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Разчистват мъглата над Кухнята-майка работи
„Водния проект”

С приготвяното тук ще
се хранят 1400-те деца от
Търговище градините в Търговище
Сесия на Общинския съвет
Свилен НИКОЛОВ
Над 3 милиона лева нов
дълг ще бъде изтеглен от
Общината. Това решение
бе взето в петък, 28 ноември, на заседанието на ОС.
Сесията започна с предложение от групата на ГЕРБ,
кметът Красимир Мирев да
направи разяснение относно заявеното намерение на
фирма „Понсстройинженеринг” ЕАД да спре строително-монтажните работи
по „Водния проект” в Търговище. Какви са правните последствия, възможно
ли е фирмата да замрази
работа и налага ли се да
се поема нов дълг от фонд
„Флаг” - 1 821 635,00 лв., с
който да се разплати участието на Общината в проекта при положение, че по
него няма да се работи.
По сагата - рехабилитация на ВиК мрежата в Търговище, яснота се опита
да даде зам.-кметът Деян
Дечен. Дълбоко пазената
тайна за тръбите, заровени под пътната настилка, е
заключена с изискване за
конфиденциалност, което
не давало възможност да
се изнася информация по
него. Слабост и пропуск,
които най-после бяха признати от Дечев. От всичко
казано може да се заключи, че изпълнителят „Понсстройинженеринг” срещала безброй трудности, по
полагането на тръбите и се
налагали постоянни промени по проекта. Консорциумът изготвил проекта, от
години не съществува, а от
негово име - авторски надзор упражнява Александър
Василев. А всяка промяна
трябва да получи неговото съгласие. Парите по
проекта се разплащат при
свършена работа, която се

удостоверява с подписа на
Василев. Неможе да се разплащат отделни дейности, а
само когато даден участък е
завършен, направена е проба как работи той. Такива
са и изискванията на оперативна програма „Околна
среда”, финансираща проекта. Затова дори изпълнителят да е извършил 90%,
както твърди, му е разплатено за 20%.
Кметът Мирев за пореден път заяви, че има заделени пари за участието
на Общината в проекта, но
заемът, който може да вземем от фонд „Флаг” е из-

„Веселушко” - обновена,
уютна и топла

Срокът на договора е удължен до април догодина, но едва ли ще бъде спазен
* Институциите не намират общ език
на фирмата-изпълнител
„Понсстройинженеринг” Милко Милков.
То е било изпратено и
до кмета на града Красимир Мирев. В писмото изрично се казва, че фирмата спира
дейностите по проекта
/четете платена пукаталожен бликация на стр.3/.
номер 2491 Заради това, че изпълняващият
дейността
авторски надзор Александър Василев пречи
на работата. Другата
важна причина, която
+ ДДС
се споменава е, че за
извършените над 90%
от дейностите по проекта, са били заплатени
едва 20% от парите.
В петък общинското ръководство свика
спешна пресконференция, за да даде разяснения. На нея присъства ръководството на
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Първата детска градина на Търговище

Проектът се забатачи, но...
Борислав КУРДОВ
Ремонтните дейности около т.нар. „Воден
проект” на Търговище
за пореден път разбуниха духовете. В четвъртък до медиите бе
изпратено писмо, подписано от управителя

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

Повече по темата - четете на втора страница

Борислав КУРДОВ
Първата детска градина, която е заработила в Търговище през далечната 1976 година, бе
основно ремонтирана и
обновена с ново оборудване. В реновирането на „Веселушко” бяха

АБОНАМЕНТ `2015
С нас сте в час!
И информирани.

ключително изгоден. Така
сумата, която от години не
се използва, ще бъде освободена и инвестирана за
ремонт на пътната настилка
догодина. Мирев бе категоричен, че „Понсстройинженеринг” неможе да спре работа по „Водния цикъл”, без
съгласието на Общината и
фирмите, които упражняват
авторския и строителния
надзор.
Явно отговорите на
общинската администрация разбулиха мъглата,
надвиснала над града и
съветниците подкрепиха
заемите.

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

фирмата-изпълнител,
както и Александър
Василев от екипа по
авторски надзор. По
време на пресконференцията стана ясно, че
той е присъствал след
нотариална покана от
страна на общината.
В продължение на 60
минути пред представителите на медиите бяха
представени
всички
технически подробности около свършеното
до тук, което представлявало 90% от всички
дейности по проекта.
Стана ясно, че проектът за подмяна на ВиКмрежата е бил изготвен
още преди 6-7 години от
консорциум, който вече
не съществува. Във времето до започване на
дейностите по този проект, по терена са били
извършени (на 4 стр.)

вложени близо 430 000
лева, които бяха осигурени от публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво
развитие” на регионите. Ремонтът на градината започна на 16
септември.
В четвъртък, 27 ноември, кметът на града
Красимир Мирев и неговият заместник Деян
Дечев заведоха местни журналисти да се
уверят с очите си в направените подобрения.
Посрещна ни директорът на градината Иванка Зашева. Първото,
с което тя се похвали,
бе изцяло подменената
дограма и топлото в градината. После ни бяха
показани подменените
прозорци, витринните
стъкла, както и входните врати. „Хубавото
е, че бе направена цялостна
(на 4 стр.)

Нов областен управител

Светлин
Бонев
от ГЕРБ

Както стана известно, на свое заседание
на 26 ноември Министерският съвет освободи 24 от общо 28-те
областни управители в
страната. За областен
управител на Търговище бе назначен Светлин Бонев от ГЕРБ.
Той зае мястото на
Севда Ерменкова, която бе начело на областната администрация по
времето на служебното
правителство на Георги

Близнашки.
Светлин Бонев е известна личност в Търговище, активист на местната структура на ГЕРБ
и ангажиран в работата
си като общински съветник. Той е икономист
по образование, професионално се развивал
в сферата на телекомуникациите. Роден е на
16.07.1976 г., семеен е,
има едно дете.

„Сафо или Островът
на фантазиите”

Ретроспективна
изложба на художника Илия Иванов
Божидар НИКОЛОВ
В сряда привечер в
Арт-галерията на библиотеката в Търговище
бе открита изложба на
известния местен художник и скулптор Илия Иванов. Тя носи романтичното название (на 4 стр.)
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Обжалването
да не спира Без
строежите
Обжалването на собственици
на имоти на отреденото им обезщетение при отчуждаване на техни земи за национални обекти
няма да спира строежите.
Това реши парламентът,
приемайки на първо четене
промени в Закона за държавната собственост. Те бяха подкрепени от 150 народни представители, трима бяха против,
а 41 – от „БСП лява България”
и Патриотичния фронт се въздържаха. Представители на
„Атака” отсъстваха от пленарната зала. В мотивите за корекциите се посочва, че така
ще се ускорят строежите на
важни национални и общински
обекти, които се финансират
с европари и при спиране на
дейностите по тях заради продължителните процедури по
обжалване на компенсациите
за собствениците на имота е
застрашено усвояването на парите от ЕС.
Новите текстове запазват
правото за обжалване на паричното обезщетение. Ще се
приема, че имотът става публична собственост едва след
постигане на споразумение и
изплащане на компенсацията,
но докато траят съдебните спорове държавата или общината
ще влезе във владение на терените да строи върху тях.

