Излиза в
понеделник
и четвъртък

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

Èçäàâà ñå îò 7 ñåïòåìâðè 1998 ã
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК • Четвъртък, 30.X.2014 г., бр.75 (1533), год.XVII

0.50 лв.

ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Приключи фестивалът

„Златното око”

Андрей Чертов с голямата
награда * Съюза на българските и филмови дейци дари цигулката и акордеона на Димо
Коларов на музея в Попово

И след първия сняг
центърът на Попово
изглежда красив и
съвременен в бялата
си пременя. Надяваме се, че и центърът
на Търговище след
време ще бъде така
привлекателен през
всички сезони на годината.

Възраждане на
Войнишкия паметник

Ïðåäèçâèêàòåëñòâîòî
äà ñè ó÷èòåë
–

С пари от дарение в
Търговище реставрират
Паметника на незнайния воин, по-известен
като
Войнишкия паметник. Върху реставрацията са работили
местният скулптор Илия
Иванов и леярът Васил
Андонов. Иванов е приел поръчката от Ротари
клуб в Търговище, които
осигуряват 15 000 лв.,
за да възродят паметника - символ на бъл-

100 ãîäèíè ïðåäè íàøåòî âðåìå
н а 3 с тр .

Скулптурната композиция на
Любомир Далчев се реставрира
от Илия Иванов

гарската военна мощ.
Паметникът е изработен от известния
български скулптор Любомир Далчев и е монтиран в Търговище през
1939 г.
(на 2 стр.)

Йорданка
ГЕОРГИЕВА
Операторът и режисьор Андрей Чертов
получи голямата награда „Златното око” за
филма „Дъждовен ден”
на седмото издание на
националния фестивал
в памет на Димо Коларов, който се проведе
в Попово от 23 до 25
октомври. Гости на официалното закриване на
фестивала бяха актрисата Мартина Вачкова,
журналистката Елена
Йончева и голямата
дама на българското
кино и театър Гинка
Станчева. Жури с председател
Константин
Занков присъди награда за цялостно творчество на Христо Тотев
– емблематично име в
българската операторска школа, а наградата
на Съюза на българските филмови дейци
получи Михаил Боевски
– оператор на филма
„Контражур”.
В трите фестивални
дни жителите (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

Операция на КАТ

"Сигурни пътища"

Тенисистът Вилислав Бонев

Сред младите
таланти на България

Младият търговищки състезател по тенис на корт
Вилислав Бонев приключи
състезателния сезон на призовото 4-то място в Ранглистата на България за юноши
до 12 години. Тенис талантът
ни се придвижи (на 4 стр.)

Първи ноември - Ден на народните будители
Óâàæàåìè
ïðîñâåòíè è êóëòóðíè äåéöè,
Óâàæàåìè
ñúãðàæäàíè,

За мен е чест да Ви поздравя с Деня на народните
будители!
Нека в този ден отдадем дължимото
уважение, почит и признателност към
всички заслужили българи, които през вековете са допринесли за запазване на българската духовност!
Приемете пожеланията ми за здраве и
нестихващ стремеж към познание! Бъдете достойни наследници на завещаната
ни българска нравственост и традиции.

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ!

Д-р Дарин ДИМИТРОВ
народен представител от ПП ГЕРБ-Търговище

Óâàæàåìè êóëòóðíè
äåéöè, êíèæîâíèöè è
ïðîñâåòèòåëè,
Óâàæàåìè æèòåëè íà
îáëàñò Òúðãîâèùå,

За мен е удоволствие да Ви
поздравя по повод 1 ноември –
Деня на народните будители!
Първи ноември е един от най-важните и стойностни български празници на духовността, просветата и книжовността. Това е денят, в който
свеждаме глави пред онези първоучители и духовни водачи, които завещаха на бъдещите поколения
стремеж към знание, будност и национално самочувствие.
На този ден нека отдадем дължимото и на съвременните наши будители, които продължават с
ентусиазъм да се грижат за културното и духовно обогатяване и израстване на нашия народ.
Бъдете живи, здрави и все така всеотдайни към
просветното дело и българския дух!

×åñòèò Ïúðâè
íîåìâðè - Äåí íà
íàðîäíèòå áóäèòåëè!

На този ден отдаваме заслуженото на всички наши книжовници,
просветители, учители, читалищни дейци, възрожденци с буден дух
и национални идеи, отстояващи каузата за единство на българската
нация, на потребността ни към вътрешна хармония и собствена идентичност.
В днешното ни сложно битие необходимостта
от съвременни будители ни тласка в търсенето на
опора в такива светли, чисти личности, които олицетворяват духовния елит на нацията. Тласка ни към
силата и емоционалния заряд, който те носят в себе
си с вярата и желанието да ни предпазят като народ,
за да пребъдем. Така, както устояваме хиляди години,
преодолявайки многобройни препятствия по трънливия път към съвременния ден, защото във всяка една
епоха стремежът към доброто и красивото присъства в различните и многообразни форми на просветителския дух.

Çàòîâà – ÷åñòèò ïðàçíèê, ñúâðåìåííè

Севда ЕРМЕНКОВА, áóäèòåëè íà Áúëãàðèÿ!
×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ!
Д-р Красимир МИРЕВ
областен управител на област Търговище
кмет на община Търговище

Катя ХРИСТОВА
Специализирана полицейска операция под
надслов „Сигурни пътища” се проведе в Търговищка област. Акцията
е била насочена към
контрола на скоростта, с
която се движат автомобилите. Това съобщи на
брифинг началникът на
сектор “Пътна полиция”
в ОД на МВР - Търговище Теодор Тодоров. Операцията се е провела в
рамките на 24 часа на
територията на областта, освен това е част от
работата на европейската мрежа на службите
на „Пътна полиция”.
Теодор Тодоров съобщи, че в следствие
на лошата пътно-транспортна обстановка в Търговищко и превишената
скорост се случват тежки произшествия. От началото на 2014 г. до сега
в региона са станали 30
тежки катастрофи, в които има 21 загинали, а
други 30 са ранени. При
една трета от всички
пътни инциденти причината е несъобразената
или превишената скорост. Над 53% от загиналите по пътищата на
страната са жертви на
високата скорост, каза
Тодоров.
(на 2 стр.)
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Свилен
Василев
„Циганско
лято”,
Работна среща
облачно и дъждовно сдаде поста
В кабинета на кмета
на Община Омуртаг

Работна среща с представители на фирмите-изпълнители
на ремонтните дейности в община Омуртаг по проектите от
публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” проведе на
24 октомври градоначалникът
Неждет Шабан. Срещата беше
инициирана от кмета Неждет
Шабан във връзка с настъпването на зимния сезон, който може да затрудни и забави
своевременното
завършване
на реализиращите се по правителствената програма проекти.
На срещата присъстваха управители и представители на
фирмите „Лисец” ЕООД, ДЗЗД
„Зелени площи - Омуртаг” и
„Пътстрой – Варна” ЕООД. Присъстваха още заместник-кметът на община Омуртаг инж.
Мехмед Мехмедов, главният
инженер Милчо Михайлов и
директорът на дирекция „Проекти, инвестиции, строителство
и обществени поръчки” Нуршен
Юмерова.
На проведената дискусия
бяха обсъдени евентуалните
затруднения, които биха възникнали пред строителите в резултат на застудяването и съответно конкретните мерки, които
е необходимо да се предприемат за предотвратяването им.
Кметът отново подкани изпълнителите на обектите да се
мобилизират и да ускорят темповете си на работа, като обеща пълно съдействие от страна
на Общината. От своя страна
строителите обещаха да направят всичко възможно, за да завършат обектите навреме.

