миланка Кирова,
кв. Въбел

Втори сме по брой
имунизиращи се

Обновиха пешеходни пътеки

Завърши поставянето на то и на пътя за Търговище и ното шосе след подлеза,
новата хоризонтална мар- връзката му с околовръст- намиращ се в края на града.
кировка по улиците в Попово. Дейностите по поставянето на новите пешеходни
пътеки и освежаването на
съществуващите приключиха в срок от две седмици и
бяха извършени изцяло от
служителите на звено „Инфраструктура и благоустрояване” към община Попово
с ръководител Красимир
Дамянов.
Пешеходните пътеки тип
„зебра” бяха обновени в
част от поповските улици,
ключови кръстовища, как-

Недостигат личните
асистенти в Търговищко
Среща-разговор по наболялата тема в Клуба
на нестопанските организации в Търговище

Катя ХРИСТОВА
Недостигът на лични
асистенти и социални помощници, както и липсата
на работещ дневен център
за деца и лица с различни
потребности, са основните
проблеми пред родителитеучастници в проекта „Заедно за децата на Търговище”.
Това стана ясно по време на
поредната среща по проекта, изпълняван от сдружение „Душевно равновесие”
с подкрепата на Клуба на
нестопанските организации
в Търговище.
Проектът стартира през
септември миналата година
и приключва в края на ноември 2014 г. В него участват 30 семейства с 36 деца.
За да се помогне на повече родители, биологични и
приемни, отглеждащи деца
с различни тежки заболявания, в сътрудничество работят психолози, терапевти,
доброволци и др. Всички
тук се нуждаем от подкрепа, казваха родителите.
„Възрастта на децата няма
значение при нас. Стара-

Започна
противогрипна
кампания

ем се заедно да търсим и
предлагаме помощ на всяко
семейство, за всяко дете” –
обобщи намеренията на изпълняващите проекта Невена Маджарова от Клуба на
НСО в областния град.
Част от дейностите по проекта са насочени към развиване на капацитета и уменията на семействата на деца с
увреждане за активно гражданско участие в изработването на местни политики. В
тази връзка те проведоха поредица от срещи с предста-

вители на различни заинтересовани страни. Освен това
специалистите се срещат за
индивидуални консултации
с всяко семейство, като са и
обособени групи за взаимопомощ.
На срещата преди дни
всеки родител разказа пред
представителите на институции и медии своята история, своята съдба. А след
това заедно всички набелязаха конкретните проблеми
и евентуални начини за тяхното решаване.

С настъпването на есенно-зимния сезон и увеличаване на простудните заболявания, а от там и на
развитието на грипни инфекции, от Регионалната
здравна инспекция в Търговище напомнят, че месеците октомври и ноември са
най-подходящите за профилактика.
Своевременното поставяне на противогрипна ваксина
е най-надеждното средство
за изграждането на имунитет
за настоящия есенно-зимен
сезон, каза за „Търговищки
НОВИНИ” д-р Недкова - директор в дирекция „Надзор
на заразните болести” при
Здравната инспекция в областния град. Традиционно
в Търговищко се ваксинират
голям брой хора. През миналогодишната кампания, от
услугата са се възползвали
над 800 души, което за десета поредна година е наредило областта ни веднага след
Софийска област по брой
души, поставили си противогрипна ваксина. „Интересът
при поставяне на ваксините е много голям. Хората са
добре запознати и убедени
в действието им" – казва д-р
Недкова. От РЗИ в Търговище съобщават, че разполагат с ваксини „Ваксигрип“,
на цена 9.07 лв. и цена за
поставяне 2.00лв. Ваксинирането се извършва в имунизационния кабинет №14
от 8.30ч. до 17ч. Също така
от здравната служба разполагат с мобилни екипи, които извършват поставянето
по места – в различни институции и учреждения.
За да се предпазим от
грипни инфекции по време
на есенно-зимния сезон, от
РЗИ препоръчват да избягваме посещения на места, в
които има струпване на поголямо количество хора, да
проветряваме редовно офисите и домовете си, както
и своевременно да търсим
квалифицирана медицинска
помощ и да изпълняваме
дадените указания, а при
всяко влошаване отново да
се консултираме с нашия
общопрактикуващ лекар.

ÏÐÅÄÈÇÁÎÐÍÈ ÍÎÂÈÍÈ
Òúðãîâèùå

Подготовката - по график
Подготовката за изборите в област Търговище върви по график. До момента няма установени сериозни
проблеми. Това докладваха от Районната избирателна
комисия, Областната дирекция на МВР, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" (ОУ ПБЗН) и Общинските администрации по време
на днешното заседание, което се проведе при областния управител на Търговище Севда Ерменкова.
Полицията, ОУ ПБЗН и Общините са извършили проверки на помещенията, в които ще бъдат разположени
Секционните избирателни комисии на 5 октомври. Организирано е приемането и предаването на бюлетините и
изборните книжа. Предстои обучение на членовете на
комисиите.
От ОД на МВР Търговище напомниха, че ще бъде извършена проверка на техническата изправност на моторните превозни средства, които ще се използват при
изборния процес. Ще се следи водачите да не са употребили алкохол, а автомобилите да не са претоварени
с по-голям брой пътници от допустимото.
Осигурени са нужните наряди за охрана на секциите
и всички дейности по провеждане на изборите.
Пред ръководството на РИК беше поставено искането на медиите за осигуряването на информация в изборния ден, което ще се осъществи, при възможност, и
чрез Областната администрация.

Ïîïîâî

Секция за хора с увреждания

Избирателна секция за гласуване на хора с увреждания е обособена в община Попово. Тя е под номер 28 и
ще се помещава в Центъра за социална рехабилитация
и интеграция.
В нея правото си на глас могат да упражнят избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, съобщиха от Районната избирателна комисия /РИК/ в Търговище. Пред избирателната секция ще
бъдат поставени табела и други обозначителни знаци,
на които да се отбележи допълнителното предназначение на секцията. До 11.00 часа в изборния ден на телефон 0608/40279 гражданите могат да направят заявки
за помощ, допълват от РИК.

Òúðãîâèùå

Автомобил за
трудноподвижни гласуващи

Автомобил за придвижване на гласоподавателите в
община Търговище осигурява общинската администрация в изборния ден. Всеки избирател с увреждане на
опорно-двигателния апарат или на зрението, който е затруднен да се придвижи до своето място за гласуване,
може да ползва специализирания общински автомобил.
В деня на предсрочния вот, 5 октомври, желаещите да
ползват предоставената услуга за предвижване от дома
си до мястото за гласуване и обратно след подаване на
заявка на стационарен телефонен номер 6 87 32 или
на мобилен телефонен номер 0893 323 312 от 07:00 до
18:30 часа.
Гражданите, решили да се възползват от така предоставеното им право, трябва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за
инвалидност не по малка от 71%.
Избирателите с увредeно зрение или със затруднения
в придвижването, които са включени в избирателните
списъци на секции 021, 022, 023 и 025 с място за гласуване – I СОУ „Св. Седмочисленици”, могат да гласуват в
Дневния център за възрастни хора с увреждания на ул.
„Капитан Данаджиев” №29, където на партерния етаж
ще бъде разположено изборното помещение на избирателна секция 024, информират още от общинската администрация.

Осъдиха убиец

(от 1 стр.) убийство по особено жесток начин, но заради пълните му самопризнания и молбата му делото
да се гледа по съкратената
процедура.
Съдът присъди той да
лежи в затвора 25 години
при строг режим. Убиецът
трябва да плати и глоба от 7
хиляди лева, като в сумата
влизат разходите по няколкото експертизи, изготвени
в хода на разследването,
както и 2 хиляди –за притежание на марихуана.