Времето през декември

сняг по Коледа

Най-ниските температури през декември ще бъдат между минус 9 и минус
14 градуса, а най-високите – между 13 и 18 градуса. Такава е прогнозата на
Националния институт по
метеорология и хидрология
(НИМХ) - БАН.
Средната месечна температура през декември в Северна България и високите
полета е около 0 градуса, в
Горнотракийската низина –
2-3 градуса, по Черноморието и в най-южните райони
– около 4 градуса, в планините — от минус 5 до минус
1 градуса.
През тази година се очаква средната месечна температура и месечната сума
на валежите да бъдат около
нормата. През първите дни
на декември ще бъде топло,
но още към 3 декември ще
започне бързо понижение
на температурите Ще има
валежи, на места значителни. В много райони дъждът
ще преминава в сняг.
През втората половина
от десетдневието ще е доста студено, очакват се още
валежи, вече предимно от
сняг. През последните дни

ще бъде по-спокойно, температурите ще се повишават, но ще се създадат условия за мъгли в равнините
и температурни инверсии.
Тази тенденция ще се запази и в началото на второто
десетдневие.
Към 13-14 декември ще
започне период с по-променливо време, с чести
превалявания и температури, близки до обичайните. Преваляванията ще
са предимно от сняг, в
най-южните райони и по
Черноморието – дъжд и

сняг. В равнинната част от
страната ще се образува
неравномерна и нетрайна
снежна покривка.
Вероятност за застудяване има около 15-ти и около
20-ти. И през третото десетдневие динамиката на
атмосферата през повечето
дни ще бъде повишена, със
средни температури, близки
до обичайните и чести превалявания.
Около Коледа се очаква
един по-сух период, с мъгли
и значителна облачност в
равнините.

Превантивни мерки Намаляват наетите
на работа от лятото
Статистиката отчита

Предприема Епизоотичната
комисия срещу птичи грип

Мерките, които да бъдат
предприети за предотвратяване на заболяването птичи
грип в Търговищка област
обсъдиха членовете на Епизоотичната комисия към
областната управа на свое
заседание, председателствано от зам.-областния управител Танер Исмаилов.
Комисията заседава във
връзка с регистрираните
случаи на птичи грип във
Великобритания, Германия
и Холандия. Бе решено да
се извършат съвместни проверки с представители на
Орнитоложките дружества,
Ловно-рибарските дружества, Държавните горски
стопанства и Държавните
ловни стопанства за нали-

чие на болни или умрели
диви мигриращи или синантропни птици. Ще се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол
за спазване на мерките за
био-сигурност в птицевъдните обекти, засилен ветеринарномедицински контрол
на пазарите за птици, както
и периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици. От своя
страна стопаните не трябва
да допускат напускането
на дворовете от домашните
птици, а фуражът, с който ги
хранят, да съхраняват в затворени помещения.
Директорът на Областната дирекция по безопасност
на храните в Търговище д-р
Стойне Миланов поясни, че в
България основните рискови
области за разпространение
на заболяването са тези по
поречието на река Дунав –
Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе,
Силистра, както и областите,
които попадат в зоната на
миграционния път на птиците
Виа Понтика, а именно Добрич, Варна и Бургас.

В РПУ - Търговище

Заловиха двама за
кражби през юли
Служители на Районното полицейско управление
в Търговище установиха
извършителите на редица
кражби от селски магазини
в общината. 43-годишният
С.П. от Езерово, общ. Белослав и 24-годишният К.И.
от Шумен са били съучастници при кражбите в Мила-

диновци, Кръшно, Пайдушко и Божурка.
Във всеки от магазините
двамата са влизали с взлом,
като са откраднали общо
280 кутии цигари от различни марки и хранителни
продукти. Престъпленията
са извършени в края на юли
тази година.

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение в Търговищка област намалява към края на
септември с един процент
спрямо края на юни 2014
г. Така по предварителни данни на Националния
статистически институт в
нашата област има 27 813
наети лица. Спрямо предходното тримесечие на
2014 г. броят на наетите
лица в обществения сектор
е намалял с 1.2% (до 7 693
души), а в частния сектор с 0.9% (до 20 120 души). В
края на септември 2014 г.
наетите лица по трудово и
служебно правоотношение
в област Търговище са с
1.4% или 409 души по-малко в сравнение със същия
период на предходната година. Броят на наетите в
обществения сектор е намалял с 2.7%, а в частния
- с 1%.
Средната брутна месечна работна заплата за юли
2014 г. е 624 лв., за август
- 633 лв., и за септември
- 661 лева. През третото тримесечие на 2014 г.
средната месечна работна заплата e 639 лева и
намалява спрямо второто
тримесечие на 2014 г. с

3.5%.
През
третото тримесечие на
2014 г. средната месечна
работна заплата нараства със 7%
спрямо третото тримесечие на 2013
г. Икономическите дейности с найвисоко
средномесечно
трудово възнаграждение
на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото
тримесечие на 2014 г. са
„Добивна промишленост”
и „Държавно управление”.
Най-ниско платени са били
наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” и
„Административни и спомагателни дейности”. Спрямо
същия период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие
на 2014 г. в обществения
сектор нараства с 3.1%, а в
частния сектор - с 9%.

Понеделник, 1 декември 2014 г.

Кухнята-майка работи

С приготвяното тук ще се хранят 1400те деца от градините в Търговище
Борислав КУРДОВ
Един дългоочакван проект,
създал доста грижи на общинското ръководство в Търговище, вече работи. Става
дума за кухнята-майка, която
ще храни децата по всички
детски градини в града. Тя
се помещава в Четвърто основно училище. Като цяло за
нейното създаване са били
инвестирани 320 000 лева,
каза зам.-кметът на Търговище Деян Дечев. „Само за
модерната аспираторна система сме дали 55 000 лева”,
уточни и Анжела Георгиева, директор на общинското
предприятие „Ученическо и
столово хранене”, под чието
крило ще бъде кухнята–майка.
„Новите европейски изисквания ни поставиха не леката задача да преоборудваме
всички кухненски помещения в детските градини. Това
щеше да ни коства поне по
300 000 лева всяко. Затова
изградихме кухнята-майка,
като с приготвената тук храна ще храним всички деца,
които към днешната дата са
почти 1400”, разказа кметът
Красимир Мирев. По време на
изграждането на кухнята са
били ползвани като консултанти специалисти от Агенцията по храните, което гарантира спазването на всички
изисквания. Освен това тук
работи и технолог, който ще
контролира целия процес – от
получаването на продуктите,
през приготвянето на храната
до нейния разнос по места в
градините, уточни Георгиева.
Храната ще бъде приготвяна
от 11 души персонал – готвачи и кухненски работници.
В момента кухнята-майка
вече храни няколко от гради-

Анжела Георгиева

ните, като идеята е до 15 декември поетапно всички 11
градски детски градини да
започнат да получават храна оттук.
Кухнята вече е оборудвана с нужните за приготвянето и разноса съвременни
кухненски посуди. За да остане храната топла по време
на разноса, тя се слага в специални термоказани и тави с
херметическо затваряне със
силиконови капаци.
Освен всичко останало,
новата кухня-майка ще доведе до икономии и свободен
ресурс.
„Освобождавайки
кухненския персонал в детските градини, директорите
ще имат възможност да осигурят допълнителен педагогически персонал, там където е необходимо“ - сподели
Диян Дечев и допълни: „Целта ни е от следващата календарна година, през лятото,
да пристъпим към максимално двуседмично присъствие
на персонала в детските
градини. Времето ще се използва за дезинфекции и извършване на задължителните профилактични дейности."
Идеята е всички градини да
затварят едновременно и да
се спре с дългите ваканции,
сборните групи и местенето
на деца от една градина в
друга през лятото.