Времето през ноември

Трудно може да бъде
поставена точна прогноза
за времето през ноември.
Температурите ще са доста
променливи и може да ни
изненадат, както с необичайно топло за сезона време, така и с превалявания от
сняг. Месецът е изпълнен с
много краткотрайни промени на температурата, както и с много краткосрочни
валежи. Възможно е през
ноември да има необичайно топли дни с температура
около 21 градуса през деня,
но и краткотрайни превалявания на сняг. Макар да не
можем да говорим все още
за същинско начало на зимата, именно през ноември
времето по-често е студено
и мразовито.
Както обикновено, и през
тази година първите дни на
ноември ще бъдат по-слънчеви и топли. Ще се радваме
и на т.нар. "циганско лято".
"Месецът ще е хубав в сравнение с представите за него.
Ако има някакви валежи, те
ще са краткотрайни. Разбира се, и сняг може да падне, но това ще е еднократен
акт, няма да засипе цялата
държава", коментират метеоролози. Дните през вто-

рата половина на месеца
ще са изпълнени с повече
облаци, ще има превалявания предимно от дъжд, а по
високите места - сняг.
Според нашата прогноза
за времето през ноември,
слънчевите дни ще бъдат не
повече между 7-10, докато
облаците ще запълват небето над страната ни през
13-16 дни за целия месец.
През останалите десетина
дни освен облаци, ще има
и валежи. Като цяло, ноември ще бъде един облачен и
дъждовен месец, какъвто е
всяка година.
Дните с превалявания
остават в рамките на обичайните за месеца или около 8-9 дни. Метеоролозите
прогнозират валежи от около 50-70 литра на кв. метър
в низините, докато в равни-

ните се очаква да достигнат
60 литра на квадратен метър и 100-120 литра в планините където освен дъжд,
ще прехвърча и сняг, който
ще успее да направи тънка
снежна покривка по по-високите части. Все по-често
ще се образуват слани, температурите ще стават по-ниски, денят ще намалява.
Средните
температури
през ноември 2014 г. се очаква да бъдат около и под
нормите: в равнините между
3 и 7 градуса, а във високите
полета между 1 и 3 градуса.
През третото десетдневие
ще бъде студено. Максималните температури, които очакваме през месеца ще бъдат между 15 и 20 градуса,
а минималните температури
ще са между минус 4 и минус 8 градуса.

Не е вече областен, но остава общински председател на БСП в Търговище

Областният председател
на БСП в Търговище Свилен Василев е подал оставка. Тя е била депозирана в
понеделник на проведено
заседание на Областния
съвет на партията, съобщи
Илияна Димитрова, член
на Областния съвет и зам.председател на Общинския
съвет на БСП в Търговище.
На заседанието е бил направен анализ за участието
и резултатите, постигнати от
"БСП лява България" на проведените предсрочни парламентарни избори на 5 октомври. Свилен Василев остава
общински председател на
социалистите в Търговище.
Днес /четвъртък/ от 16,30
часа предстои заседание на
Областния съвет за избор

на лидер. Партийните организации на БСП в петте общини на област Търговище
са издигнали и подкрепили
кандидатурата на Явор Куюмджиев за председател.
Както се знае, Кюумджиев
бе народен представител от
региона в 42-рото Народно
събрание и водач на листата от кандидат-депутати на
коалиция „БСП лява България” на предсрочния вот, но
постигна отчайващо ниско
доверие на изборите и не
влезе в Парламента.
По думите на Илияна
Димитрова няма пречка на
самото заседание да бъде
издигната и друга кандидатура за лидер на Областния съвет на БСП в Търго„ТН”
вище.

ÊÐÈÌÈ ÍÎÂÈÍÈ

Убийство с меч в Тръстика
Възраждане на
"Сигурни пътища" Войнишкия паметник
Операция на КАТ

(от 1 стр.)На територията
на Търговищка област бяха
разположени 17 контролни
пункта, където служители
на сектор „Пътна полиция”
следиха за нарушения. Една
от точките в Търговище бе
разположена в кв. „Въбел”.
Там след ремонта на ул. „Ал.
Стамболийски” се наблюдава превишаване на скоростта от водачите. Полицейски
служители имаше на бул.
„Митрополит Андрей”, в близост до Спортното училище,
в прохода „Боаза”, край селата Пробуда и Здравец. На
територията, обслужвана от
РПУ – Попово бяха разположени три екипа – един в
града и два на пътя Попово
– Бяла. А на територията,
обслужвана от РПУ – Омуртаг имаше 4 екипа. По един
екип имаше в района на бившата Консервена фабрика,

на пътищата Омуртаг – Котел и Омуртаг – Върбица и
в града.
От „Пътна полиция” в
Търговище са взели мерки,
съобразени с усложнената
пътно-транспортна обстановка в региона. Тези дни
е извършено т.нар. фрезоване на пътната настилка в Боаза. Става дума за
своеобразно изронване на
горния слой на асфалта,
който дори при най-слабо
овлажняване става твърде хлъзгав и често водачите губят управлението
на автомобила, случват се
катастрофи, има загинали
и ранени. Провеждат се и
акции в малките населени
места и пътищата от трети
и четвърти клас, като се
следи за правоспособността на водачите, употребата
на алкохол и спазването на
ограниченията
на скоростта.
Статистика от
п р о велата
се акц и я
„Сигурни пътища”
четете
в
следващия
брой на
„Търговищки
НОВИНИ”.

(от 1 стр.) Вложени са 600
000 лв. от доброволни вноски от членове на Дружеството на запасните офицери,
събирани в продължение
на 15 години, сочи историческата справка. През
годините по политически
причини е демонтиран и
изнесен в покрайнините на
града. През 1968 г. е поставен на днешното място - на
входа на Търговище откъм
Омуртаг. Паметникът представлява бронзови фигури
на подофицер и войник в
устрем - върху бетон, облицован с червен варовик, на
чиито стени са прикрепени
метални релефи, представящи важни сражения от войните и надпис: "Вечна слава
на падналите за Родината",
който днес е полуразрушен.
Има релеф и на родения в
Търговище знаменосец на
Ботевата чета Никола Симов - Куруто. При преместването и с годините мону-

ментът е повреден, няма ги
и съществени елементи от
композицията. Липсват части от ръка, пушка, ботуши,
части от шинела, по него
има и много пукнатини. Заради липсата на оръжия,
досега войниците изглеждаха като дезертьори, коментира Илия Иванов.
"Реставрацията ми отне
половин година тих труд в
ателието. За мен бе удоволствие да се докосна до
творба на Любомир Далчев", казва Иванов. Новите отливки са погълнали над 150 кг бронз. Има
какво още да се прави по
постамента и металните
отливки, но са нужди допълнително средства. След
тази реставрация паметникът, който увековечава над
900 военни от Търговищко
загинали по време на войните за национално обединение, се възражда за
нов живот.
„ТН”

37-ãîäèøåí ìúæ îò ñåëî Òðúñòèêà, îáùèíà Ïîïîâî, å áèë
çàäúðæàí îò ñëóæèòåëè íà îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ â
Òúðãîâèùå. Òîé å óëè÷åí â óáèéñòâîòî íà 49-ãîäèøåí íåãîâ
ñúñåëÿíèí.
Íà 26 îêòîìâðè çàäúðæàíèÿò å âëÿçúë â ïèòåéíî çàâåäåíèå â ñåëîòî, êàòî íîñåë ìàñêà íà ãëàâàòà ñè, à â ðúêàòà
ñè èìàë åäíîìåòðîâ ìå÷. Íà øåãà çàïî÷íàë äà ãî ðàçìàõâà è
òàêà ïðîáîë â áåäðîòî 49-ãîäèøåí ìúæ. Ìåæäó äâàìàòà íå å
èìàëî ñêàíäàë, òâúðäÿò î÷åâèäöè. Ðàíåíèÿò áèë òðàíñïîðòèðàí äî áîëíèöàòà â Ðàçãðàä, êúäåòî ïî-êúñíî ïî÷èíàë îò
îñòðà êðúâîçàãóáà.
Óáèåöúò å çàäúðæàí â Òúðãîâèùêèÿ àðåñò, êàòî ñðîêúò
çà çàäúðæàíåòî ìó å óäúëæåí äî 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà
ïðîêóðîð îò Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà Òúðãîâèùå. Ïîâäèãíàòî ìó å îáâèíåíèå çà óáèéñòâî ïî íåïðåäïàçëèâîñò. Â çàâèñèìîñò îò óñòàíîâåíàòà òåëåñíà ïîâðåäà, çàêîíúò ïðåäâèæäà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò 3 äî 12 ãîäèíè.