През фаталната нощ
Алексиев влязъл в двора на
самотноживеещата жена
с намерение да извърши
кражба, но след като тя го
разпознала и извикала по
име, той се озверил и я нападнал. 75 годишната жена
бе наръгана на няколко
места, а след това убиецът
направил опит да запали
трупа й.
Осъденият Алексиев има
право да обжалва решението пред Варненския апелативен съд в 15-дневен срок.

Понеделник, 29 септември 2014 г.

страница 3

За прозвищата и прякорите Диплом Синдромът
за музея „Все е болно!“
Училище за родители

Иван ВАСИЛЕВ
Прякорите се употребяват в разговорната реч, на
фона на битовите контакти
при общуването, характерни
за ниския стил. Виж прозвищата, това е друга работа,
категория от книжовния
език и високия стил.
Има предубеждение, че
прякорите са натоварени
само с отрицателно значение и всеки бяга от тях. Като
дявол от тамяна. Затова ще
дам примери, които са с друга, обратна натовареност и
значение. Свързани са найчесто с работата, с която
„прототипът” на прозвището
си вади хляба. Например
Бояджията, добило гражданственост като Бояджиев, и се радва на широка
употреба. От тая категория
е и Боню Бояджията от Попово. Идваше и в родното
ми село Светлен с конска
каручка и сам приемаше
и връщаше боядисаната
прежда за своя сметка, а
направеното с тая продукция се скъсваше, но не губеше цвета си. От тоя род е
и прозвището Марина Плетачката, имаше в селото и
още една плетачка и така
се оразличаваха и не се
бъркаха едната с другата.
Обикновено прозвището
или прякорът стои след личното име, но в някои случаи
е обратното – Плетачката
Марина. Така е и с Мастур
Колю. Щедро надарен човек, с живо чувство за хумор.
Така е и с прозвището или
прякорът Алабашът, човек с
изобретателни способности,
който беше измайсторил на
покрива на ковачницата две
педи човече, което размахваше ръце нагоре при работата на ковача, сякош искаше да стигне до небето.
Бях решил по едно време
да се занимавам с прякорите и да разпитвам мама
какво знае за един или друг
герой на прозвището, но тя
веднага отсече: „Сва /Това/
да не си го писувал!” Нейната етика не позволяваше да
се каже нещо отрицателно
за никого. И така К. Дурата
остана да чака зелена улица. Не знам дали имаше
нещо обидно за него. Той
просто беше с голф, който
предпазва от студ и хлад и
изместваше потурите, а после изчезна като панталоните, изместени от дънките.
Тогава още нямаше дънки.
Тъй или инак, не може
по прякорите да се съди

Закалка
през есента

за човека, дали е добър
или лош. Светът е шарен
и многолик. Имаше, дай
Боже и сега да го има, интелигентно момче-ученик,
което казваше наизуст при
тържества или в паузите
при вечеринки стихотворението „Романтика” от Вапцаров; едва ли селяците
разбираха тая „романтика
изстинала”. Та това момче
веднъж го чух да каже нецензурно за две ученички,
покрай които мина случайно, че нямат още „тръне” в
оная част под кръста, да ме
извинят дамите. А момчето
нямаше сексуални подвизи, а думата секс още не
беше влязла в употреба.
Явно, това беше поза.
Интересът към пряко-

рите и прозвищата не е
престанал. В тоталитарно време излезе „Речник
на прякорите”, списък на
лица с прякори, в Хисар
излезе преди година-две.
Но ако не се знае конкретният повод за прозвището, то не може да се
обясни. А те, прякорите
или прозвищата, са част
от богатството на езика,
което трябва да се познава и използва пълноценно. Както е направил
това Вазов в романа „Под
игото” и други свои произведения. Обемът на вестникарската статия не дава
възможност да се спрем
подробно на тоя въпрос.
Това е друга тема, която
чака своя изследовател.

Диплом за изключителен принос в развитието на
историко-археологическия
туризъм в България получи
за работата си Регионалния
исторически музей в Търговище. Отличието дойде по
време на VII Черноморски
туристически форум, който
се проведе във Варна на 19
септември.
Форумът се организира
от Варненската туристическа камара, Министерството
на икономиката и енергетиката и община Варна. Тази
година темата, която разглеждаха специалистите бе:
“Историко-археологическият
туризъм – наследство с перспектива”. Представители от
община Търговище, Туристическия информационен център, Местното туристическо
сдружение и Регионалния
исторически музей в Търговище взеха участие с подготвени доклади и презентации.
Директорът на търговищкия музей Магдалена
Жечева представи пред аудиторията презентация за
историко-археологическите
туристически маршрути в
Търговище и Търговищкия
край. В издадената специално за форума книга Жечева
участва със съобщение на
тема: „ Славейковото училище – многообразно музейно пространство и ключов
туристически обект на град
Търговище”.

Търговищката драма
на фестивал в Букурещ

Анета МИЛЕВА
Драматичен театър - Търговище отново е селектиран
да участва в Международния фестивал за деца „Сто,
хиляда, един милион приказки” в румънската столица
Букурещ. Фестивалът ще се
проведе в седмицата от 27
септември до 4 октомври и
в него ще участват театри
от Италия, Испания, Израел, Белгия, Русия, Полша и
САЩ. Организатор е Младежкият театър на Румъния
„Йон Креанга“.
Търговищката трупа ще
участва на 29 септември
със
заглавието
„Истинският крал на Азириут” от
Лиляна Байлова. Пиесата
получи наградата на Националния конкурс за детска пиеса „Драматургия за

деца – 2013“. Едноименният
спектакъл беше включен в
тазгодишното издание на
„Вълшебната завеса“. Режисурата, сценографията и
костюмите са дело на Димитър Димитров. Маските и
куклите са от Емил Неделчев, а ролите се изпълняват
от Елена Валентин, Ивана
Стоянова, Симеон Велков,

цедури, които може да направите навсякъде:
Ходене с боси крака у
дома, по трева или по пясъка на крайбрежната ивица.
Ако усетите тръпки, затоплете стъпалата и обуйте чорапи.
Въздушни бани - гимнастика с леко облекло на
отворен прозорец или на
терасата. Продължителността на въздушните бани в
началото да не бъде повече
от 10 мин.
Обтриване на цялото
тялото със суха четка с естествен косъм, с намокрена

гъба или ръкавица, до леко
зачервяване на кожата.
Завършване на хигиенния душ с по-хладка вода.
Хладката вода като външен
дразнител за кожните рецептори активира терморегулаторните процес, така че
тялото да запазва постоянна телесната температура.
Допълнително се включват
жизнено важните дейности
- дишането и сърдечната
дейност. С тези комперсаторни механизми тялото
изгражда готовност да реагира адекватно на големите
температурни разлики в де-

Мартин Властанов и Емил
Неделчев. Това е пиеса за
силата на братската любов,
смелостта и саможертвата.
Тя въздейства не само върху
малките зрители, но и върху
онези които са вече пораснали, но са запазили детското в
себе си и все още вярват, че
приказният свят на справедливостта съществува.

Четири важни процедури

Съвсем естествено е да
не искате да боледувате,
когато навсякъде виждате
"течащи" носове, кихащи и
кашлящи хора. Това е напълно възможно, благодарение
на закаляването - системната подготовка на тялото за
адаптация към промените
на външната среда. Лятната
ваканция на море или на басейн осигурява всичките закалителни фактори от външната среда – вода, слънце,
въздух, топлина и студ. През
есента продължете дори у
дома.
Ето 4 закалителните про-

нонощието през есента.
Ако не сте закалявани
досега,трябва да започнете
с постепенно понижаване
на температурата на водата
за обливане след къпане.
Не пропускайте и ден без
закалителна процедура. Изберете си някоя от описаните по-горе или ги редувайте.
Много скоро ще установите
с каква лекота понасяте
температурното предизвикателство. През студените
месеци ще се радвате на
устойчив и здрав организъм
дори в условията на грипна
обстановка.