Общински съвет – Попово

Идеи за канализация
и в селата
На ноемврийската сесия на
Общинския съвет в Попово бе
решено таксата за ползване на
услугите на Детската кухня в
града да е в размер на 2,20 лв.
на ден. Съветниците подкрепиха и предложението да бъде
прекратена
съсобствеността
между община Попово и земеделска кооперация „Напредък”
в Светлен, които са съсобственици на масивна сграда – фурна, в центъра на селото. От кооперацията е постъпила молба
за изкупуване на общинската
част.
Бе взето решение да се
открие и процедура за приватизация на нежилищен обект,
общинска собственост, чрез
публичен търг - бившата детска градина в Паламарца. Към
неработещата забавачка има
интерес от инвеститор и тя ще
бъде продадена на търг. Бяха
одобрени и прогнозни цени
за продажба на общински
земеделски земи, в землищата на Попово и Паламарца.
Общинският съвет одобри и текст за рамково
споразумение за сътрудничество - демонстрация и
обучение в сферата на модерните
децентрализирани системи за пречистване
на отпадни води, с фирма
от Германия. Общинската
администрация, съвместно
с „Водоснабдяване-Дунав”
ЕООД работи за популяризиране и запознаване на
населението с модерните
децентрализирани системи

за пречистване на отпадъчни
води, използвани в страните от
Европейския съюз.
Става дума за индивидуални
пречиствателни съоръжения,
които могат да бъдат монтирани в имоти, на жители на Общината, които остават извън
обхвата на канализационната
мрежа за отпадни води. Всъщност те са алтернатива и поевтин начин от изграждането
на централизирани системи в
селата, които да обхванат отпадните води и да ги отвеждат
до Пречиствателната станция.
Изграждането на обща канализация в селата предполага
автоматично върху цената на
питейната вода да се начисли
такса пренос и пречистване
– по-голяма цена, както и поставянето на водомери на кладенците, чиято вода се ползва
в домакинствата. Обезлюдяването на селата прави централизираните системи нерентабилни и много скъпи. Това са
и мотивите на Общината да се
търсят алтернативни начини
за пречистване на отпадните
води, генерирани от бита. От
друга страна, за малките производствени цехове те са възможност да отговорят на строгите изисквания за отпадните
води от производството им.
След подписването на споразумението ще бъде предоставено локално съоръжение за
демонстриране как става пречистването на отпадни води.
В края на сесията, от групите общински съветници,
бяха внесени предложенията
за съдебни заседатели за Районен съд – Попово, мандат
2015-2020.
„ТН”
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жени Късното раждане –
Извратеното правосъдие Хубавите
активират залог за дълголетие

Ради АВРАМОВ
Голямото призвание на
държавата е да осигури
правосъдие за хората. Когато човек има оплакване
срещу някого, съдът трябва
да прецени без предубеждение кой е прав и да издаде справедлива присъда.
Няма нищо по-лошо от това
общественото правосъдие
да е извратено и човек да
не може да намери правда
никъде. Богати и благоденстващи са само онези
общества, които имат истинско правосъдие. Останалите тънат в корупция и
неправда.
Всеки от нас е съдия, в
известен смисъл на думата. Вярно е, че Господ Исус
ни е забранил да съдим, но
не ни е забранил да преценяваме кой кога е прав и
кога не е, кого да следваме
и кого не, кое е истина и
кое – лъжа. Напротив, задължил ни е да го правим.
Да не съдим не значи да
бъдем съвсем безразлични
към всякакви лъжи и заблуди. Когато видим, че някой

върши неправда, нямаме
правото да се правим, че
нищо не е станало. Когато се натъкнем на насилие
и измама, спрямо наивни
хора, нямаме правото да си
затваряме очите. Християните трябва да бъдат много
добре подготвени по отношение на истината и да не
допускат никога да бъдат
подлъгвани от ловки мошеници.
Правосъдието не е просто липсващо, или подкупно,
или подведено, или неопитно. Днес и то е извратено.
Порочността му е стигнала

до крайни граници. Хората вече не правят разлика
между добро и зло, между
истина и лъжа, те умишлено издигат най-уродливите житейски явления за
правилни. Вече никой не
се притеснява да прави неморални неща, напротив,
хората се хвалят, когато го
правят и се присмиват на
другите, които ги отхвърлят.
Наричат ги старомодни, хомофоби и какви ли не. Чудно ли е тогава, че от извратените хора не може да се
чака друго, освен извратено
правосъдие.

В Първо ОУ „Христо Ботев” в Търговище

Седмица по предприемачество
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител на
пресцентъра на I ОУ
„Христо Ботев” –
Търговище
За седма поредна година
фондация "Джуниър Ачийвмънт България" е организацията-домакин на Световната
седмица по предприемачество, която се проведе в периода 17-21.11.2014 г. Целта
на глобалната инициатива
е да вдъхнови младите хора
чрез иновации да развиват
потенциала на творческата
си мисъл, да ги провокира да
превърнат идеите си в реалност. В условията на съвременния век насърчаването
на предприемаческия дух и
поведение е особено важно
за откриване на нови пътища
пред младежите.
От 2008 г. "Джуниър Ачийвмънт България" въвежда
една добра практика – представянето на открити уроци, чиято цел е да покажат
иновативни начини, по които младите хора придобиват
практически знания, за да
развиват предприемачески
умения. За поредна година
I ОУ се включва в серията
инициативи, свързани с отбелязването на Световната
седмица по предприемачество. Училището работи по
образователните програми
на "Джуниър Ачийвмънт"
вече няколко години и има
завидни постижения в тази
насока.
Три открити урока бяха изнесени в рамките на изминалата седмица. Първият от тях
имаше оригинална тема: „В
домашната градина – зеленчуци или рози”. Тя е идея на
г-жа Р. Колева, която всъщност е първият учител от нашия град, взел участие със
свои бивши възпитаници в
Световната седмица по предприемачество – факт, който е
гордост и привилегия за I ОУ.
Настоящите й ученици от II г
клас са последователи на поголемите си съученици. Изразяването на активна позиция и

формирането на задълбочени
за възрастта на 8-годишните
деца познания в предприемаческата сфера са неизменна
част от процеса на обучение,
осъществяван от г-жа Колева.
Вторият урок беше дело
на г-жа В. Петрова и нейния
III д клас, които в екип с малчуганите от ПДГ изпълниха
интересни задачи, свързани
с темата: „Професиите – нужни и желани”. Това е един
много полезен и ценен опит,
придобит от третокласниците. Образователните програми на "Джуниър Ачийвмънт"
дават възможност на учениците още в начален етап да
се запознаят с един от найважните житейски проблеми – избора на професия.
Ключовите понятия „нужда”
и „желание” бяха акценти
в дискусията, проведена в
рамките на урока.
Продължение на темата
за нужната или желана професия представи откритият
урок на VII в клас с класен
ръководител г-жа Н. Божилова. В прогимназиален
етап работата по програмите на "Джуниър Ачийвмънт"
е доста сложна и изискваща допълнителни усилия за
мотивация на учениците да
откликнат на предприемаческите инициативи като на
предизвикателство. Предпочетената тематика е с философска насоченост: „Избор и себепознание”. Чрез
иновативни подходи младите хора се учат да правят
важен избор в живота. Коментират проблема за себе-