Поредна жертва на катастрофа в прохода „Боаза”

64-ãîäèøíà æåíà å çàãèíàëà â Òúðãîâèùêàòà áîëíèöà, ñëåä
êàòî å ïîñòðàäàëà ïðè ïîðåäíàòà êàòàñòðîôà â ïðîõîäà
„Áîàçà" íà ãëàâíèÿ ïúò Ñîôèÿ-Âàðíà.
Â áëèçîñò äî ñåëî Ïðåçâèòåð Êîçìà 58-ãîäèøíà æåíà å
èçãóáèëà êîíòðîë íàä óïðàâëÿâàíèÿ îò íåÿ ëåê àâòîìîáèë
„Ìåðöåäåñ" ñ ðóñåíñêà ðåãèñòðàöèÿ. Çàðàäè äâèæåíèå ñ íåñúîáðàçåíà ñ ïúòíèòå óñëîâèÿ ñêîðîñò, àâòîìîáèëúò íàâëÿçúë â íàñðåùíàòà ëåíòà è ñå áëúñíàë â „Òîéîòà Êîðîëà" ñ
øóìåíñêà ðåãèñòðàöèÿ. Âñëåäñòâèå íà êàòàñòðîôàòà å ïîñòðàäàëà âîçåùàòà ñå íà ïðåäíàòà äÿñíà ñåäàëêà 64-ãîäèøíà
æåíà îò Ñèëèñòðà. Òÿ å áèëà îòêàðàíà â áîëíèöàòà â Òúðãîâèùå, êúäåòî ïî-êúñíî å ïî÷èíàëà.
Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.

Показен арест на измамник

Ïðåä ïîãëåäèòå íà äåñåòêè êëèåíòè íà êîîïåðàòèâíèÿ ïàçàð â Òúðãîâèùå, ñëóæèòåëè íà îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ
ñà ïðîñíàëè íà çåìÿòà ìúæ è ñà ãî àðåñòóâàëè. Ïî-êúñíî ñòàíà
ÿñíî, ÷å 45-ãîäèøíèÿò Àõìåò Â. å áèë óëè÷åí â èçìàìà. Àðåñòóâàíèÿò å âúâåë â çàáëóæäåíèå 26-ãîäèøåí ìúæ îò Âúðáèöà, ÷å
ùå ãî âêëþ÷è â êóðñ çà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâîñïîñîáíîñò çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ. Öåíàòà ïîèñêàíà çà „óñëóãàòà" áèëà 3 740 ëâ.
Â ìîìåíòà íà çàäúðæàíå â Àõìåò áèëè íàìåðåíè 540 ëåâà ñóìà, êîÿòî îòãîâàðÿëà íà ïîñëåäíàòà âíîñêà îò öÿëàòà ñóìà.
Èçìàìíèêúò å çàäúðæàí ïúðâîíà÷àëíî çà 24 ÷àñà, à ïî-êúñíî
àðåñòúò ìó å óäúëæåí äî 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà ïðîêóðîð.
Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî çà èçìàìà ïî Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ. Àõìåò Â. å ïîçíàò íà ïîëèöèÿòà ñ èçâúðøåíè îò
íåãî ïðåäèøíè ïðåñòúïëåíèÿ. Ìúæúò å îñúæäàí.

Четвъртък, 30 октомври 2014 г.
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Първи ноември – Ден на народните будители
Предизвикателството да си учител С Гран При Масови прояви
Рая Христова 150 години читалище „Напредък 1864”

– 100 години преди нашето време от Шумен

Веселина Спасова

В Държавен архив – Търговище се съхранява богата
колекция от спомени, отразяващи различни страни от трудното ежедневие на учителите в
края на ХIХ и началото на ХХ
в. Част от тези свидетелства не
са лишени от идеологически
пристрастия, но други разкриват с документална точност
условията на живот в малките
и изостанали селища на територията на бившите Омуртагска, Поповска и Търговищка околии, където да бъдеш
единствен източник на знание
и просвета вероятно е било поскоро проява на идеализъм,
отколкото професия.
Един от най-колоритните и
правдиви разкази за проблемите на начинаещите учители
в годините на Първата световна война принадлежи на Веселина Кънева-Спасова. Авторката на спомена е родена
на 10 февр. 1898 г. в гр. Шумен.
Завършва девическата гимназия в родния си град през 1915
г. Работи последователно в с.
Еревиш [дн. кв. на гр. Антоново]
и др. села от Османпазарска
(Омуртагска) околия. От 1919 г.
е главна учителка в с. Осмар,
Шуменско, където дълги години е преподавал баща й. След
женитбата си за железничаря Симеон Спасов през 1924
г. се прехвърля в с. Надарево,
Търговищко, но остава там
само една година. Приключва
педагогическата си дейност
през 1932 г. в с. Подгорица,
Търговищко и се пенсионира
преждевременно по болест.
Почива вероятно през 1967 г. в
гр. Варна.
“[…] През учебната 1916 –
17 год. бях назначена като волнонаемна учителка в с. Еревиш, Османпазарско. С каква
радост посрещнах заповедта
за назначението си! Моите
мечти се сбъдваха – да печеля и стана народна учителка –
старата професия на баща ми
[…].
На 28 август вечерта аз
тръгнах на път за селото си с
още две колежки от близките
села. Влакът бе препълнен с
мобилизирани мъже. Към един
часа след полунощ слязохме на гара Асеново. Ни жива
душа!... Тъмно като в рог! И
чакалня нямаше […]. Един от
стрелочниците, който живеел
в таванския етаж на гарата със
семейството си ни покани да
спим в тях […].
Рано сутринта станахме, понеже трябваше да търсим превозно средство до селата си, а
такива трудно се намираха. За
наше щастие, бяха дошли 2-3
волски коли, натоварени с дървени въглища. Колите се караха от жени – мръсни, скъсани
шопкини! Мъжете им бяха мобилизирани. Само едно 16 годишно момче ги придружаваше. Съгласиха се да ни вземат
[…]. Седнала върху денкчето
си, аз треперех цяла от студ и
страх. Заваля ситен дъжд. Из-

Станислава ЦАНЕВА, старши експерт в
Държавен архив – Търговище
почерних се цяла от мръсната от близките села – да отидем
кола и заплаках. Първо разо- на гости на учителката баба
Иванка Чокоева и тя наша съчарование! […]
Училището бе старо, със- гражданка-шуменка […]. Тя
тоящо се от две стаи и канце- живееше в канцеларията [на
лария. Понеже учителят бе училището – бел. Ст. Ц] – малмобилизиран, аз трябваше да ка стаичка, в която имаше легводя 4 отделения – около 40-50 ло, маса, печка и един стол.
деца. В стаята въздухът бе не- При нея живееше внучката й
чист. Децата идваха често нев- на около две години – сираче,
чесани, скъсани и мръсни; чес- без майка. Тя го гледаше.
Учебната стая тя бе обърто по тях лазеха въшки. Ужас!...
Трябваше да ги връщам вкъщи нала на мазе. В средата бяха
да се измият и вчешат. Няма- събрани 5-6 чина и една побеше откъде да си купят сапун. ляла черна дъска. По стените
Поради военното положение висяха плитки лук и сушени
беше въведена купонна сис- чушки. В ъгъла бе преградено
тема. Вместо със сапун, се пе- и в него квичеше малко праряха с бяла пръст на герана. сенце. Паднахме от смях, като
Всички бяха одрипавели, ня- видяхме тая картина… “Като
маше откъде да се купи нищо. порасне малко, ще му напраВместо обувки носеха опинци. вим отвън кочина” – каза тя за
Децата бяха бледи, слаби… свое оправдание. Какво е било
Често боледуваха, а лекар ня- учението – сами съдете!...
[…] На празника Кирил и
маше в селата. Имаше само в
града – Осман Пазар [Омур- Методи трябваше да раздавам свидетелствата на децатаг], но той бе далеч.
И ние, учителите, нямаше та. Подготвих утро. Каква бе
откъде да си набавяме проду- изненадата ми, като отидох
кти и хляб. Принудена бях да си в училище. Учебната стая бе
меся сама хляб в паница (пръс- препълнена с майки и деца.
тена тава). Ядяхме повече мля- Учениците изпяха песента за
ко, сирене, гъби и боб, каквито Кирил и Методи, издекламинамирахме из село. Плащах 12 раха няколко стихотворения и
лв. наем за квартира и дърва. започнах да им раздавам свиВода пиехме от мръсни герани, детелствата. Всяко дете прискъдето се перяха хората. Месо тъпваше боязливо, за да си
не се намираше, освен пилета, получи свидетелството, като
които бяха скъпи, а аз получа- носеше по една малка тъкавах 75 лв. заплата. Трябваше на кърпица и я слагаше пред
да се храня, да плащам наем и мен на масата, в знак на блада се обличам от тях. Въпреки годарност и уважение – обивсички несгоди аз бях доволна чай, останал от много години
от професията си – обичах де- в Тузлука. На другия ден аз
наех каруца и си тръгнах с бацата […].
В училище нямаше никакви гажа си за Шумен. Минахме
условия за работа. Само една през гр. Осман Пазар за Ески
маса и един стол в учебната Джумая [Търговище]. Пътувастая. Никаква картина или кар- хме цял ден. Вечерта с влака
та. За библиотека и дума да не продължих пътя си. Нашите
става. В замяна на всички нес- ме чакаха на гарата в Шумен.
годи в селото ми имаше богата Тия спомени са най-силни и
природа и се поправих от чис- незабравими за мен – първия
ми даскалък…”*
тия въздух.
[…] Решихме с […] колежки
* Публикуван със съкращения.