Детският имунитет има нужда от
повече време да запомни вирусите

„Ако искате детето да е
здраво, оставете го сополиво.“ Това е писмено завещание отпреди три хиляди
години на китайски лечители. Съвременната медицина
обаче потвърждава правдивостта на парадоксалния съвет. Имунната памет (това,
което ние наричаме сили
да се справяме с болестта)
се придобива само така: с
хрема, с червено гърло, с
налепи по сливиците. При
едно условие обаче - ако в
периода на създаването си
имунната памет не се разсейва с други инфекции.
СКОРОСТ НА РЕАКЦИЯТА
Всеки от нас се ражда с
генетично обусловен имунен отговор: силен, смесен, слаб. Но при често
боледуващите деца не става въпрос тол-кова за тип
имунитет, колкото за една
вродена особеност - забавено формиране на имунната
памет. Всеки инфекциозен
процес в нашия организъм
приключва тогава, когато в
имунната памет се складира
информация за биологичните свойства на причинителя
на инфекцията. При нормално формирана имунна памет
за това са необходими средно от 18 до 40 дни. При забавената срокът е значително
по- дълъг. И ако през това
време вни-манието на имунната система е отвлечено от
друг вирус, тя не успява да
„закрепи“ в паметта си това,
с което току-що си е имала
работа. Затова възприема пов- торното попадане
в организма на един и същ
вирус като първоначално.
Така болнавото дете, вместо
да отреагира ярко и силно
отведнъж на дадена инфекция, то се сражава с нея няколко пъти.
НЕИЗБЕЖНОТО ЗЛО
От 2- до 9-годишна възраст детето прекарва средно 35 епизода на остри
респираторни
заболявания. Ако започне често да
боледува още в яслите, то
и¬разходва този лимит още
в предучилищна възраст и в
ученическите години почти
не кара простуди. Ако боледува в детската градина,
веригата на респираторните
вируси се проточва до втори-трети клас. А когато расте вкъщи до първи клас и
всички са доволни, че боле-

дува рядко, тези прословути
35 епизода се прехвърлят в
ученическите години.
ПОД ЗАКРИЛА
Навярно сте забелязали, че децата боледуват по
различен начин. Някои се
събуждат със запушен нос,
надвечер вдигнат малко температура, но след 2-3 дни отново всичко е наред. Докато
други карат същото остро респираторно заболяване поне
седмица, и то на легло. Обяснението е просто: имунната
система на първите е срещнала „познат“ вирус, „спомнила“ си е как се е справила с
него последния път и бързо е
изработила необходимите за
справяне с него антитела. А
имунната система на вторите го „вижда“ за първи път и
и трябва повече време да го
победи. В този момент е много важно как ще постъпят
лекарите и родителите. Ако
дадете време на детето да
поболедува и да се възстанови, ако не побързате да го
пратите на детска градина
или на училище, където същият този вирус продължава да броди, имунитетът ще
има време на спокойствие
вкъщи да изучи вируса, без
да бърза, и ще го запомни
добре. И това ще е залог, че
следващия път ще го победи
за 2-3 дни. Когато недоболедувалото дете се върне при
връстниците си, не само че
може отново да легне след
седмица със същите симптоми, но е и напълно възможно да срещне нов или
мутирал вирус. В такива случаи имунитетът е подложен
на двойно натоварване, а
перспективата е алергична
реакция.
Ако детето ви често боледува или изкарало тежко
първата за студените месеци респираторна инфекция:
• Осигурете му възможност да се възстанови напълно вкъщи, независимо
дали това е за сметка на работата ви или контролните
в училище. Обикновено за
преболедуването на вирусна инфекция са нужни от 7
до 14 дни.
• Не му давайте имуностимулатори и имуномодулатори, без да сте се посъветвали с лекар.
• Закаляването и редовният масаж на биоактивните точки са много полезни
укрепващи процедури.
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Полицейските кучета на изпит Търговищкото ориентиране
на върха в Русе
(от 1 стр.) инспектор
Спиридон Йорданов от
сектор „Кинология” на
главна дирекция „Охранителна
полиция”.
За патрулните кучета
изпитанията били в три
направления: послушание, работа по следа и
защита. Специализираните кучета пък са били
изпитвани за работата
им по намиране на наркотични вещества.
За да станат полицейски кучета, четириногите се подбират
още на двумесечна възраст. В продължение
на седем-осем месеца
с различни тестове се
проверява тяхната социализация, ловен инстинкт и други качества, едва след което те
се одобряват да бъдат
включени в обучение от
водачи, разказа Йорданов.
Пред представители
на медии от Търговище водачите показаха
възможностите и уменията, на които са научили четириногите си
помощници. В едно от
упражненията куче за-

лови и мним нарушител
на реда.
Инспектор Йорданов
оцени работните качества на намиращите
се в ОД на МВР-Търговище кучета като много
добри, особено при издирване на хора, както

и за превенция на разпространяване на наркотични вещества.
По време на проверката водачите споделиха и един от случаите,
в които техните четириноги помощници са им
съдействали за разкри-

ване на престъпление.
Диан Колев разказа за
случай на ограбване
на магазин в съседно
на Търговище село, при
който
полицейското
куче по следа е завело
служителите на реда
при извършителите.

Търговищкият клуб
„Вариант 5” спечели
надпреварата за КУПА
РУСЕ на провелите се
в почивните дни 40-ти
юбилейни
международни и републикански
състезания в района на
град Русе. Това беше и
Държавно първенство
за ветераните. Състезанията се проведоха в
два поредни дни – първият в района на село
Сваленик и 2-я ден в
центъра на град Русе.
В
надпреварата
участваха ориентировачи от над 40 спортни клуба от страната,
както и представители
от Норвегия, Украйна,
Румъния с общ брой
около 350 души в различните
възрастови
групи. Гост беше и президента на Българската федерация по ориентиране проф. Атанас
Георгиев.
Победители от търговищекия клуб в отделните групи са: Мартина

Джулиева 2-ра при 21
Елит; Дани Бонев 2-ри
при 12 г. мъже, а Пламена Христова 4- та
при 12 г. жени; Йоан
Петков е 2-ри при
14-годишните; Здравко Овчаров е 1-ви, а
Димитър Делев 3-ти
при 16-годишните.
Държавен първенец
при Жени 40 е Радмила Сапунджиева, а
в отворения маршрут
първа е Десислава Димова.
В
комплексното
класиране „Вариант
5” се класира 2-ри
след отбора на Русе,
но домакините отстъпиха мястото си и дадоха първата награда
на търговищкия клуб.
На 2-ро място е отборът на Одеса,Украйна и
на 3-то - Сърнена гора,
Стара Загора.
В празничния 22
септември се проведе
и състезание за наградите на Община Бяла
(Русенско). Отново по-

бедители от клуба са:
Мартина Джулиева 1-ва
при Елит 21, Здравко Овчаров 1-ви при
16-годишните,
Ивайло Петров 1-ви при 35
г.,Радмила Сапунджиева 1-ва при 40-годишните.Бетина Бонева 2-ра
при 14 г. и Ивайло Цонев 3-ти при 12 г.
В отвореният маршрут отново първа е Десислава Димова.