познанието през призмата
на три категории: „умения”,
„интереси”, „ценности”. По
мнения на представители на
родителската общност, такава философия на обучението е изключително полезна
за седмокласниците, които
само след няколко месеца
ще бъдат изправени пред
първия важен избор за себе
си – да изберат профил и
училище, в което ще продължат образованието си.
Изнесените открити уроци
бяха наблюдавани от представители на II СОУ „Проф.
Н. Маринов”, тъй като инициативата е част от раздела
за междуучилищна квалификация в Плана за квалификация на педагогическите
кадри в I ОУ. Обмяната на
добри практики между двете училища се превръща в
традиция. Споделеният опит
генерира нови търсения и
идеи, провокира все по-амбициозни начинания.
Приоритетна цел на тези
образователни програми е
ученето чрез забавление.
Когато това, което правим,
ни носи удоволствие, изпитваме удовлетворение от
дейността си и сме много пополезни както за самите нас,
така и за останалите. Светът,
в който съществуваме, налага необходимостта от знания и умения в областта на
предприемачеството, които
подготвят младите хора за
житейската им реализация,
защото училището отдавна
вече има не само образователна, но и социална мисия.

пушачите

Мъжете пушат повече и
загърбват отказването от никотина, ако видят атрактивна
дама, установиха тайвански
учени, цитирани от в. "Дейли
мейл".
Видът на хубава жена не
само кара представителите
на силния пол да получат слабост в колената. Атрактивните
красавици влияят и на волята
на пушачите. Екипът наМедицинския университет в град
Гаосюн установил, че мъжете
,които следвали терапия за отказване от цигарите, започвали повече да пушат, при вида
на атрактивна жена.
Тайванските специалисти
изследвали 76 доброволци,
желаещи да загърбят вредния
си навик. На половината от тях
били показани снимки с красиви жени, а на останалите - фотоси с не биещи на око дами.
Хората,
зърнали
атрактивните
представителки на нежния
пол, се представяли
по-зле на тестовете
за концентрация, тъй
като били разсейвани от мисли за любов
и секс. Те също така
пушели и два пъти
повече цигари, въпреки опитите си да ги
откажат. Учените заключават, че видът на
красивите жени влияе
неблагоприятно върху
волята на пушачите
при опитите им да се
откажат от вредния
си навик.

Жените, които раждат
след 33-та си година, живеят по-дълго, показва ново
изследване, според което
късното раждане забавя
процеса на стареене.
Изследванията показват,
че жените, които са родили последното си дете след
33-тия си рожден ден е два
пъти по-вероятно да доживеят 95 години в сравнение
с жените, които са родили
децата си до 29-годишна
възраст.
Певицата Гуен Стефани
най-вероятно ще бъде столетница, тъй като е на 45 години и е майка на три деца,
едното, от които е бебе.
Водещият автор на проучването д-р Томас Перлс
от Медицинския център на
Бостънския университет в
САЩ подчерта, че тези констатации не означават, че

жените трябва да отлагат
раждането.
"Разбира се това не означава, че трябва да чакате
години за дете, за да подобрите шансовете за подълъг живот. Естествената
способност на една жена
да роди дете в по-късна възраст, вероятно показва, че
репродуктивната система
на тази жена остарява побавно и затова и останалата
част от тялото остарява побавно ", обясни специалистът.
Изследователите са анализирали данните от социалните и генетични изследвания на 551 семейства, в
които има много дълголетници. Учените определили възрастта, на която 462
жени родили последното
дете и изчислили колко дълго живеят тези жени.
Разкритията показват, че
жените могат да бъдат движещата сила в развитието
на генетичните вариации,
които забавят процеса на
стареене. Ако една жена
роди по-късно, значи притежава ген, който може да
бъде предаден на следващото поколение и така по
естествен път да се увеличи
продължителността на живота.
Това обяснява факта
защо 85% от хората, доживели 100 години, са жени, а
само 15% са мъже.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
С писмо до кмета на Община Търговище се преустановява работата по проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационна мрежа в гр. Търговище” за неопределено време
С писмо до кмета на Община Търговище г-н Красимир Мирев от дата 24 ноември 2014 г, „Понсстройинженеринг” ЕАД преустановява строително-монтажните работи във връзка с реализацията на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в гр. Търговище”. Това решение се налага
заради непрекъснатите трудности, които възпрепятстват дейността на компанията във връзка с изпълнението на проекта, свързани с неуредени от Възложителя - Община Търговище и лицето, упражняващо
Авторски надзор по проекта – г-н Александър Василев, текущи проблеми. Въпреки нашето желание да
завършим проекта с необходимото качество и в уговорения срок, проблемите независещи от нас като
Изпълнител, се оказаха непреодолима пречка за продължаване на работата ни на този етап. Непрекъснатите изисквания за промени в проекта, налагани от Авторския надзор, са в несъответствие с Нормативната
уредба и в противовес с Техническите изисквания за неговото изпълнение, неразделна част от договора
на „Понсстройинженеринг” ЕАД с Възложителя – Община Търговище. Конкретните действия на гореспоменатото лице, с когото е в договорни отношения единствено Община Търговище, предизвикват негативен
ефект върху проекта, като забавят, създават невъзможност, накъсват и възпрепятстват изпълнението на
строително-монтажните работи. По тази причина екипите на компанията бяха принудени да изпълняват
проекта хаотично, прескачайки от обект на обект до разрешаване на непрекъснато възникващите пречки
от страна на Авторския надзор. В резултат на това, градът днес е в състоянието, в което всички вие го
виждате.
Като коректен и съвестен изпълнител на проекта, „Понстройинженеринг” ЕАД многократно писмено и
устно сезира Възложителя – Община Търговище за съществуващите нерешени проблеми, възпрепятстващи изпълнението на строително-монтажните работи. Само от началото на годината досега, „Понстройинженеринг” ЕАД вкодира над 10 писма, с които уведомява Община Търговище за неотложната необходимост от разрешаване на възникналите проблеми. Нещо повече, въпреки многобройните спънки и липсата
на адекватни проектантски решения от страна на Авторския надзор в процеса на изпълнение на проекта,
до момента „Понстройинженеринг” ЕАД е изпълнил близо 90% от заложените в проекта дейности, за които е получила едва 20% финансиране.
Въпреки описаните проблеми, ние разбираме създадените неудобства на гражданите, и в израз на
добра воля ще оставим дежурни екипи, които да възстановяват и довършват най-критичните участъци от
проекта.
Уважаеми граждани на град Търговище,
„Понстройинженеринг” ЕАД е готова да възстанови работата по изпълнението на проекта, след предприемането на конкретни действия от страна на Възложителя – Община Търговище за изясняване на
възникналата ситуация и осигуряването на проектантски решения и условия за безпрепятственото завършване на проекта. Уверявам ви, че след разрешаването на гореупоменатите проблеми, ръководената
от мен компания ще завърши оставащите строително-монтажни дейности във възможно най-кратки срокове съобразно метерeологичните условия. В допълнение, ръководената от мен компания „Понстройинженеринг” е готова да се срещне с обществеността в града, при заявен интерес, за детайлно представяне на
текущото изпълнение на проекта и възникналите проблеми, свързани с него.
Като предварително се извинявам за създаденото неудобство, се надявам на вашето разбиране.