Медали и купа

За Балетна формация "Търговище"

Диляна СТОЙЧЕВА
Балетна формация „Търговище” към Младежкия
дом в Търговище, с ръководители Севдалина Стойчева
и Мариам Макарнаян, спечели четири призови места
в танцовата спартакиада,
която се проведе във Велико Търново.
Първо място и купа завоюваха и Бусе Йълдъз и
Калина Николаева с танца
„Кукли”. Те се състезаваха
в стил класически балет,
категория – дует, възраст –
деца.
Фернандо Леон Васев бе
отличен с първо място и златен медал в стил характерни
танци. Фернандо участва в
състезанието с танца „Gipsy
dans” и получи за отличното
си представяне първа награда и стипендия за обучение в Киев.
Две награди бяха присъдени на Марчела-Василена
Димитрова, която се състезава при голяма конкуренция
в юношеската възрастова
група. В стил – оупън, със
соловото си изпълнение на
композицията „С пламъка на

танца” тя спечели второ място, а в стил – модерн, категория – соло бе отличена с трето място и бронзов медал за
изпълнението на танца „Сън”.
Организатори на спартакиадата са Българската
федерация по спортни танцови дисциплини и община
Велико Търново. Представители на журито бяха проф.
Хикмет
Мехмедов,
д-р Бонка
Матова –
балетен
п е д а го г,
Ц в ета н к а
Гергинова
– балетен
п е д а го г,
Зорница
Радловска
– национален съдия,
Кремена
Шопова
– международен
съдия
и
Ралица
Базайтова
от Министерство на
културата.

С редица прояви чита- зала бяха
лище „Напредък 1864” в куклите на
Търговище отбеляза своя театрална150-годишен юбилей. По- та студия
етично-музикална
вечер и костюмите на балетната
посветена на годишнината формация, както и фотограот създаването бяха орга- фии от живота на читалищенизирали от ръководството то и неговите състави. Безна културната институция. платни кинопрожекции бяха
Свои спомени за културния организирани във вторник и
живот в Търговище и чита- сряда. Имаше детски пролищната дейност в периода жекции за малките и бълна 60-те години на миналия гарски филми за по-големивек, сподели журналистът те.
Кулминацията на празРадослав Черкезов. Своите
най-нови творби предста- ничните прояви ще се съсвиха литературни творци от тои тази вечер, 30 октомври.
различни поколения. С из- В тържествен концерт-спекпълнения на пиано се вклю- такъл ще се включат читалищните състави, а гост-изчи Таня Камджалова.
Рая Христова спечели
„Жива изложба” бе откри- пълнители ще бъдат Бони
най-високото отличие Гран та в понеделник вечерта. Милчева и Маргарита ХраПри от VI-ти Национален и Експонирани в ритуалната нова.
I-ви Международен конкурс
В събота е
за млади изпълнители на
популярна песен „Съзвездие” - Шумен. Рая Христова,
с музикален педагог Кремена Кряколова, се съревАрхангеловата задушница ви богослужение с молитви
новава в най-многобройнае
една
от трите най-големи. за починалите. Върху гроба
та IV-та възрастова група,
включваща 22 участници. Отбелязва се в първата съ- на починалите палим свещ,
Тя изпълни песните "Както бота преди Архангеловден която е символ на нашата
съм била" на Нели Ранге- - защото събота е отредена вяра, а пламъкът напомня
лова и "Homeless" на Леона за ден на покойниците. Във за безсмъртието на душите.
всеки православен храм на Тамянът пък символизира
Луис.
"Конкурсът се проведе в Архангелова задушница се чистата молитва, цветята
два дни, но в моята възрас- прави Обща панихида за по- - добродетелите на почитова група изпълнявахме и чиналите, молим се за душа- налия. На Архангелова зата на мъртвите и палим свещ. душница се отдава и вечна
двете песни в един и същи
На задушница посеща- признателност на офицериден." - разказа Рая - "Учас- ваме гробовете на наши- те и войниците, загинали за
тниците бяха много, 22-ма те близки. Почистваме ги, България.
в моята група и над 100 прекадяваме с тамян и
в конкурса, предимно от украсяваме с цветя. В миБългария и Казахстан. Кон- налото най-възрастната
куренцията беше голяма и жена преливалаа гроба с
напрежението също, но пък червено вино. Ритуалът по
беше и много забавно зад преливане на вино започкулисите, защото с много от вало от мястото, където е
участниците се познаваме главата на покойника в поот други конкурси. Не очак- сока наляво - правило се
вах, че аз ще спечеля най- три кръга по края на гроголямата награда и много се ба. В църквата пък се прарадвам, че журито ме оцени
толкова добре. От общо 100
точки имах 97,5. Интересното в този конкурс беше,
че журито вдигаше оценка
за изпълненията и всички можеха да видят каква
е. Отдавна не съм била на
конкурс с такова оценяване,
Учени от Националния зимите, свързани с влошено
при повечето не е ясно кой
как гласува и как оценява онкологичен институт в състояние на черния дроб.
Положителните последици
изпълнението ти. Председа- САЩ твърдят, че хората,
за
здравето на черния дроб
които
пият
кафе
всеки
ден,
тел на журито бе Мими Иванова, в него влизаха още подобряват работата на са налице независимо дали
Развигор Попов, представи- черния си дроб и могат да участниците пиели кофеинопредотвратят заболяване. во или безкофеиново кафе.
тели на Казахстан и др."
Изследователите открили, Това показва, че от значение
че пиенето на кафе, както с са полезните свойства на
кофеин, така и без кофеин, други компоненти на кафето,
предотвратява възможност- различни от кофеина. "Прета за високи нива на раз- дишни изследвания откриха,
лични биомаркери, които че пиенето на кафе има полосигнализират лошо функ- жителен ефект върху черния
циониране на черния дроб, дроб. Но не беше ясно дали
включително аминотранс- безкофеиновото кафе също
фераза, алкална фосфатаза е полезно. Нашето откритие
и гама глутамил трансфера- свързва както обикновеното,
за. Повишените нива на тези така и безкофеиновото кафе
ензими често е сигнал за с по-ниско ниво на черноувреждане на черния дроб и дробни ензими. Тези данни
са свързани с проблеми като показват, че съставки в кадиабет, сърдечно-съдови за- фето, различни от кофеина,
болявания, цироза, рак на вероятно помагат за здрав
черния дроб. Анализирайки черен дроб", заяви ръковонавиците за пиене на кафе и дителят на изследването д-р
кръвни проби от над 27 793 Цян Сяо, цитиран от БГНЕС.
участници на 20 или повече Учените казват, че са необхогодини, учените установили, дими допълнителни изследче хората, които пиели кафе, вания, за да се установи кои
имали по-ниски нива на ен- точно са тези съставки.