Назначиха нов... Омуртаг се естетизира и осъвременява
(от 1 стр.) проявения
интерес от потенциален инвеститор, не бе
гласувано откриването
на процедура по приватизация, чрез публично
оповестен конкурс, на
бившата детска градина в с.Паламарца. Но
съветниците подкрепиха докладната, с която
НЧ ”Христо Смирненски-1903” в Априлово
ще получи безвъзмездно 35,359 дка, общинска земеделска земя.
В хода на заседанието бяха гласувани
и одобрени оценки за
продажба, чрез публичен търг, на общински
земеделски земи в землището на града.
Общинският
съвет
утвърди и маломерните
паралелки за учебната
2014-2015г., в общинските училища в селата
Зараево, Ломци, Славяново и Светлен, както

Платена
публикация

и две паралелки в гимназия „Христо Ботев” в
града.
Единодушно бе подкрепено
предложението на общинската
администрация за подобряване на информационното обслужване на
населението в община
Попово, чрез преобразуване на общинската
радиофикационна
мрежа в ефирно радио.
Тази промяна се налага
заради амортизация и
невъзможност за под-

дръжка на кабелната
мрежа и на личната
апаратура. До това решение се стигна след
многократни консултации и оформеното становище да се създаде
общинско ефирно радио, на база на съществуващите
технически
възможности и използването на лицензираната честота на ситуираното в града радио
„Антола”.
Пресцентър на
община Попово

Призив

на комунистите към избирателите в
28-ми Търговищки избирателен район

На 5 октомври 2014 г. ще се проведат парламентарни избори. Те ще са
едни от най-важните през последните две десетилетия. В тях ще трябва
да се справим с изключително важна задача: да спрем ГЕРБ и ДПС от
пътя им към общо управление. ДПС
е партия на повсеместната корупция,
която руши държавата ни през последните 25 години – тази държава,
която ние съградихме до 1989 г. с ентусиазъм, труд и светли идеали.
ГЕРБ е партия на полицейщина,
лъжи и рекет! Нейният лидер Бойко
Борисов вече се обяви за водач не
само на своята партия, но и на целия
български народ! С други думи, България вече си има своя едноличен водач.
Създаденото положение в държавата изисква да се обединят всички
демократични сили, за да бъде спрян

опасния устрем на ГЕРБ към държавната власт. От тази гледна точка
трябва да се оцени като съвършено
правилно изграждането на Коалицията „БСП лява България”. В центъра
на коалицията се намира БСП, която
е най-голямата и авторитетна партия
сред всички останали партии, разположени вляво от центъра. Трябва
да е ясно, че въпреки допуснатите
грешки и слабости, ние можем да се
справим единствено и само ако обединим цялото ляво пространство.
Уважаеми избиратели,
На 5 октомври 2014 г. изберете № 22
в интегралната бюлетина за коалиция
„БСП лява България”. Гласувайте за
достоен живот, справедлива държава!
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРИЯ
ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
КОМУНИСТИ

(от 1 стр.) централната градска част, да се
забави скоростта на
движение на моторните
превозни средства, обособяване на места за
почивка, осигуряване
на допълнителна сянка и свежест”, каза по
време откриването на
обекта кметът Неждет
Шабан.
Кметът заяви още, че
„с реализирането и на
този обект централната
част на Омуртаг ще придобие нов, по-съвременен облик. Разбира се,
че с това няма да приключим, защото имаме
и други идеи за града
ни, а именно да направим основен ремонт на
пътния участък от стадиона до градския парк.
Така също плануваме
зад сградата на старото
читалище да се изгра-

Много омуртагчани присъстваха на събитието
ди многофункционална
зала, която да служи за
провеждане на мероприятия на закрито”. В
заключение той направи кратка ретроспекция
на вложенията в град
Омуртаг по време на
неговите два мандата,

АПИ - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –
ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, ул. „Христо Ботев”30

които възлизат на над
13 млн.лв.
Сред
официалните гости на събитието
бяха водачът на листата на ДПС с кандидати за народни представители д-р Тунчер
Кърджалиев,
който

сърдечно
поздрави
омуртагчани с поредната първа копка. След
което приветства кмета
Неждет Шабан и експертния екип на община Омуртаг за постигнатите високи резултати в
обновяването на града.

АПИ - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –
ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, ул. „Христо Ботев”30

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ

Íà îñíîâàíèå ÷ë. 14, àë 4, ò.2 îò ÇÎÏ
I. „Доставка на въглища за отопление за
нуждите на АПИ – ОПУ Търговище за отоплителния сезон 2014-2015 г.” общо 4 тона за
следните обекти:
1. Кантон „Боаза” към РПС Търговище - 2 тона;
2. Административна сграда на РПС Омуртаг –
2 тона.
II. Прогнозна стойност – 1080 лв. без ДДС.
III. Критерий за възлагане – най-ниска цена.
IV. Оферти се приемат до 11:00 часа на
13.10.2014г. в ОПУ Търговище, ул. „Христо Ботев”
№30.
V. Офертите ще се отварят в 11:00 часа на
13.10.2014г. в ОПУ Търговище, ул. „Христо Ботев”№30.
VI. Публичната покана и приложенията към
нея са публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки и сайта на Агенция пътна инфраструктура.
Телефони за справки:
0601 6 2003 или 0601 61073.

Íà îñíîâàíèå ÷ë. 14, àë 4, ò.2 îò ÇÎÏ

I. „Доставка на дърва за отопление за нуждите на АПИ – ОПУ Търговище за отоплителния
сезон 2014-2015 г.” общо 34 куб.м. за следните
обекти:
1. Административна сграда на РПС Антоново –
10 куб.м;
2. Кантон „Боаза” към РПС Търговище - 12 куб.м;
3. Обект 72-2 с.Момино– складова база за ВВЗ и
ДР – 12 куб.м.
II. Прогнозна стойност – 1700 лв. без ДДС.
III. Критерий за възлагане – най-ниска цена.
IV. Оферти се приемат до 10:00 часа на
13.10.2014г. в ОПУ Търговище, ул. „Христо Ботев”
№30.
V. Офертите ще се отварят в 10:00 часа на
13.10.2014г. в ОПУ Търговище, ул. „Христо Ботев”№30.
VI. Публичната покана и приложенията към нея
са публикувани в сайта на Агенция за обществени
поръчки и сайта на Агенция пътна инфраструктура.
Телефони за справки:
0601 6 2003 или 0601 61073.

Понеделник, 29 септември 2014 г.

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ

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

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

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

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

"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

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)
(1-4)

(1-4)

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

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

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)

Продавам АПАРТАМЕНТ
в кв. „Борово око”

(1-4)

Давам под
тел: 0887/ 369 592
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ 98
ÎÒÑÚÏÊÈ
кв.м. в района на Стария бряст, ет. обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
2, сменена дограма, газ, маза и Наем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
компас" е безплатна
таванска стая. Тел. 0888 607 984  0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè

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
(1-17)

Тракия Глас България ЕАД

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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

(1-2)

(1-8)

ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014
ПРОДАВАМ
КЪЩА г. в неограничени количества. Цена по
С ДВОРНО МЯСТО договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
Продавам - ХОЛОВА ГАРНИТУРА /див с. БРАТОВО ван, два фотьойла и две табуретки/
ФУРАЖОМЕЛКА – 380 волта
Тел. 0878 971 395 - ЧУКОВА
Тел.: 088 50 23 250

ОБЯВА от „Хави Транс” ЕООД гр. Търговище
управител: Хайрие Мехмедова Мехмедова
има следното инвестиционно намерение:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ И СКЛАДОВ
ОБЕКТ В АВТОСЕРВИЗ, СКЛАД И АВТОПАРК
в поземлен имот №3058;
в землището на кв. Въбел, гр. Търговище,
местност Чобан Пунар
Мнения и възражение се приемат в стая №5 /проход на
етаж 2 – дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на
община Търговище.