Понеделник, 1 декември 2014 г.
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Проектът се забатачи, но... Добро представяне в Благоевград
ХI Международен турнир по Спортна гимнастика

Срокът на договора е удължен до април догодина, но едва
ли ще бъде спазен * Институциите не намират общ език
Момент от пресконференцията. На снимката, от ляво на дясно:
управителят на "Понсстройинженеринг" Милко Милков, кметът
Красимир Мирев, зам.-кметът
Деян Дечев и ръководителят на
проекта Милко Петров

(от 1 стр.) няколко други подобрения, включително и построяването
на водопровода, който
захранва заводите на
„Тракия Глас България”
ЕАД. Точно тези нови
обекти по терена са възпрепятствали и работата на „Понсстройинженеринг”.
През цялото време
институциите – Общината,
фирмата-изпълнител и авторския
надзор, се апострофираха и едните не бяха
съгласни с казаното от
другите. Останахме с
впечатлението, че едва
ли не сме използвани в
ролята на медиатор, за
да започнат те да разговарят по между си и
проблемите да бъдат
разрешени.
След десетки доуточняващи въпроси стана-

ха ясни и конкретните
дейности, които могат
да бъдат свършени в
близките няколко дни.
А именно – Александър
Василев се ангажира с
едноседмичен срок да
подготви проектни решения по три горещи
точки, които спират изпълнението на ВиК-проекта. Работни групи на
„Понстройинженеринг”
продължават работа по
ул. „Кюстенджа” и още
няколко обекта.
На въпрос на „ТН”
кметът Мирев заяви, че
ако се налага, фирмата
ще бъде задължена да
затвори някои от дупките, за да може оттам
да преминава снегопочистващата техника. И
на пролет да бъдат отворени отново.
Въпреки че управителят Милко Милков

потвърди, че при взети
проектни решения от авторския надзор и благоприятно време, ще може
да приключи проекта
за 20 работни дни, това
едва ли би било възможно. Една от главните
причини за това е, че все
още не е започнала работата по включването
на отделните абонати
към водната система.
Другото, което беше
обещано бе, че при първа възможност ще се
започне работа по асфалтиране на ул. „Александър Стамболийски”,
включително кръстовището с ул. „Трайко Китанчев”.
Кметът Мирев обеща и следваща пресконференция, около 15
декември, на която да
бъде отчетено свършеното.

„Веселушко” - обновена,
уютна и топла

(от 1 стр.) топлоизолация на външните стени и
на покрива. Така нашата градина стана много
по-красива”, каза още
Зашева, като не забрави
да спомене, че „Веселушко” вече свети с нови,
енергоспестяващи електрически лампи.
Групата журналисти
надникнахме и в помещенията, където заварихме децата да спят на
обяд. Видяхме комфорта, усетихме топлината
и уюта.
В мразовития четвъртък не искахме да напускаме топлата детска
градина, но решихме да
оставим
най-малките

жители на Търговище
да се напалуват на спокойствие. Тук се обучават 154 деца, за които
се грижи колектив от
12 педагози и помощен
персонал.

На 22 и 23 ноември
2014г. в Благоевград се
проведе 11-тия Международен турнир по
спортна
гимнастика
“Любчо Солачки”. В състезанието взеха участие както клубове от
страната, така и клубове от Азърбейджан,
Македония,
Гърция,
Сърбия и др.
СК по СГА „Светкавица” - Търговище участва
с 12 гимнастици в три
категории. В първата
категория – до 8 години, отборът в състав:
Атила Назимов, Петър
Стефанов,
Валентин
Витанов,
Александър
Христов, Виктор Николаев и Огнян Николаев
зае второ място и беше

„Сафо или Островът
на фантазиите”

(от 1 стр.) „Сафо или
Островът на фантазиите”. Защото приблизително в същия обем
от графични творби и
етюди на бъдещи скулптурни фигури, както и
пластики от различни
периоди на твореца, са
били показани преди
2 години в столичната
галерия „Минерва”. Хубаво е хрумването на
Илия Иванов да ги покаже и на търговищките
почитатели на изобразителното изкуство.
Изложбата представя
30 творби – скулптури,
подготвителни
рисунки и етюди към тяхното
създаване от различни
творчески години. Изложбата откри Богомила
Атанасова, завеждащ
отдел „Краезнание” в
библиотеката. А авто-

рът подробно разказа за съдържанието и
идеите, пресъздадени
в творбите, за техния
„живот” през годините
и т.н. Проявата на Илия
Иванов се превърна
в поредното културно
събитие в Търговище в
навечерието на предстоящите празници.

награден с купа. В индивидуалното класиране Атила Назимов се
окичи с шест медала:
златен медал на кон с
гривни, сребърни медали –многобой, халки и
висилка, трето място на
успоредка и шесто място на прескок. Петър
Стефанов спечели сребърен медал на земя,
пето място на прескок,
шесто място на висилка и седмо място
– многобой и успоредка. Валентин Витанов
зае пето място на кон
с гривни и шесто място
на халки. А Александър
Христов стана четвърти
на земя.
Във Втора категория
– до 10 години, участваха Младен Младенов
и Сезер Топчу. Младен
Младенов зае шесто
място на земя. В Трета категория – до 12
години, отборът в състав: Теодор Трифонов,
Николай Лилов, Ивайло Радев и Александър
Стефанов зае второ
място и беше награден

с купа. В индивидуалното класиране Теодор
Трифонов е с три златни медала – многобой,
успоредка и висилка,
три сребърни медала
- на земя, кон с гривни
и халки и един бронзов
медал на прескок. Николай Лилов е със сребърен медал на земя, а
Ивайло Радев е шести
на кон с гривни.
Ръководството
на
клуба и треньорите
Румяна Чукарска и
Дмитрий Николов са
доволни от играта и
представянето на своите възпитаници. Турнира протече при много
добра организация. На
22 вечерта за всички
делегации имаше организиран коктейл в
боулинг зала, където
децата се насладиха
освен на почерпката
и голямата торта и на
много игри. В неделя на
23.11.2014г. гимнастиците на клуба и всички,
които ги придружаваха
посетиха Рилския манастир.

Кауфланд и БЧК отново

Ще хранят деца в
неравностойно положение

Анета МИЛЕВА
На 27 ноември 2014
г. за шеста поредна
година стартира съвместна Коледна благотворителна кампания
на Българския червен
кръст и търговска верига „Кауфланд България”
за осигуряване на безплатен обяд в училище
на деца от социалнослаби семейства, сираци
и полусираци, деца на
самотни родители.
До 5 януари 2015 г.
клиентите на компанията ще имат възможност
да направят дарения в благотворителните кутии
на БЧК, разположени във всички
магазини от веригата на територията на цялата
страна.
Финансовите

постъпления ще бъдат
предоставени на програма “Топъл обяд“, по
която Партньорската
мрежа за благотворителност на БЧК от 1
декември 2014 г. ще
храни безплатно в училище 1 537 деца от 26
области на страната.
Програмата
стартира преди 10 години
и до момента е осигурила безплатен топъл
обяд на приблизително 10 000 деца на
обща стойност 1 402
633 лева.