Архангелова задушница

Кафе - за здрав
черен дроб

Четвъртък, 30 октомври 2014 г.
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VII Международен фестивал „Дунавска перла” в Русе

На Републиканското по
вдигане на тежести

15 медала за СК”Торнадо” Високи
и ОДК Търговище
постижения

В спортна зала „Дунав”
в гр.Русе се проведе VII
Международен
фестивал
по спортна и художествена гимнастика „Дунавска
перла”. Шест състезатели
на СК”Торнадо” Търговище, възпитаници на ОДК и
Спортното училище, бяха
поканени да участват в
престижния турнир: Миркаан Даян Стефанов, Станислав Кирилов, Христо Цачев, Исмет Исметов, Милен
Енчев и Георги Иванов.
Гимнастички и гимнастици от Румъния, Русия,
Молдова, Кипър и България
заедно показаха красотата на гимнастиката.
От България, освен гимнастиците на „Торнадо”
– участваха и отборите на „Левски” София,
ЦСКА София, „А ГИМ”
София, „Л.Солачки” Благоевград, „Етър Стил”
В.Търново, „Светкавица”
Търговище, Локомотив”
Русе и домакините от
„Акро”.
Гимнастиците
ни
участваха във всички
възрастови групи, като
спечелиха 15 медала, от които 8 златни, 1
сребърен и 6 бронзови.
Абсолютен шампион и
носител на пет златни
медала на кон с гривни,

халки, успоредка, висилка и многобой стана първокласника Миркаан Даян
Стефанов, който се отличи с
перфектната си игра и обра
овациите на публиката.
До 14-годишна възраст
участваха Исмет Исметов
и Милен Енчев, като Исмет
стана шампион на успоредка и висилка, вицешампион
на халки и трети в многобоя.
Милен е с бронзов медал на
халки и с пети места на останалита уреди.
Във възрастта до 10г. и
до 12г. участваха най-много гимнастици. До 10г. Ста-

нислав Кирилов е с 5място
на висилка и 6-то на останалите уреди, а Христо Цачев
–до 12г., е с три шести места
и едно седмо.
В най-голямата възраст
– до 16г., Георги Иванов
завоюва златен медал на
успоредка и бронзови на останалите уреди.
Треньорите
Снежана
Стоянова, Борислав Илиев
и Димитър Стоянов са много
доволни от представянето
на възпитаниците си, които
за пореден път доказаха, че
Търговище е водеща сила в
гимнастиката.

Компанията за купуване и наемане на земя

Агрион откри офис в Търговище

Фирмата има професионална мрежа от
21 търговски точки в цялата страна

Офисът на Агрион в града бе официално открит от Милен Тодоров,
регионален мениджър на компанията за Североизточна България
и Емил Райков, търговски мениджър за региона на Търговище
Основна цел на компанията за професионално коректна и пълна информация, на базата на която
управление на земеделски активи Агрион е да ра- собствениците да взимат решения какво да пработи за развитието на модерно и ефективно земе- вят със земите си, така че да се обработват и да
делие с висока добавена стойност, в което колко генерират добавена стойност за целия сектор.
се може повече от българската земя да се обраКато основни трудности пред земеделието
ботва, а хората да получат желания финансов ре- експертите посочиха силната раздробеност на
зултат. Това стана ясно при откриването на офиса земята и липсата на изградена модерна напоина дружеството в Търговище в сряда. На практика телна инфраструктура. „Пазарът на земеделска
това е първата фирма в бранша, която влиза на земя и сектор земеделие у нас се развиваха
пазара с изцяло изградена професионална тър- изключително динамично в последните години
говска структура от офиси – общо 21 в ключови като това важи с пълна сила и за Североизточградове в цялата страна.
на България. Именно в такава ситуация Агрион
Агрион купува и наема земя, прави замени, припозна необходимостта от изграждането на
предлага безплатни консултации, съдейства за професионална мрежа от офиси и екип от сперешаване на търговски и юридически казуси. Ос- циалисти, които от една страна да имат богат
вен това експертите могат да предложат оферта опит в бранша, а от друга - да разполагат с
до 2 часа, дават възможността и за авансово из- инструментариум да отговорят на различните
плащане на рентата. Експертите съдействат и към нужди на собствениците на земи.”, посочиха от
кого собствениците да се обръщат за проверка компанията по време на откриването на офиса
кой им обработва земята, къде се намира, какви в Търговище. Гостите имаха възможност да подса необходимите документи за нейната продажба редят пъзел с 21 парчета – колкото са офисите
и т.н. Компанията ще се стреми да предоставя на фирмата в цялата страна.

Вторият кръг на Републиканското
първенство по вдигане на тежести
се проведе в Сопот от 16 до 19 октомври. Отборът на момичетата от
Търговище завоюва второто място и
взе Купата на федерацията.
Индивидуално при момичетата
Ивана Петрова /кат. 40 кг./ и Севда
Гюрселова /кат. 35 кг/ спечелиха
първи места. Симона Илиянова стана трета в кат. 35 кг. А четвърти в
своите категории станаха Мариана
Младенова /кат. 40 кг./ и Емне Билялова /кат. 58 кг/.
При момчетата Атанас Атанасов
стана първи в кат. 50 кг. и Алишен
Алиев – в кат. 45 кг. Добре се представиха и Севдин Сурай, Христо
Алексиев.
Треньори на младите състезатели са Петър Йорданов, Илиян
Паскалев и Лъчезар Йорданов. А
всички ученици са възпитаници на
спортно училище „Никола Симов” в
Търговище.

Приключи фестивалът

„Златното око”

(от 1 стр.) и гостите на Попово
имаха възможност да гледат всичките 29 филма, които участваха в
конкурса. А непосредствено преди
официалното закриване се състоя
среща-разговор в памет на именития поповчанин - операторът Димо
Коларов. Събитието бе съпътствано
от изложба, организирана от Историческия музей в града с фотоси,
свързани с развитието на българското кино, работата на бате Димо и
първото издание на фестивала през
1998г. Съюзът на българските филмови дейци дари цигулката и акордеона на Димо Коларов на музея в
Попово, а директорът Пламен Събев се ангажира вещите да станат
част от пътуваща изложба „От киноцентъра до музейната витрина”,
посветена на именития оператор,
заснел „Капитан Петко войвода”,
„Козият рог” и десетки други ленти.
Организатори на седмото издание на националния фестивал за
операторско майсторство „Златното око” бяха община Попово, Съюзът на българските филмови дейци,
в сътрудничество с Националния
филмов център към Министерство
на културата, с подкрепата на Асоциацията на българските оператори, Асоциацията на телевизионните
оператори, БНТ, UVT и Сдружение
за среда и култура „Попово XXI век”.

Êóïóâàì îðåõîâè
äúðâåòà è òðóïè

сека със
собствена
техникa

0896 574 076



Тенисистът Вилислав Бонев

Сред младите
таланти на България
(от 1 стр.) от 92-ро място в Ранглистата през
2012 г. до почетното 4-то
място през настоящата година. През 2014 г.
Вилислав взе участие
в 9 държавни и 2 международни турнира от
Календара на БФТ за
юноши до 12 г., на които
се представи прекрасно и завоюва призови
места и медали, което
го нареди сред най-добрите деца по тенис на
България.
Аско Атанасов, който
е треньор на Вилислав
споделя, че детето има
голям талант и въпреки че в града ни няма
дори един тенис корт
с клей-покритие, тенисистът ни се представя
прекрасно на турнирите, които се провеждат
само на клей-кортове.
С много труд и желание

След първия Попово
пристъп на зимата

от страна на треньора
и състезателя, с ходене преди всеки турнир
в съседните градове –
Шумен и Разград, за да
се тренира на клей-кортове и детето да свиква
с настилката, Вилислав
постигна значителни успехи.
Тъй като в Търговище има много желаещи
деца да тренират тенис,
всички те и техните родители се надяват найпосле да бъдат направени в града ни тенис
кортове, които са така
необходими за тренировките и по-нататъшно
развитие на всеки един
състезател. Липсват и
спонсори в Търговище,
които да подпомагат
талантливите ни деца в
този изключително красив, но скъп и труден
спорт.

на 02.11.2014 г. се навършват

30 години

от смъртта на нашата
майка, баба и сродница

БОНКА
ПЪРВАНОВА
ПЕТКОВА

След падналия сняг през почивните дни
пътната обстановка в община Попово е
спокойна. Улиците и пътищата от републиканската пътна мрежа са мокри, но
почистени и обработени. Със специализирана техника се отстраняват счупени
клони и паднали на пътя дървета вследствие на тежкия сняг.