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
Давам под наем
в кв. „Борово око”
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
тел: 0886/ 064 887
тел: 0887/ 369 592
В отлично състояние.
на ул. „Братя МиладиЦена 5000 лева.
нови” 19 в Търговище,
Продавам КЪЩА
Тел.
0899
466 225 (след 17 часа) ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ за пакеблизо до Огледалото;
със стопанска
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12



 0601 6 73 95

ЗЕМИ
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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!
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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
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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)
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
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ДЕЛОВИ КОМПАС
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ПОНЕДЕЛНИК

Diema TV - Червена топлина
22.00 ч. - екшън

29 септември
БНТ 1
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с
Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори
2014
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек - тв филм
13:40Приключенията на един
Арлекин - тв филм
14:35Английският съсед
4-сериен тв филм
16:00По света и у нас
16:20Малки истории
16:30Дързост и красота - тв
филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците - тв филм
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори
2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори
2014
20:50Спортни новини
20:55История.BG
21:55Светът на живо: Пазители на сенките
22:25Парламентарни избори
2014
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори
2014
23:00Зелена светлина
23:05Комисар Монталбано: В
търсене на съкровището - игрален филм

bTV

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

09:00Шоуто на Слави
10:00Скейтъри - драма
12:00Семейство Флинстоун сериал
13:00Новите съседи - сериал
14:30Числено превъзходство сериал
15:30Там ли си, Челси? - сериал
16:00Алф - сериал
17:00Комиците - шоу
bTV Action
18:00Новите съседи - сериал
08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни 19:30Семейство Флинстоун сериал
спортове
20:30Огнени стъпки - комедия
09:00Кости - сериал
10:00Щитът - сериал
11:00Лонгмайър - сериал
12:00Ренегат-сериал
13:00Жив детонатор- екшън
22:30Алф - сериал
15:00Survivor: Камбоджа 23:30Там ли си, Челси? - сериал
реалити
16:00Щитът - сериал
bTV Lady
17:00Кости - сериал
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу
18:00Експериментът - сериал
09:0020 начина - лайфстайл
19:00Ренегат - сериал
10:00Географски ширини 20:00Лонгмайър - сериал
лайфстайл
21:00bTV Новините
10:30Блясък - лайфстайл
22:00Италианска Серия А:
11:00Мода и шик
Палермо- Лацио
11:30Модерно - токшоу
12:30Диво сърце - сериал
bTV Cinema
14:00От обич - сериал
08:00Незабравимо- сериал
08:45Текила и Бонети - сериал 15:00Пан Ам - сериал
09:00Забранена зона - екшън 16:00Престъпления и страсти
- сериал
10:00Ризоли и Айлс: Криминал17:00Времето лети - сериал
ни досиета- сериал
18:00Самозванка - сериал
10:45Големите надежди
19:00От обич - сериал
- драма
20:00Цветовете на любовта 11:00Перфектен план - драма
сериал
13:00Незабравимо - сериал
14:00Текила и Бонети - сериал 22:00Стъклен дом - сериал
15:00Ризоли и Айлс: Криминал- 22:50Огледален свят сериал
23:50Самозванка - сериал
ни досиета- сериал
15:15Бодигард - драма
Nova TV
16:00Мъжът от снежната река - 06:20Здравей, България
приключенски
09:30На кафе
18:00Никита - сериал
11:30Бон Апети - НТВ
20:00Досиетата Х- сериал
12:00Новините на Нова
21:00Вън от пещта - трилър
12:30Езел - сериен
23:15Мъжът от снежната река - 13:30Моята карма - сериен
приключенски
14:30Перла - сериен
23:30 Перфектен план - драма 16:00Новините на Нова
16:30Малката булка - сериен
bTV Comedy
08:00Шантави рисунки - анима- 18:00Сделка или не – тв. игра
19:00Новините на Нова
ционен

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

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

Kino Nova

07:45Спирит - анимационен
10:00Касъл - сериал
11:00Войната на Фойл сериал
13:00Смело напред - сериал
13:30Неспокойно сърце комедия
16:05Арабски нощи - приключенски
18:00Касъл - сериал
19:00Рокфелер плаза 30 сериал
20:00От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00Свидетелят - криминален
23:20От местопрестъплението:
Маями - сериал

Diema TV

09:00Морски патрул - сериал
10:00Али Джи в парламента комедия
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
16:30Морски патрул - сериал
17:30Ченге от миналото сериал
18:30На гости на третата
планета - сериал
19:00Студио А ПФГ, директно
19:30Футбол: Литекс - Марек - мач от А ПФГ,
директно
21:25Студио А ПФГ, директно
22:00Червена топлина - екшън
00:10Смъртоносно желание
4 - екшън

Nova TV

22:00Футбол: Стоук Сити Нюкасъл Юнайтед,
мач от английската
Висша Лига, директно

bTV Action - Ченгето в мен
22.00 ч. - екшън

30 септември
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с
Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори
2014
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек - тв филм
13:40Приключенията на един
Арлекин - тв филм
14:30Английският съсед - тв
филм
16:00По света и у нас
16:20Малки истории
16:30Дързост и красота - тв
филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците - тв филм
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори
2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори
2014
20:50Спортни новини
21:00Референдум: Гласоводител Публицистично
предаване с водещ
Добрина Чешмеджиева
22:25Парламентарни избори
2014
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори
2014
23:00Зелена светлина
23:05Комисар Монталбано:
Възрастта на съмнението - игрален филм

20:00ВИП БРАДЪР 2014 реалити
23:00Господари на ефира - шоу
23:30Новините на Нова

15:30Цветовете на любовта 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

bTV Action

08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00Кости - сериал
10:00Щитът - сериал
11:00Лонгмайър - сериал
12:00Ренегат - сериал
13:00Изкуството на войнатаекшън
15:00Survivor: Камбоджа реалити
16:00Щитът - сериал
17:00Кости - сериал
18:00Експериментът - сериал
18:45УЕФА Шампионска Лигастудио
19:00УЕФА Шампионска ЛигаЦСКА Москва- Байерн
Мюнхен
21:00УЕФА Шампионска Лигастудио
21:45УЕФА Шампионска ЛигаПСЖ- Барселона
23:45УЕФА Шампионска Лигастудио

bTV Cinema

08:00Незабравимо- сериал
08:45Текила и Бонети - сериал
10:00Ризоли и Айлс: Криминални досиета- сериал
11:00Мъжът от снежната река приключенски
13:00Незабравимо - сериал
14:00Текила и Бонети - сериал
15:00Ризоли и Айлс: Криминални досиета- сериал
16:00Вън от пещта - трилър
19:00Никита - сериал
20:00Досиетата Х- сериал
21:00 Мартин и Луис - биографичен

23:00 Мъжът с червената обувка 18:00Сделка или не – тв. игра
- комедия
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2014 bTV Comedy
реалити
08:00Шантави рисунки- анима21:00Съдби на кръстопът ционен
НТВ
09:00Комиците - шоу
10:00Огнени стъпки - комедия 22:00Х Factor - музикално шоу
23:00Господари на ефира 12:00Семейство Флинстоун –
шоу
сериал
13:00Новите съседи - сериал 23:30Новините на Нова
14:30Числено превъзходство
Kino Nova
- сериал
07:20Моята седмица с Мерлин
15:30Там ли си, Челси? - сериал
- драма
16:00Алф - сериал
09:50Касъл - сериал
17:00Аламинут - шоу
10:50Войната на Фойл 18:00Новите съседи - сериал
сериал
19:30Семейство Флинстоун 12:50Извън закона - драма
сериал
15:45Свидетелят - криминален
20:30Американски кошмар 18:00Касъл - сериал
комедия
19:00Рокфелер плаза 30 22:30Алф - сериал
сериал
23:30Там ли си, Челси? - сериал 20:00От местопрестъплението:
bTV Lady
Маями - сериал
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:00Последният замък 09:0020 начина - лайфстайл
екшън
10:00Географски ширини 23:40От местопрестъплението:
лайфстайл
Маями - сериал
10:30Блясък - лайфстайл
Diema TV
11:00Мода и шик
09:00Морски патрул - сериал
11:30Модерно - токшоу
10:00Червена топлина - екшън
12:30Диво сърце - сериал
12:30Ченге от миналото 14:00От обич - сериал
сериал
15:00Пан Ам - сериал
13:30Тайните на бойните из16:00Престъпления и страсти
куства - документална
- сериал
поредица
17:00Огледален свят - сериал
14:30Мотоакадемия - докумен18:00Самозванка - сериал
тална поредица
19:00От обич - сериал
15:30Зина - принцесата воин
20:00Цветовете на любовта - сериал
сериал
16:30Морски патрул - сериал 5
22:00Стъклен дом - сериал
22:50Огледален свят - сериал 17:30Ченге от миналото сериал
23:50Самозванка - сериал
18:30На гости на третата
Nova TV
планета - сериал
06:20Здравей, България
19:00Медикоптер 117 - сериал
09:30На кафе
20:00Обзор на кръга в А Група
11:30Бон Апети - НТВ
(2014-15)
12:00Новините на Нова
21:00Ласко: Юмрукът на съд12:30Езел - сериен
бата - сериал
13:30Моята карма - сериен
22:00Под обсада - екшън
14:30Перла - сериен
00:10Ласко: Юмрукът на съд16:00Новините на Нова
бата - сериал
16:30Малката булка - сериен