Понеделник, 1 декември 2014 г.
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
очна болница
"д-р Тасков"

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

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

Продавам АПАРТАМЕНТ
– тухлен, на ул. „Скопие” 18,
ет. 1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898

F-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

От 100 овце продавам 20
по избор /МЛАДИ ЖИВОТНИ/
- ОВЦЕТЕ СЕ НАМИРАТ
ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Тел.: 0889 49 11 20

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

(1-4)

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ДИВАН с клик кляк механизъм – 60 лв.; ХОЛНА Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
МАСА – 30 лв.
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел.: 0899 83 48 26
(1-4)

óë. “Ðàêîâñêè”

(1-4)

ôèëîâ”

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

(1-2)

WWW.PAPUROVSHBAL.COM
Продавам ЕТАЖ ОТ
и още много оферти...
КЪЩА в близост до „БоОчаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!
рово око” в Търговище. Продавам АПАРТАМЕНТ – ул.
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:
Тел.: 0878 816 884 „Паисий” 17б в Търговище; ап. 18;
óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
ет. 6 /непоследен/; 60 кв.м.; локално
êâ. ÂÀÐÎØÀ êâ. ÂÀÐÎØÀ Продавам: ЪГЛОВА
парно, отремонтиран. Цена по догоúãëîâ ïàðöåë
òèõà è ñïîêîéСПАЛНЯ с ракла – 60 лв.;
ñ óë. “Êàòðàíà ïðåñå÷êà íà
варяне. Тел.: 089 74 71 768

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/.
F- 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 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 РАВНО ДВОРНО МЯСТО
в кв. Бряг /935 кв.м./ с разрешение за строеж и проект на жилищна сграда
Тел.: 0894 39 59 82 и 0899 89 89 47

ТРИСТАЙНИ, панел
78 кв.м. Здравна каса, ет. 7
39 900
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
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. кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
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. Борово око, ет.1 (жил.), лукс.
ремонтиран, обзаведен
170 000
120 кв.м. Център, ет. 2, шпакловка,
PVC, газ, таванска
65 000 EUR
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
70 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000

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

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

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
72 кв.м. Пазара, ет. 3, тристаен, ЕПК
53 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
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
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран,
частично обзаведен, таванска 66 000
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
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157



(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем АПАРТАМЕНТ в Търговище
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
В
отлично състояние.
на ул. „Братя Милади– ново строителство до Изчислителния ценВ ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на
Цена 5000 лева.
нови” 19 в Търговище,
тър, обзаведен, две стаи и кухня; ет. 4
Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) Търговище – 75 кв.м., 3 стаи,
близо до Огледалото;
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

Цена по споразумение
Тел.: 0887 74 18 74

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

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

ТАРИФА

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

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10

(1-2)

(1-4)

ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам ВТОРИ ЕТАЖ ОТ
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
Продавам БЕТОННИ СТЪЛБЧЕТА с дължина
КЪЩА
в
Търговище
/80
кв.м./
с
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Търся мъж за гледане на болен.
2.7 м. – с. Имренчево; неограничено колиТел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. гараж. Тел.: 0885 192 825 Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
чество. Цена за 1 бр. – 2 лв.
ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ULUSOY количества. Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
Тел.: 0887 80 93 60
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
LTD
РЕКЛАМНА
след ремонт тел. 0892 454 618
търси да назначи
Продавам АПАРТАМЕНТ
Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

– ул. „Паисий” 5; тухлен; 88
кв.м.; ет. 4 от 5
Тел.: 0899 75 10 63

Давам под наем
таванска гарсониера в района
на Стоматологията – обзаведена
Наем: 100 лв./
месечно
 0886 45 93 96

Давам под наем
Продавам
апартамент /кухня,
спалня и хол/ до ПАНЕЛЕН ГАРАЖ
Енергото в Търго- на ул. „Брегалвище – необзавеница” 2А /ап.
ден. Подходящ за
11, ет. 4/
семейство
 08 999 20 160
 0892 944 820

1 декември 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Играта на Ендър
21.00 ч. - приключенски

1 декември
БНТ 1

комедия
16:15 Шпионин по неволя 22:30 Приятели- сериал
екшън-комедия
08:00 Най-добрият нинджа
23:30 Парченца живот - сериал 18:00 Отмъщението - сериал
09:00 Платина - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
10:00 В. И. П. - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
11:00 Истинско правосъдие - сериал
09:00 Проект: Нов дом - докусериал
21:00 Смъртоносна надпреваментална поредица
12:00 Ренегат - сериал
ра - екшън-трилър
13:00 Огън под земята - екшън 09:30 Уикенд в Европа 23:10 От местопрестъплението
лайфстайл
15:00 Survivor: Камбоджа - сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл
реалити
10:30 Път към висшата мода Diema TV
16:00 В. И. П. - сериал
модно предаване
07:45 Среднощен ездач 17:00 Платина - сериал
11:00 Шопинг съветник сериал
18:00 Праведен - сериал
лайфстайл
09:00 Военни престъпления 19:00 Ренегат - сериал
11:30 Папараци - шоу
сериал
20:00 Истинско правосъдие 12:30 Диво сърце - сериал
10:00 Командир на взвод сериал
14:00 От обич - сериал
драма
21:00 bTV Новините
15:00 Свързани съдби - сериал 12:00 На гости на третата
22:00 Италианска Серия А:
16:00 Престъпления и страсти
планета - сериал
Сампдория - Наполи
- сериал
12:30 Новата мисия невъзможbTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал
на - сериал
08:00 Никита - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
09:00 Убийството - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
10:15 Престъпления от класа - 19:00 От обич - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 15:30 Среднощен ездач сериал
сериал
11:15 Огнена стихия - трилър 21:30 Цветовете на любовта сериал
16:30 Военни престъпления 13:15 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
сериал
14:15 Убийството - сериал
15:15 Престъпления от класа - 23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
Nova TV
сериал
18:30 На гости на третата
06:20 Здравей, България
16:15 Джон Кю - криминален
планета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Докосване - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Спасете ме - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Играта на Ендър - прик- 12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен 21:00 Клоунът - сериал
люченски
22:00 Спартак - екшън
23:30 Оскар и Лудсинда - драма 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах 23:45 Клоунът - сериал
bTV Comedy
bTV
- сериен
TV 7
09:00 Шоуто на Слави
06:30 Тази сутрин
16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
10:00 Мартин и Луис - драма
09:30 Преди обед
16:30 Малката булка - сериен
13:00 Превратностите на
12:00 Напълно непознати 12:00 bTV Новините
18:00 Сделка или не – тв. игра
живота - сериал
сериал
12:30 Шоуто на Слави
19:00 Новините на Нова
14:00 Лекар в планината 13:00 Столичани в повече 13:30 Тайните на времето 20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
сериал
сериал
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:00 Въпрос на гледна точка
14:00 По средата - сериал
15:30 Светлината на моя
23:30 Новините на Нова
- ток шоу
14:30 Клуб Веселие - сериал
живот - сериал
15:30
Новини
Kino
Nova
15:30
Парченца
живот
сериал
17:00 bTV Новините
16:00 Катерина и нейните
07:50 Убийства в Мидсъмър 16:00 Приятели - сериал
17:30 Лице в лице
дъщери - сериал
сериал
18:00 Времето лети - сериал 17:00 Комиците - шоу
17:00 Нюзрум
10:00 Отмъщението - сериал
18:00 По средата - сериал
19:00 bTV Новините
18:30 НОВИНИ
11:00 Д-р Хаус - сериал
18:30 Столичани в повече 20:00 Милост - сериал
19:30 Акцент
12:15 Убийства в Мидсъмър сериал
21:30 Survivor: Камбоджа 20:00 Спорт 7
сериал
19:30 Напълно непознати
реалити
14:05 Банковият обир - крими- 21:00 Федерални свидетели - сериал
22:30 Шоуто на Слави
сериал
нален
20:30 Джо срещу вулкана 23:30 bTV Новините
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 Филип - игрален филм
14:30 Зелената линейка
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
19:10 БНТ - 55 години от
ашия живот /2008г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 95 години
от рождението на Никола Йонков Вапцаров
22:00 Светът на живо: /Шотландия и Испания/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: С дъх на бадеми
- игрален филм