на 72 години

Ти бе добър човек, остави след себе
си спомен за безкрайна човечност!
С тъга и много обич се прекланяме
пред светлата ти памет!
Нека всички, които я познаваха
да си спомнят за нея с добро

ПОЧИВАЙ
В МИР
от близките

Четвъртък, 30 октомври 2014 г.
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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

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

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀwww.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ÅÌÈ
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
ÑÐÎÊ
ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
01.12.
2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ,
90 кв.м. Ул. Опълченска, ет. 2 от къща 49 000 ÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.
тристаен тухла
79 000

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ИМОТ
в София, Варна или друг град в България?
Обърнете се към Агенция „ВИКТОРИЯ”!

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

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

(1-4)

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

êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

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
(1-4)

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!

"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

БЛИЗО ДО ХОРАТА

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)

(1-4)

óë. „Ðàêîâñêè” 58

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
ïëàùàíå МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
âåäíàãà!
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаÍÎÂ ÎÁÅÊÒ:
ен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
óë. „À. Êúí÷åâ” 1
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел. 0889 280 959

ЗЕМИ
Ñ ÀÊÒ 14:

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(1-4)

и още много оферти...

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

(1-2)

91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
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, напълно
обзаведен, 2 климатика
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
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
70 000
124 кв.м. Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
125 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), тристаен,
ново стр-во, завършен вид
99 000
78 кв.м. Здравна каса, ет.7, трист.панел 42 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4, четиристаен,
с таванска и гараж
93 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5 (непоследен)
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
62 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000



Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Продавам
7 ОВЦЕ –
заплодени
и ЕДИН КОЧ
в с. Давидово /ул.
„Радецки”
16/, общ.
Търговище

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
ален център около 250 кв. м.
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
подходящо за заведение или
Цена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гапроизводствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
тел: 0887/ 369 592
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
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

ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
(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

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА
в местността „Кованлъка” – отремонтирана; с вътрешно обзавеждане; годна за живеене; с ток и вода; с
тераса; панорамен изглед; леснодостъпно място; с нотариален акт; дворно място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69

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

Изисквания: - Висше образование; Минимум 3
години професионален опит на ръководна длъжност

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ

ULUSOY LTD

търси да назначи отговорни:

Международен
шофьор на товарен автомобил

Условията на работа са следните:
- заплащане – 1 800 евро +осигуровки
- отлични условия на работа с нови,
отлично оборудвани камиони, съответстващи на най-съвременните европейски стандарти.
Лице за контакт и
повече информация:
Гюлсер Каваклъ – тел.: 084 58 00 76;
GSM – 0897 416 810

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

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

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

удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

(1-4)

(1-4)

Тел.: 0601/8-14-63

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

30 октомври 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Терминатор 2
22.00 ч. - екшън

30 октомври
БНТ 1

17:00 Младост 5 - шоу
18:00 По средата - комедиен
bTV Action
сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 18:30 Столичани в повече сериал
спортове
09:00 Експериментът - сериал 19:30 Семейство Флинстоун сериал
10:00 В. И. П. - сериал
20:30 Дънстън сам в хотела 11:00 Истинско правосъдие комедия
сериал
22:30 Кухня - сериал
12:00 Ренегат - сериал
23:30 Предградие - сериал
13:00 Пистолет, куфар и три
смърдящи варела bTV Lady
комедия
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Survivor: Камбоджа 09:00 Детето отказва да се
реалити
храни - документален
16:00 В. И. П. - сериал
10:00 Екзотични кътчета 17:00 Експериментът - сериал
лайфстайл
18:00 Праведен - сериал
10:30 Мода и шик - модно
19:00 Ренегат - сериал
предаване
20:00 Истинско правосъдие 11:00 Блясък - лайфстайл
сериал
11:30 Такъв е живота: Футболни
21:00 bTV Новините
съпруги - лайфстайл
22:00 Циклонът - фантастика
12:30 Диво сърце - сериал
23:45 Праведен - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
bTV Cinema
16:00 Престъпления и страсти08:00 Досиетата Х - сериал
сериал
10:00 Докосване - сериал
11:00 Боговете сигурно са полу- 17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
дели 2 - комедия
19:00 От обич- сериал
13:00 Досиетата Х - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
15:00 Докосване - сериал
21:00 Цветовете на любовта 16:00 Мостът на река Куай сериал
драма
22:00 Стъклен дом - сериал
19:00 Никита - сериал
22:50 Огледален свят- сериал
20:00 Спасете ме- сериал
23:45 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Град на ангели - драма
23:15 Мъжът с червената обувка
Nova TV
- комедия
06:20 Здравей, България
bTV
09:30 На кафе
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
11:30 Бон Апети - НТВ
09:30 Преди обед
08:00 Дък Доджърс - анима12:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
ционен
12:30 Опасна красота - сериен
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Моята карма - сериен
13:30 Тайните на времето10:00 Братовчед ми Вини 14:30 Перла - сериен
сериал
комедия
15:30 Светлината на моя
12:00 Семейство Флинстоун - 16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
живот - сериал
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
17:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 19:00 Новините на Нова
17:30 Лице в лице
сериал
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 18:00 Времето лети - сериал 14:00 По средата - комедиен
реалити
19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Север- юг- сериал
14:30 Невидими улики - сериал 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Х Factor - музикално шоу
21:30 Survivor: Камбоджа
15:30 Предградие - сериал
22:30 Шоуто на Слави
16:00 Кухня - комедиен сериал 23:00 Господари на ефира- шоу
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Нощем по покривите
двусериен - тв филм
14:25България от край до
край
15:15 Живот с Дерек тв -филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Детска Евровизия 2014
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Да бъдеш напълно честен - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Тенис: Турнир на шампионките
23:30 Граф Монте Кристо - тв
филм

23:30 bTV Новините

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Истински истории реалити
21:00 Гласът на България музикално шоу

Kino Nova

07:40 Войната на Фойл сериал
10:00 Касъл - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Войната на Фойл сериал
14:00 За нула време - трилър
16:00 Извън подозрение трилър.
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Паранормална активност 2 - ужаси
22:50 От местопрестъплението
- сериал
23:50 Дело 39 - трилър

Diema TV

07:45 Безследно изчезнали сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 В светлината на прожекторите - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Чакалa - екшън
00:30Клоунът - сериал

bTV Action - Корупция
23.30 ч. - екшън

31 октомври
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Приказка без край документален
12:00 По света и у нас
12:30 Майка под наем - игрален филм
14:25 Япония днес
14:35 История.bg: Евлоги и
Христо Георгиеви
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Моцартови празници
Правец - 2014
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:05 БНТ - 55 години от
вашия живот/1993г./
19:35 Детска Евровизия 2014
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Желязната лейди игрален филм
23:45 По света и у нас
23:50 Зелена светлина
23:55 Тенис: Турнир на шампионките /дневник/

23:30 Новините на Нова

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

14:30 Невидими улики - сериал
15:30 Предградие - сериал
16:00 Кухня - сериал
bTV Action
17:00 Шоуто на Слави
08:00Най-добрият нинджа предаване за екстремни 18:00 По средата - сериал
18:30 Столичани в повече спортове
сериал
09:00 Експериментът - сериал
19:30 Семейство Флинстоун 10:00 В. И. П. - сериал
сериал
11:00 Истинско правосъдие 20:30 Като Майк - комедия
сериал
22:30 Кухня - сериал
12:00 Ренегат - сериал
23:30 Предградие - сериал
13:00 Циклонът - фантастика
15:00 Survivor: Камбоджа- реbTV Lady
алити
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 В. И. П.- сериал
09:00 Готвачи за милиони 17:00 Експериментът - сериал
лайфстайл
18:00 Праведен - сериал
10:00 Вълнуващи ваканции 19:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
20:00 Истинско правосъдие 10:30 Мода и шик - модно
сериал
предаване
21:00 Френска Лига 1: Студио 11:00 Блясък - лайфстайл
21:30 Френска Лига 1: Монако 11:30 Такъв е живота: Футболни
- Реймс
съпруги - токшоу
23:15 Френска Лига 1: Студио 12:30 Диво сърце - сериал
23:30 Корупция - екшън
14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
bTV Cinema
16:00 Престъпления и страсти
07:00 Легендата за Испания - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
18:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
09:15 Докосване - сериал
19:00 От обич - сериал
10:15 Град на ангели - драма
20:00 Свързани съдби - сериал
13:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Цветовете на любовта 15:00 Докосване - сериал
сериал
16:00 Измамниците - комедия
22:00 Стъклен дом - сериал
18:00 Никита - сериал
22:50 Огледален свят - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
23:50 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Код Олимп - екшън