СРЯДА

Diema TV - Десантна зона
22.00 ч. - екшън

1 октомври
БНТ 1

малкия Китай - екшън
12:00Семейство Флинстоун сериал
13:00Новите съседи - сериал
14:30Числено превъзходство сериал
15:30Там ли си, Челси? - сериал
bTV Action
16:00Алф - сериал
08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни 17:00Шоуто на Слави
18:00Новите съседи - сериал
спортове
19:30Семейство Флинстоун 09:00Кости - сериал
сериал
10:00Щитът - сериал
11:00Армейски готвачи- сериал 20:30Другият петък - комедия
13:00Денят на бедствието- ек- 22:30Алф - сериал
23:30Там ли си, Челси? - сериал
шън
15:00Survivor: Камбоджа- реbTV Lady
алити
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00Щитът - сериал
09:00Детето отказва да се
17:00Кости - сериал
храни- документална
18:00Експериментът - сериал
поредица
18:45УЕФА Шампионска Лига- 10:00Географски ширинистудио
лайфстайл
19:00УЕФА Шампионска Лига- 10:30Шопинг съветник- модно
Зенит- Монако
предаване
21:00УЕФА Шампионска Лига- 11:00Парите или жената - модно
студио
предаване
21:45УЕФА Шампионска
11:30Модерно - токшоу
Лига - Лудогорец- Реал 12:30Диво сърце- сериал
Мадрид
14:00От обич- сериал
23:45УЕФА Шампионска Лига- 15:00Пан Ам- сериал
студио
16:00Престъпления и страстисериал
bTV Cinema
18:00Самозванка- сериал
08:00Незабравимо- сериал
08:45Текила и Бонети - сериал 19:00От обич- сериал
10:00Ризоли и Айлс: Криминал- 20:00Цветовете на любовта сериал
ни досиета- сериал
11:00Мъжът с червената обувка 22:00Стъклен дом - сериал
22:50Огледален свят- сериал
- комедия
23:50Самозванка - сериал
13:00Незабравимо - сериал
14:00Текила и Бонети - сериал
Nova TV
15:00Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20Здравей, България
ни досиета - сериал
bTV
09:30На кафе
16:00Мартин и Луис - драма
06:30Тази сутрин
11:30Бон Апети - НТВ
18:00Никита - сериал
09:30Преди обед
12:00Новините на Нова
20:00Досиетата Х- сериал
12:00bTV Новините
12:30Езел - сериен
21:00Стъклената къща - трилър 13:30Моята карма - сериен
12:30Шоуто на Слави
23:15
Дворец
на
илюзиите
13:30Тайните на времето14:30Перла - сериен
драма
сериал
16:00Новините на Нова
15:30Цветовете на любовта 16:30Малката булка - сериен
bTV Comedy
сериал
08:00Шантави рисунки- анима- 18:00Сделка или не – тв. игра
17:00bTV Новините
19:00Новините на Нова
ционен
17:30Лице в лице
20:00ВИП БРАДЪР 2014 09:00Аламинут - шоу
18:00Времето лети - сериал 10:00Големи неприятности в
реалити
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори
2014
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек - тв филм
13:40Приключенията на един
Арлекин - тв филм
14:40Английският съсед - тв
филм
16:00По света и у нас
16:20Бързо, лесно, вкусно
16:30Парламентарни избори
2014: Диспут
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори
2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори
2014
20:50Спортни новини
21:05В сянката на властта - тв
филм
22:00България от край до
край
22:25Парламентарни избори
2014
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори
2014
23:00Зелена светлина
23:05Да останем приятели игрален филм

ЧЕТВЪРТЪК
2 октомври
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек - тв филм
13:40 Приключенията на един
Арлекин - тв филм
14:40 Английският съсед - 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
20:40 Парламентарни избори
2014
21:05 Спортни новини
21:15 Студио Футбол
22:05 Лига Европа - Тотнъм Бешикташ

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 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

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

22:00Съдби на кръстопът
- НТВ
23:00Господари на ефира
- шоу
23:30Новините на Нова

Kino Nova

06:45Извън закона - драма
10:00Касъл - сериал
11:00Войната на Фойл сериал
13:15Невероятният Джо комедия
15:15Последният замък екшън
18:00Касъл - сериал
19:00Рокфелер плаза 30 сериал
20:00От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00Рей - биографичен
00:10От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00Морски патрул - 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
14:30Обзор на кръга в А Група
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
21:00Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00Десантна зона - екшън
00:10Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