bTV Action

ВТОРНИК

Nova TV - 21.00 ч. - екшън
Смъртоносна надпревара 2

2 декември
БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

16:00 Приятели - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 По средата - сериал
bTV Action
18:30 Столичани в повече 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
19:30 Напълно непознати спортове
сериал
09:00 Платина - сериал
20:30 Проби и грешки - комедия
10:00 В. И. П. - сериал
22:30 Приятели - сериал
11:00 Истинско правосъдие 23:30 Парченца живот - сериал
сериал
12:00 Ренегат - сериал
bTV Lady
13:00 Изгубеният батальон 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
драма
09:00 Проект: Нов дом - доку15:00 Survivor: Камбоджа
ментална поредица
16:00 В. И. П. - сериал
09:30 Уикенд в Европа17:00 Платина - сериал
лайфстайл
19:00 Ренегат - сериал
10:00 Пътешествия- лафстайл
20:00 Истинско правосъдие 10:30 Път към висшата модасериал
модно предаване
21:00 bTV Новините
11:00 Шопинг съветник - модно
22:00 Френска Лига 1: Монако
предаване
- Ланс
11:30 Търси се - токшоу
00:00 Белязан да умре - екшън 12:30 Диво сърце - сериал
01:15 УЕФА Шампионска лига: 14:00 От обич - сериал
ПСЖ - Аякс
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
bTV Cinema
- сериал
08:00 Никита - сериал
09:00 Престъпления от класа - 17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
сериал
10:00 Оскар и Лудиснда - драма 19:00 От обич - сериал
11:00 Перфектен план - драма 20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта 13:00 Никита - сериал
сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Престъпления от класа - 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
сериал
16:00 Играта на Ендър - прикNova TV
люченски
06:20 Здравей, България
19:00 Докосване - сериал
09:30 На кафе - НТВ
bTV
20:00 Спасете ме - сериал
11:30 Бон Апети
06:30 Тази сутрин
21:00 Малки деца - драма
12:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед
23:45 Братовчедката Бет 12:30 Опасна красота - сериен
12:00 bTV Новините
комедия
13:30 Моята карма - сериен
12:30 Шоуто на Слави
14:30 Момичето, което обичах
13:30 Тайните на времетоbTV Comedy
- сериен
сериал
09:00 Комиците - шоу
16:00 Новините на Нова
15:30 Светлината на моя
10:00 Джо срещу вулкана 16:30 Малката булка - сериен
живот - сериал
комедия
18:00 Сделка или не – тв. игра
17:00 bTV Новините
12:00 Напълно непознати 19:00 Новините на Нова
17:30 Лице в лице
сериал
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Столичани в повече 2014 - реалити
19:00 bTV Новините
сериал
21:00 Х Factor - шоу
20:00 Милост- сериал
14:00 По средата - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
21:30 Survivor: Камбоджа - 14:30 Клуб Веселие - сериал
реалити
15:30 Парченца живот - сериал
Kino Nova
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
13:00 100 години българско
кино: С дъх на бадеми
- игрален филм
14:30 Светът на живо: Есента
на старите песни /Шотландия и Испания/
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 БНТ - 55 години от
вашия живот /2009г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Сезонът на канарчетата - игрален филм

07:50 Убийства в Мидсъмър сериал
10:00 Отмъщението - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър сериал
14:00 Полет без криле комедия
15:50 Без батерии - комедия
18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Смъртоносна надпревара 2 - екшън-трилър
23:00 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Спартак - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Новата мисия невъзможна - сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Обзор на кръга в А Група
(2014-15)
21:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
21:45 Футбол: Лестър Сити
- Ливърпул - мач от
английската Висша
Лига, директно
23:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно

Nova Sport

21:45 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Стоук Сити,
мач от английската
Висша Лига, директно

СРЯДА

bTV Action - Изкуството на войната 2
22.00 ч. - криминален

3 декември
БНТ 1
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 Парламентарен контрол
14:00 Бързо, лесно, вкусно
14:30 Открито с Валя
Ахчиева
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 В кадър: Под запрещение
19:45 Лека нощ, деца
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта
2 - тв филм
22:00 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Привързаният
балон - игрален филм

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 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър сериал
14:00 Със смесени чувства романтика
15:45 Елизабет I - драма
18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението - сериал
09:00 Проект: Нов дом - доку21:00 Смъртоносна надпрементална поредица
вара 3: Адска жега 09:30 Уикенд в Европаекшън-трилър
лайфстайл
10:00 Пътешествия - лайфстайл 23:10 От местопрестъплението - сериал
10:30 Път към висшата мода модно предаване
Diema TV
11:00 Шопинг съветник - модно 09:00 Военни престъпления
предаване
- сериал
11:30 Модерно - токшоу
10:00 В светлината на про12:30 Диво сърце - сериал
жекторите - екшън
14:00 От обич - сериал
12:00 На гости на третата
15:00 Свързани съдби - сериал
планета - сериал
16:00 Престъпления и страсти 12:30 Студио Купа на БълbTV Cinema
- сериал
гария
08:00 Никита - сериал
09:15 Престъпления от класа - 17:00 Огледален свят - сериал 13:00 Футбол: Ботев
18:00 Опасни тайни - сериал
Пловдив - Локомотив
сериал
19:00 От обич - сериал
Пловдив - мач-ре10:30 Братовчедката Бет 20:00 Свързани съдби - сериал
ванш от II-ри кръг от
комедия
21:00 Цветовете на любовта турнира за Купата на
13:00 Никита - сериал
сериал
България, директно
14:00 Убийството - сериал
16:00 Футбол: Левски - Мон15:00 Престъпления от класа - 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
тана - мач-реванш от
сериал
II-ри кръг от турнира
Nova TV
16:00 Малки деца - драма
за Купата на БългаНОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
19:00 Докосване - сериал
рия, директно
06:20 Здравей, България
20:00 Спасете ме - сериал
18:30 На гости на третата
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Убийство по учебник планета - сериал
11:30 Бон Апети
драма
19:00 Медикоптер 117 -сериал
12:00 Новините на Нова
23:30 Барабанистът - роман12:30 Опасна красота - сериен 20:00 Кобра 11 - сериал
тичен
21:00 Студио Carlsberg
13:30 Моята карма - сериен
bTV Comedy
Premium Football,
14:30
Момичето,
което
обичах
09:00 Аламинут - шоу
директно
- сериен
10:00 Проби и грешки - комедия
21:45 Футбол: Челси - Тот16:00 Новините на Нова
12:00 Напълно непознати нъм Хотспър - мач от
16:30 Малката булка - сериен
сериал
английската Висша
18:00 Сделка или не – тв. игра
13:00 Столичани в повече Лига, директно
19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 23:40 Студио Carlsberg
14:00 По средата - сериал
Premium Football
2014
14:30 Клуб Веселие - сериал
22:00
Кошмари
в
кухнята
НТВ
Nova
Sport
15:30 Парченца живот - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 21:45 Футбол: Съндърланд 16:00 Приятели - сериал
23:30 Новините на Нова
Манчестър Сити, мач
17:00 Шоуто на Слави
от английската Висша
Kino Nova
18:00 По средата - сериал
Лига, директно
10:00 Отмъщението - сериал
18:30 Столичани в повече -