Nova TV

23:30 Случай с теб - комедия

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс - анимационен
09:00 Младост 5 - шоу
10:00 Дънстън сам в хотела комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 По средата - сериал

23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

07:40 Войната на Фойл сериал
10:00 Касъл - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Войната на Фойл сериал
14:00 Бетовен 3 - комедия
16:10 За нула време - трилър
18:00 Касъл - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Кери - трилър
23:40 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Студио А ПФГ, директно
14:00 Футбол: Марек - Лудогорец - мач от А ПФГ,
директно
16:00 Студио А ПФГ, директно
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Среднощно препускане
- екшън
00:30 Клоунът - сериал

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
Nova Sport
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 21:45 Футбол: Норич Сити
реалити
- Болтън Уондърърс,
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
мач от Чемпиъншип,
22:00 Голямата уста - ток шоу
директно

СЪБОТА

bTV Cinema - Ханкок
21.00 ч. - екшън

1 ноември
БНТ 1
08:15 Зелената линейка
08:45 Лапис Лазули: В окото
на мечката - приключенски
10:30 Международен куклен
фестивал Златният
делфин - Варна 2014
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- фолклор
14:00 Малки истории
14:50 Вяра и общество
15:45 Животът е вкусен
16:45 Тенис: Турнир на шампионките - пряко
19:00 Дискавъри: Светът на
бъдещето - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Сълзи в дъжда - игрален филм
23:30 По света и у нас
23:45 Джазфестивал Банско
2014

bTV

07:00 Трета смяна - сериал
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Златният компас - приключенски
15:00 Изабел Кастилска сериал
16:00 Отмъстителите - фантастичен
18:00 Survivor: Камбоджа
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Комиците - шоу
23:00 Без убежище - екшън
00:50 Момчето в синьо - биографичен

09:30 Survivor Камбоджа- реалити
11:30 Циклонът - фантастика
13:30 Двойник - екшън
15:30 Италиански футбол - обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 Алкатраз - сериал
19:00 Тринайсет - сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска серия А студио
21:45 Италианска серия А
23:45 Италианска серия А студио

bTV Cinema

07:00 Бензиностанция - комедия
09:00 Развод по френски комедия
11:30 Семейна среща - комедия
13:30 Боговете сигурно са полудели - комедия
15:45 Случай с теб - комедия
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Ханкок - екшън
23:00 Точка на топене - екшън
01:00 Рицари - приключенски

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Като Майк - комедия
12:00 Такеши касъл - риалити
13:00 Кухня - сериал
15:00 Столичани в повече сериал
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Роксан - комедия
22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Първична сила- турнир на
Световната федерация
по кеч

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Редакцията - сериал
11:00 Блясък - лайфстайл
bTV Action
11:30 Кухнята на Звездев
08:30 Дивата муха- предаване 12:00 Гласът на България
за екстремни спортове 15:00 Стъклен дом - сериал

НЕДЕЛЯ

Nova TV - Непобедимите 2
20.00 ч. - екшън

2 ноември
БНТ 1

17:00 Изборът на Лара - сериал 17:30 Футбол: ЦСКА - Сла20:00 Папараци - шоу
вия - мач от А ПФГ,
21:00 Цветовете на любовта директно
сериал
19:30 Студио А ПФГ, директно
22:00 Пепел от рози - сериал
20:00 Бягство от Вегас комедия
Nova TV
22:15 Дженифър 8 - трилър
07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Разследване
13:00 Робинзон Крузо - приклю00:45 Горещи моменти ченски
еротика
15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
16:00 Привидения в замъка Diema Family
комедия
08:30 1001 Нощ - сериен
18:00 Ничия земя
10:30 Цената на славата 19:00 Новините на Нова
сериен
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 12:20 Розата на Керимор 20:00 Стари кучета - екшън
романтичен
21:50 Дежа вю - трилър
14:10 Круиз към щастието:
Аризона - романтичен
Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок 16:00 Любов и наказание сериен
10:10 Бетовен 3 - комедия
18:00 Памуковата принцеса 12:15 Невероятна ваканция сериен
комедия
20:00 Няма по-голяма любов 14:05 Лош късмет - комедия
романтичен
16:15 Любов, сватба и брак 21:50 Круиз към щастието:
комедия
Аризона - романтичен
18:05 Евтиното е скъпо -комедия
20:00 От местопрестъплението 23:45 Езо ТВ
- сериал
TB 7
21:00 Нос Страх - трилър
08:30 Клиничен случай 23:40 От местопрестъплението
сериал
- сериал
09:00 Факторът Кошлуков
11:30 Дивите Кариби - докуDiema TV
ментална поредица
07:30 Безследно изчезнали 12:30 Новини
сериал
13:00 До живот - филм
09:30 Комисар Рекс - сериал
10:30 Среднощно препускане 13:50 Зовът на дълга - селиал
14:40 В търсене на истината
- екшън
- документална
13:00 Сапьорски отряд: Афгапоредица
нистан - документална
15:40 Целувки, изстрели и
поредица
руладини - комедия
14:00 Студио Carlsberg Premium
17:30 TOP GEAR
Football, директно
14:45 Футбол: Нюкасъл Юнай- 18:30 НОВИНИ
19:30 Сделката на доктор
тед - Ливърпул- мач
Парнасъс - фантастика
от английската Висша
22:00 Новини
Лига, директно
16:45 Студио Carlsberg Premium 22:10 Мъртва риба - комедия
00:00 Убийствен пъзел Football, директно
трилър
17:00 Студио А ПФГ, директно

20:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
07:00 Събуди се...
10:00 На светло с Люба Кулезич 20:30 Героят и страшилището - екшън
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Мегаум - анимационен
14:30 Извън новините
16:00 Дикoff
bTV Cinema
07:00 Измамниците - комедия 19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
09:00 Точка на топене 20:00 Непобедимите 2 - екшън 22:30 Битката на планетите екшън
фантастика
22:00 Миротворецът - екшън
11:15 Ханкок - екшън
13:15 Боговете сигурно са полу- 00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 00:20 Фрактура - рок музика
дели 2 - комедия
Diema Family
Kino Nova
15:15 Код Олимп - екшън
08:00 Детски анимационен блок 08:30 1001 Нощ - сериен
18:00 Седем часа разлика 10:30 Цената на славата 09:40 Бетовен 4 - комедия
сериал
сериен
11:35 Евтиното е скъпо 21:00 Секс, лъжи и видео 12:20 На предела на любовта
комедия
драма
- романтичен
13:30 Момичето на отбора 23:00 Пълнолуние - драма
14:10 Круиз към щастието:
комедия
Хавай - романтичен
15:50 Невероятна ваканция bTV Comedy
16:00 Любов и наказание комедия
07:00 Дък Доджърс - анимасериен
17:40 Вечеря за идиоти ционен
18:00 Памуковата принцеса комедия
08:00 Семейство Флинстоун сериен
20:00 От местопрестъплението
сериал
20:00 Спомени - романтичен
- сериал
10:00 Роксан - комедия
21:50 Круиз към щастието:
21:00 Носители - трилър
12:00 Такеши касъл - риалити
Хавай - романтичен
22:45 От местопрестъплението
13:00 Кухня - сериал
bTV
23:45 Езо ТВ
- сериал
16:00 Столичани в повече 07:00 Трета смяна - сериал
23:45 Нос Страх - трилър
сериал
TB 7
08:00 Тази неделя
18:00 Да, мило - сериал
08:30 Клиничен случай 11:00 Търси се… - токшоу
Diema TV
19:00 Без пукната пара 12:00 bTV Новините
сериал
07:50 Безследно изчезнали сериал
12:30 Домашен арест - ситком
09:00 Факторът Кошлуков
сериал
19:30 Семейство Флинстоун 13:00 Въздухари - комедия
11:30 Дивите Кариби - доку10:10 Бягство от Вегас сериал
14:50 Малки великани ментален
комедия
20:30 В открито море - комедия 12:30 Студио А ПФГ, директно 12:30 Новини
комедия
22:30 Такеши касъл - риалити 13:00 Футбол: Локомотив
17:00 120 минути
13:00 Ченгета - сериал
23:30 Първична сила- турнир на
19:00 bTV Новините
София - Левски - мач от 13:50 Зовът на дълга Световната федерация
19:30 bTV Репортерите
сериал
А ПФГ, директно
по кеч
20:00 Гласът на България 15:00 Студио А ПФГ, директно 14:40 В търсене на истината
музикално шоу
- документална
bTV Lady
15:15 Студио Carlsberg Premium
22:30 Папараци
поредица
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Football, директно
23:00 Опасен гост - драма
09:00 Редакцията - сериал
15:30 Футбол: Манчестър Сити 15:30 ЖЕГА
11:00 Блясък - лайфстайл
- Манчестър Юнайтед 16:00 Петел с вино bTV Action
комедия
11:30 Кухнята на Звездев
- мач от английската
08:30 Survivor: Камбоджа 18:30 НОВИНИ
12:00 Предай нататък - шоу
Висша Лига, директно
реалити
14:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Студио Carlsberg Premium 19:30 Реджеп Иведик 3 11:30 Наказателят - екшън
комедия
17:00 Изборът на Лара - сериал
Football, директно
13:30 Братята Нютън - кри21:30 Новини
20:00 Cool…T - лайфстайл
18:00 Футбол: Астън Вила минален
21:40 Москвафилм
21:00 Цветовете на любовта Тотнъм Хотспър - мач
16:00 Италианска Серия А:
сериал
от английската Висша 00:40 Равноденствие –
18:00 Алкатраз - сериал
трилър
22:00 Пепел от рози - сериал
Лига, директно
19:00 Тринайсет - сериал
08:15 Саладин анимационен
08:45 Бърколино
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Златните гласове на
Златният Орфей
14:05 Неразделни - тв филм
15:00 Черказки хроники /по
повод 85г. от рождението на Йордан Радичков - документален
16:00 Привързаният балон игрален филм
17:30 Спортна треска
17:55 Тенис: Турнир на шампионките пряко предаване от зала Арена
Армеец в София
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 На границата 6-сериен
тв филм
21:45 И България е една
голяма грешка - документален
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици

20:00 Армейски готвачи риалити
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Сериа А:
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Светкавичен огън - екшън

00:00 Редакцията - сериал

Nova TV

Четвъртък, 30 октомври 2014 г.
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Иконите са изработени в техниката „Батик” от 16-годишната Мариела Петкова, възпитаник
на клуб „Батик” към Младежкия дом в Търговище. Те са част от благотворителната предколедна изложба-базар, с парите от която ще бъде подпомогнато лечението на петгодишния Божко
Гюров, който страда от детска церебрална парализа и се нуждае от постоянна рехабилитация.

Какаото стимулира паметта

Влак дерайлира в
Сибир. Двама московчани се спасяват по
чудо и шест дни треперят от студ. На
седмия ден ги открива стар сибирянин с
брада и пушка:
- Откъде сте момчета?
- От Москва.
- И какво става с
революцията?
- Коя революция?
- Тази, която започнахме през 1917
година?
- Охо-о-о, тя победи. След това социализъм, комунизъм,
перестройка.
Сега
вече строим капитализма.
- Абе, хора, защо
не съобщавате тук?
Ние
още
влакове
взривяваме!
***
- В Сибир ще бъде
минус 30 градуса…
Човекът веднага
се обажда на приятел в Сибир и му
казва:
- Ало, много студено при вас бе, минус 30 градуса!
- Не, само минус
15 е.
- По прогнозата
казват, че е минус 30.
- Е, навън може…

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

Скандалите със съпругата
карат мъжете да дебелеят

Честите
семейни па на Иън Глейзър от
скандали карат мъжете университета в Охайо.
да дебелеят, тъй като Особено опасни били
от стреса те не могат семейните
скандали
Отслабването на памет- ненето.
да
изгорят
нужните
каза
хора,
склонни
към
та може да бъде преборено
Това означава, че чаша
лории след храненията, депресия. Организмът
с какао, съобщават Франс какао в студените зимни
установи американско им горял по-малко капрес и в. "Дейли експрес", вечери може да помогне на
проучване, цитирано от лории, което водело до
позовавайки се на резул- хората да се опазят от опуструпането на килограми
в. "Дейли мейл".
татите от американско про- тошителните ефекти на деКараниците
вкъщи - около 6 за една годиучване, публикувано в сп. менцията, когато остареят.
променят начина, по на.
"Нейчър нюросайънс".
За съжаление на почитаОткритията на екипа
който организмът обраСпоред авторите му от телите на сладкото същото
ботва ястията, богати на от Охайо потвърждават
Медицинския център към не важи за шоколада, тъй
Колумбийския
универси- като той съдържа различмазнини. Каращите се резултатите от предиштет в Ню Йорк чаша горещ на форма на какаото от издвойки имат по-високи ни изследвания, при
шоколад може да се окаже ползваната в настоящото
нива на инсулин, което които бе установено, че
ключът към предотвратява- изследване.
спомага за натрупване- жени в стрес дебелеят,
нето на загуба на паметта.
Проучването на америто на мазнини в кръвта тъй като метаболизмът
Изследователите са уста- канските специалисти поим се забавят и те горят
- триглицеридите.
новили, че благодарение на казва, че всекидневната имената на нови познати, къде та им цел е да проверят резулПроучването
било със 100 калории по-малфлаванолите в какаото само консумация на напитка, сме паркирали автомобила си татите в по-мащабно проучване. осъществено от еки- ко на ден.
за три месеца паметта на съдържаща какаови флава- или къде сме оставили ключо60-годишни индивиди става ноли, води до обрат в оби- вете си е различна от опустошикато на хора на 30 или 40 чайното за напредването телната загуба на паметта, съпътгодини. Според експертите на възрастта отслабване на стваща болестта на Алцхаймер,
това е първото пряко дока- паметта, причинено от про- отбелязват специалистите.
зателство, че на отслабва- мени в мозъчен регион, изТъй като в процеса на прерането на паметта може да се вестен като gyrus dentatus. ботка на какаото много от поКлюкарстването проф Елена Марти- ват идеи за само- от жените. Благопротиводейства съществено
Неспособността да запом- лезните флаваноли се губят, за е полезно, защото неску от универси- усъвършенстване, дарение на социчрез прости промени в хра- няме неща като например целите на настоящото проучва- сравнявайки се с тета на Гронинген. а лошите са както алните медии те
не специалистите са другите, повдигаме
Учените си по- ласкаещи за само- вече не трябва да
използвали тестова самочувствието си, ставиха за цел да чувствието ни, така чакат да се видят
напитка, приготвена
защо и застрашителни, с приятели, за да
специално от компа- съобщи в. "Дейли установят
показват разпространят няния "Марс". В тесто- мейл". Холандски клюките са толкова защото
учени
установиха,
широко
разпросзлонамерена
соци- каква новина. Правете изследователите са наблюдавали че и добронамере- транени и защо хо- ална среда, в която вят го за по-малко
съществено
подо- ните, и злонаме- рата искат толкова човек лесно може от три часа, а побрение във функции- рените клюки ни да знаят за чуж- да стане жертва.
ловината още след
те на gyrus dentatus. карат да мислим за дите постижения и
Друго
изслед- няколко
минути.
"Ако в началото на
себе
си
и
подобряпровали.
Те
изследване
установи,
Жените
пазят
тайизследването паметват
самооценката.
ваха
как
позитивче
съвременните
ната
поне
три
часа
та при участниците
е била типичната за С тяхна помощ и ните и негативни мъже не могат да и половина с около
60-годишни, то след жените, и мъжете клюки се отразяват пазят тайна и клю- 40 минути повече
повече от мъжете.
уведомява своите клиенти, че три месеца тя е била са по-предпазливи върху оценката на карстват
сравнима с тази на в поведението си.
слушащия
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- индивид на 30 или Затова вместо да ги за себе
години", казва д-р се опитваме да пре- си.
Ремираната питейна вода по електронен път 40
Скот Смол от екипа.
чим
на
клюкарствазултатите
(Е pay), както и да получават електронни С п е ц и а л и с т и те
отбелязват, че из- нето, "трябва да п о к а з в ат,
фактури (e Faktura)
полоследването е малко - го приемаме като че
част жителните
Подробности на сайта на „В и К” Търговище обхванало е само 37 естествена
души, но следваща- от живота", казва клюки да-

Клюкарстването повдига самочувствието и подобрява самооценката

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



0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