Diema TV 22.00 ч. - екшън
Мисията невъзможна III
22:30 Шоуто на Слави - вечерно 22:30 Алф - сериал
Маями - сериал
23:30 bTV Новините
23:30 Там ли си, Челси? - сериал 21:00 Човекът вълк - трилър
23:10 От местопрестъплениеbTV Action
bTV Lady
то: Маями - сериал
08:00 Най-добрият нинджа 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
предаване за екстремни 09:00 Детето отказва да спи –
Diema TV
спортове
документален
09:00 Военни престъпления
09:00 Кости - сериал
10:00 Географски ширини- сериал
10:00 Щитът - сериал
лайфстайл
10:00 Десантна зона - екшън
11:00 Армейски готвачи- сериал 10:30 Шопинг съветник
12:00 На гости на третата
13:00 Последните часове на
11:00 Парите или жената - модпланета - сериал
Земята- екшън
но предаване
12:30 Ченге от миналото 15:00 Survivor: Камбоджа- ре- 11:30 Модерно - токшоу
сериал
алити
12:30 Диво сърце- сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
16:00 Щитът - сериал
14:00 От обич- сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
17:00 Извън играта - сериал
15:00 Пан Ам- сериал
- сериал
17:45 Лига Европа- студио
16:00 Престъпления и страсти- 15:30 Зина - принцесата воин
18:00 Лига Европа - Динамо
сериал
- сериал
Москва - ПСВ Айндховен 17:00 Огледален свят- сериал 16:30 Военни престъпления
20:00 Лига Европа - Волсф18:00 Самозванка- сериал
- сериал
бург - Лил
19:00 От обич- сериал
17:30 Ченге от миналото 22:00 Лига Европа - Селтик - 20:00 Цветовете на любовта сериал
Динамо Загреб
сериал
18:30 На гости на третата
22:00 Стъклен дом - сериал
планета - сериал
bTV Cinema
08:00 Текила и Бонети - сериал 22:50 Огледален свят- сериал 19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
09:30 Ризоли и Айлс: Криминал- 23:50 Самозванка - сериал
- сериал
ни досиета - сериал
Nova TV
21:00 Ласко: Юмрукът на
10:30 Стъклената къща 06:20 Здравей, България
съдбата - сериал
трилър
09:30 На кафе
22:00 Мисията невъзможна
13:00 Незабравимо - сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
3 - екшън
14:00 Текила и Бонети - сериал 12:00 Новините на Нова
15:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 12:30 Езел - сериен
TV 7
ни досиета- сериал
13:30 Моята карма - сериен
06:30 Добро утро, България
16:00 Дворец на илюзиите 14:30 Перла - сериен
09:30 Момичето с червения
драма
16:00 Новините на Нова
шал - сериал
18:00 Никита - сериал
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
20:00 Досиетата Х- сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Кръвни сестри - сериал
21:00 Мрачно минало - драма 19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
23:00 Тук на земята - драма
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 13:00 Мъртвата зона - сериал
реалити
14:00 Лекар в планината bTV Comedy
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Другият петък - комедия 22:00 Х Factor - музикално шоу 15:00 Клиничен случай 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
12:00 Семейство Флинстоун 23:30 Новините на Нова
15:30 Новини
сериал
16:00 Великолепният век 13:00 Новите съседи - сериал
Kino Nova
сериал
14:30 Числено превъзходство- 10:00 Касъл - сериал
сериал
11:00 Войната на Фойл - сериал 17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
15:30 Там ли си, Челси? -сериал 13:15 Необикновен филм 19:30 Забранена любов:
16:00 Алф - сериал
комедия
Майорка - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
14:50 Рей - биографичен
20:30 Справедливостта на
18:00 Новите съседи - сериал 18:00 Касъл - сериал
Кара - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 19:00 Рокфелер плаза 30 21:30 Хранилище 13 - сериал
сериал
сериал
20:30 Ананас експрес - екшън 20:00 От местопрестъплението: 22:30 Новини
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ОВЕН Дори и да имате служебни задачи – намалете темпо и амбиции, отделете време за
отдих и тонизиране. Група Овни имат добри
идеи, а не се чувстват подкрепени от колеги и близки,
за момента да ограничат инициативите си. Рутинната работа трябва да се свърши, да се стабилизират и
финансите, после ще видите кое как ще стане. Някои
дами май капризничат...
ТЕЛЕЦ Вие и Везни не бързате с изясняване
на трудни делови и лични проблеми. Не са
малко, но Телците са се запасили с търпение,
съсредоточени са за изпълнение на свои задължения и ще гледат да не обръщат внимание на
поведението на колеги, съседи и близки, понякога
дразни. Ако сте планирали път, по-добре отложете
или засилете бдителността си по планински маршрути.
БЛИЗНАЦИ Трудно начало на седмицата – използвайте времето да дообмислите деловата
си програма. Освен работа имате за уреждане и важни административни или финансови
въпроси. Част от Близнаците не са твърде доволни
от партньори и подчинени, да опитат с добро да ги
мобилизират за изпълнение на задачи. Не става ли,
имате власт и строго ще въведете ред, привличате
стриктни колеги.
РАК Трудно начало на седмицата, ще бъдете
доста уморени от деловите задачи, но поне
ще сте намерили решение за по-важните
проблеми. Раците сега са доволни от постъпленията и свършеното, околните малко им завиждат, а всичко е плод на продължително планиране и
старания. Не разчитате и занапред на хазартен шанс,
нито налагате идеите си, макар че са ОК. Дано поне
близки ви помагат.
ЛЪВ Делата ви събират с много хора, от вас
зависи сред тях да намерите партньори, помощници. Лъвовете обикновено разчитат на
проверени приятелства, но сега и познанствата са от полза, получават съвети, важна информация,
препоръки. Шефовете също ценят предаността ви
към работата, ще ви възлагат все по-отговорна. В любовта укрепвайте създадена вече връзка.
ДЕВА Чак сега отзвучават някои тенденции
от миналата седмица, с колеги и познати
уреждате нещата, но пък близки са по-чувствителни. Девите да се настроят на вълна за
новости, скоро ще ги увлекат промени в професионалната сфера, няма да гледат все стари грешки и
несполуки. Силата ви е в умението да привлечете
подкрепа, да събере съюзници – едни с такт, други с

аргументи за общ интерес.
ВЕЗНИ Отложете малко деликатните за изясняване въпроси, имате достатъчно други задачи. Везните ще повлияят в тази насока и
на близки Водолеи, ако могат – ще помагат и
на тях, и на други роднини за уреждане на домашните и деловите им проблеми. Силни сте и с присъщия
ви такт и хумор ще окуражавате, радвате, амбицирате. Оправяте и бюджета си.
СКОРПИОН Хубаво ви е да се чувствате
като волен вятър. Доста Скорпиони обаче
може да получат спешни задачи или да ги
ангажират с нова дейност, да се стегнат, ще
направят добра кариера. Други мечтаят за пътуване, да се порадват на приятна компания и общуване с природата. В любовта се очертават чудесни
моменти, ако сте имали разочарования – забравяте
за тях.
СТРЕЛЕЦ Вие се настройвате критично и към
близки, и към делови партньори, колеги. Работа има доста, може да не върви много гладко,
но Стрелците могат да привлекат помощници,
да организират екип и ще свършат важните за деня
задачи. Имате идеи за свои начинания, но още не е
време. В любовта дамите да не налагат мнение, с кротост ще постигнат повече.
КОЗИРОГ Деловите въпроси не ви дават мира.
Доста Козирози отдавна обмислят какво да
променят в стила си на работа, а и в организацията на екипа, сега още не е време да задействат своя план. Дано поне привлечете подкрепа
от шефове или други влиятелни хора, това може да
реши вашето по-нататъшно професионално утвърждаване. Само се щадете, умората е голяма.
ВОДОЛЕЙ Връщате се към стари проблеми и
планове, дано вземете пример от Везни, сега
са трудолюбиви като пчелички. Водолеите пък
съветват Рибите да си направят стратегия за
професионална изява, учение. Вие имате чудесни
планове, с верни партньори сте непобедими. Може
и любовта да ви зарежда с такава завидна сила. Но
има и някои, които губят битка поради прекаленото
си самочувствие.
РИБИ Настроени сте за общуване, а близки
Водолеи ви внушават да си начертаете точен
план за изява и учене. Рибите имат интересни
идеи, сега бързо привличат съмишленици, но
следва да бъдат по-взискателни към тях, не всички
са настроени за сериозна работа. А проектът си струва, пък и мнозина чувстват подкрепата на любовта.
Стъпете здраво на земята, ще правите чудеса.
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Може би самооценките ви не
винаги отговарят на действителните
ви
качества и обратно, понякога
сте склонни да
омаловажавате
вашите способности. Тестът
ще ви помогне да
се огледате и в
очите на другите.
1. Когато сте в лошо настроение, смятате, че е
безполезнено да предприемате каквото и да било, защото ще ви мине:
а / не, стараете се да го
преодолеете
б/ понякога
в/ в повечето случаи
2. Ако някой защитава
различно от вашето мнение, вие отстоявате собствената си гледна точка с
всички аргументи:
а / винаги

б/ както се случи
в/ никога не отстъпвате
при спор
3. Избирате приятелите
си сред хората, които ви
обичат и ценят:
а / като правило
б/ случва се
в/ не, главното е човекът
да е интересен
4. Напълно си давате
сметка какво харесвате или
не, какво искате от живота:
а / да, така и трябва
б/ понякога
в/ постоянно се съмнявате
5. Във всеки един момент
можете да споделите проблемите си с приятели и да
ги помолите за помощ:
а / безусловно
б/ не винаги
в/ не, разчитате само на
себе си
6. Напълно се разпореждате с времето си, само вие
решавате как и с какво да
го запълните:
а / в повечето случаи
б/ зависи от обстоятелствата
в/ уви, прекалено се съобразявате с околните
7. Отлично знаете всички
положителни черти на характера си и как да се възползвате от тях:
а / естествено
б/ случва се и да сгрешите
в/ абсолютно не умеете
да се възползвате от тях
8. Знаете своите недостатъци, но умеете да ги прикривате:
а / разбира се
б/ не винаги се получава
в/ въобще не умеете да ги
скривате
9. Имате увереност в силите си, знаете, че можете
да носите много на раменете си:
а / точно така
б/ понякога не се получава
в/ самоувереността на ви
е присъща
10. Критиката понасяте
спокойно:
а / винаги
б/ стараете се, макар да
ви е неприятно
в/ въобще не понасяте
критиката
11. По отношение на
външността си, вие:
а / се харесвате напълно
б/ се харесвате понякога
в/ съвсем не се харесвате
12. Смятате, че при вас
нормалната фигура и тегло
са:
а / постоянно състояние

б/ е, имате отклонения
в/ никога не сте били в
нормата “ръст-тегло”
13. На приеми, промоции,
коктейли и навсякъде, където има много хора се чувствате свободни и непринудени:
а / разбира се
б/ понякога, зависи от
много неща
в/ тълпата винаги ви угнетява и ви кара бързо да се
спасявате
РЕЗУЛТАТИ
Ако преобладават отговорите от група "А" - Вие
сте абсолютно уверени в
себе си. Но това съвсем не
означава, че не можете да
изпаднете в униние или да
се разочаровате от някого или от нещо. А когато
се случи, лесно излизате
от това състояние и съумявате да преодолеете
възникналите по пътя ви
препятствия.
Ако преобладават отговорите от група "Б"
-Често ви се случва да изпитвате неувереност в
силите си. Тогава сте способни да паднете духом и
трудно се справяте сами
с възникналата ситуация.
Вие просто изпадате в
зависимост от другите,
нуждаете се от емоционалната помощ и подкрепа на роднини и приятели.
Нашият съвет е повече да
разчитате на собствените си сили и способности.
Вие ги имате, изпробвайте ги отново и отново.
Ако преобладават отговорите от група "В" - Имате лошо мнение за себе си.
Но това съвсем не означава, че вие не сте стойностен човек, възможно
е с вас да се е случило
нещо неприятно. Сигурно притежавате немалко
таланти и достойнства.
Престанете да мислите
непрекъснато за вашите
неудачи, открийте положителните си качества
и неизползваните възможности и способности.
Спомнете си, че именно
вие можете да правите
много неща по- добре от
другите. Старайте се да
бъдете повече с хората,
които ви разбират и ви
поддържат. Съгласете се,
няма идеални хора, затова приемайте критиката
и съветите по- спокойно,
без да се боите да изразявате чувства и мисли.

Понеделник, 29 септември 2014 г.
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ЛЮБОПИТНО

СРЯДА

ÒÎÏ ÂÈÖ

ТИР се преобърна и разпиля жито
техника на служба „Пожарна безопасност и
защита на населението", бе изправен и изтеглен камионът. По време на тази операция
движението по едната
лента беше спряно, а

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище



ТЪРГОВЕ

ЧЕТВЪРТЪК

На разкопките на древния Мисионис

място медицински екип
е установил, че шофьорът няма сериозни наранявания.
Специализирани
машини на фирми от
Търговище
събраха
разпиляното жито. А с

ОБЯВИ
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Борислав КУРДОВ
ТИР с прикачено ремарке се е преобърнал на
пътното платно в близост
до село Дралфа, община
Търговище. На главния път
Търговище-Попово са разпиляни няколко тона жито.
Товарният автомобил, който е марка „Скания" и е с
добричка
регистрация,
се е преобърнал в лявата
лента, което налага служители на „КАТ - Пътна полиция" да регулират движението на моторни превозни
средства в свободната дясна част на пътя.
По предварителна информация, без видима причина,
пътувайки в посока Търговище, водачът е изгубил контрол над управлението на
камиона. Пристигналият на



за пътуващите в посока Търговище ще бъде
предложен
обходен
маршрут през селата Голямо Соколово и
Бистра. Пътят бе пуснат за движение близо
три часа по-късно.

УЧИТЕЛСКИ
БИСЕРИ
Учителка по математика:
Тази
редица
има залитания в
търсене на околен
ръб.
***
Учител по физическо:
Момичета, събличайте се, аз ей
сега идвам!
***
Учител по математика:
Начертайте
две безкрайно дълги прави с дължина 3 метра!
***
Учител по физическо:
Следвайте ме,
аз ще ви настигна…
***
Учителка
по
биология изнася
беседа срещу наркоманията:
Животът
на
всеки
наркоман
завършва
със
смърт!
***
Учителка
по
физика:
Ако ти ударя
един шамар, ще
започнеш да трептиш хармонично…

Каролин Вознячки забравила
чек за 1.5 млн. долара

Ако спечелите 1.45
милиона долара едва ли
има голям шанс да забравите да си вземете
чета. Но точно това се
случило с датската тенисистка Каролин Вознячки, която загуби финала
на US Open от Серена
Уилямс.
Вознячки взела купата и екипировката и си
тръгнала от комплекса
"Флашинг медоус" след
добре свършената работа на последния за годината турнир от Големия
шлем. Тя се насочила
към Манхатън, където
смятала да си даде почивка от тениса и да се
разтовари със седмицата на модата в Ню Йорк.
Половин час след напускането на кортовете
обаче трябвало да обърне колата и да се върне
в Куинс. Оказало се, че
забравила да си вземе
чека за подгласник на
турнира.

Това обаче не бил
единственият случай, в
който датчанката подхожда небрежно към
финансовите си дела.
Според Моника Ланлги
от "Уол стрийт джърнъл",
която разглежда маркетинговия й потенциал,
Вознячки забравила да
си потърси около 500 хиляди долара от спонсори
за постигнати резултати.
Самата Вознячки би
могла да бъде едно от
най-продаваните лица
на тениса. Доскоро тя
имаше връзка с голфъра
Рори Макилрой, която
медиите следиха с интерес. След раздялата и
двамата заиграха както
никога преди.
Датчанката е една от
най-комуникативните в
тениса. Говори осем езика и има над 700 хиляди
последователи в "Туитър", като печели по около 10 милиона долара от
рекламни договори.

В името на любовта

Мъж отслабна
305 килограма

Бившият
пощальон
Пол Мейсън, 52-годишен
жител на Великобритания, е отслабнал с 305
килограма, след като се
запознал с американка
в интернет и се влюбил
в нея. Запознанството е
станало във Фейсбук. Жената първа писала в социалната мрежа, след като
гледала
документален
филм за Пол.
Първият разговор между двамата по Skype продължил 4,5 часа. Преди
запознаството
Мейсън
е тежал 445 кг, а сега
влюбеният ромео е вече
"само" 140.

Кои са най-смешните причини за раздяла
Хората се разделят поради
различни причини - понякога сериозни, друг път заради дребни
дразнещи неща. Потребител на
социалната мрежа Reddit помоли своите приятели в мрежата да
споделят най-смешните причини
за прекратяване на една връзка.
Ето и част от отговорите:
"Тя чакаше сервитьорът да дойде и чак тогава започваше да се
чуди какво да си поръча", гласи
един отговор.
"Имаше голяма бенка на клепача. Всеки път, когато се целувахме, виждах как бенката се приближава към мен. Започнах да
сънувам, че бенката ми говори",
споделя друг потребител.
"Когато гледа сериали на запис,

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



гледа дори и рекламите и не ги
превърта", оплаква се трети.
"Винаги когато се прозявах, си
пъхаше пръста в устата ми, мислеше си, че това е смешно", "Не
вярваше, че човек е стъпил на Луната" и "Главата му беше прекалено голяма за това тяло", отговарят
други потребители.
"Бъркаше в захарта със същата лъжица, с която преди това си
разбърка кафето.
Винаги оставяше
бучки в захарта",
оплаква се друг
потребител.
"Апартаментът
й беше на осмия
етаж, а нямаше
асансьор", "Ходе-

0893 693 202 от понеделник до събота!

ше като тиранозавър рекс" и "Използваше същия дезодорант като
на майка ми", са доста основателни причини според други.
"Това е човекът, който се храни
най-шумно. Винаги дъвче с отворена уста и мляска. Не дай Боже
да й хареса храната и започваше
с безкрайното "ммммм", е причината за раздялата на един от потребителите на Reddit.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