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Блокада - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Истинско правосъдие сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Изкуството на войната
2 - екшън
00:00 Праведен - сериал

ЧЕТВЪРТЪК

bTV - 12 години в робство
23.00 ч. - драма

4 декември
БНТ 1
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
13:00 100 години българско
кино: Привързаният
балон - игрален филм
14:30 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
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 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Не без внука ми - игрален филм.
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Мадам Бовари от
Сливен - игрален филм

bTV

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

сериал
19:30 Напълно непознати сериал
20:30 Големи неприятности в
Малкия Китай - екшън
22:30 Приятели - сериал
23:30 Парченца живот - сериал

14:30 Клуб Веселие - сериал
15:30 Парченца живот - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 По средата - сериал
bTV Action
18:30 Столичани в повече 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
19:30 Напълно непознати спортове
сериал
09:00 Платина - сериал
20:30 Плуто Наш – комедия
10:00 В. И. П. - сериал
22:30 Приятели - сериал
11:00 Истинско правосъдие 23:30 Парченца живот - сериал
сериал
bTV Lady
12:00 Ренегат - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
13:00 Изкуството на войната
09:00 Проект: Нов дом - доку2 - екшън
ментална поредица
15:00 Survivor: Камбоджа 09:30 Уикенд в Европа реалити
лайфстайл
16:00 В. И. П. - сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл
17:00 Платина - сериал
10:30 Път към висшата мода 18:00 Праведен - сериал
модно предаване
19:00 Ренегат - сериал
11:00 Шопинг съветник - модно
20:00 Истинско правосъдие предаване
сериал
11:30 Модерно - токшоу
21:00 bTV Новините
12:30 Диво сърце - сериал
22:00 Ускорение - екшън
14:00 От обич - сериал
23:45 Праведен - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
bTV Cinema
16:00 Престъпления и страсти
08:00 Никита - сериал
- сериал
09:00 Престъпления от класа 17:00 Огледален свят - сериал
сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
10:15 Барабанистът - комедя
19:00 От обич- сериал
13:00 Никита – сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Престъпления от класа - 21:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
22:00 Стъклен дом - сериал,
16:00 Убийство по учебник 23:00 Огледален свят - сериал
драма
Nova TV
19:00 Докосване - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Спасете ме - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Добри момчета - драма
00:00 Планетата на маймуните 11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
- екшън
12:30 Опасна красота - сериен
bTV Comedy
13:30 Моята карма - сериен
08:00 Шоуто на шантавите
14:30 Момичето, което обичах
рисунки- анимационен
- сериен
09:00 Шоуто на Слави
16:00 Новините на Нова
10:00 Големи неприятности в
16:30 Малката булка - сериен
Малкия Китай - екшън
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 Напълно непознати 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
13:00 Столичани в повече 2014
сериал
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
14:00 По средата - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

22:00 Х Factor - музикално
шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

08:00 Убийства в Мидсъмър сериал
10:00 Отмъщението - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър сериал
13:55 Мистерии в Питсбърг комедия
15:45 Елизабет I - драма
18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Относно Хенри - драма
23:10 От местопрестъплението - сериал
00:00 Смъртоносна надпревара 3 - екшън

Diema TV

07:45 Безследно изчезнали сериал
09:00 Медикоптер 117 сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Новата мисия невъзможна - сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 На лов за Червения
Октомври - екшън

Понеделник, 1 декември 2014 г.

Учени обясниха вампирите, погребани
със сърпове на шията и камъни в гърлото
Полски учени са установили произхода на "вампирите", погребани по необичаен начин на територията
на Северозападна Полша
- със сърпове на шията и камъни, набити в гърлото. Оказало се, че това са местни
жители, а не пришълци от
други места, първи жертви
на епидемия, чиято странна
смърт е породила подозрения у съседите им, съобщи
научното сп. "Плос уан".
Археолозите са изследвали погребения на "вампири",
особено разпространени в
Северозападна Полша през
XVII-XVIII век. На селското
гробище Дравско учените

са открили шест аномални
погребения сред сто обикновени.
За да установят произхода на вампиризма, доктор
Лесли Грегорика и нейните
колеги са анализирали съотношението на изотопите
на стронция в зъбния емайл
на 60 погребани в местните гробища, след което са
го сравнили с аналогичния
показател при местната фауна.
Авторите на изследването предполагат, че хората
са били погребвани като
вампири заради епидемиите от холера, често срещани
в Източна Европа през XVII

век. Поляците са се страху- рата са били обвинявани, че
вали, че първите жертви на са вампири", казва доктор
инфекциозната болест мо- Грегорика.
гат да се върнат от света
на мъртвите
като вампири.
"По онова
време хората
не са знаели
как се разпространява
болестта
и
епидемиите
са
получавали свръхестествено,
а не научно
обяснение например хо-
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Астрални знаци

ОВЕН Започва нова делова седмица и уж сте си направили точен
план за дейност, а изведнъж се разколебавате. Някои Овни наистина има какво още да научат за работата си, за да бъде тя по-ефективна. Други не могат да разчитат на досегашни партньори, но сами
трудно ще се справят с множеството задачи. Ако сте спорили с колегите,
забравете и им поискайте помощ, ще е полезна.
ТЕЛЕЦ Ще решавате проблемите си бавно, но сигурно, разчитате
на съдействие от приятели и познати. Е, не всички близки са загрижени за делата на Телците, скоро ще проличи кой гледа главно
своя джоб и интерес. Няма да коментирате нашироко проблемите
или разочарованията, а търсите и начин да се справите със ситуацията. Ще
промените малко плана си.
БЛИЗНАЦИ Все още се чувстват влияния от уикенда, хвърляте
много сили в услуга на близки и познати. Е, и за вас ще има приятни изненади, околните оценяват високо отзивчивостта ви към техни грижи. Работата на Близнаците върви, печалбите са добри, но
кой знае защо на тях не им се иска да харчат пари. Поне за някои домашни
неща дайте, ще зарадвате половинката, деца и внуци.
РАК В началото на седмицата Скорпиони и Риби ви внушават да
избягвате спорове с околните и особено ако темата не ви засяга
лично. Група Раци упорстват по плановете си и точно защото работата им е ефективна и перспективна, бързо се намират кандидати
за сътрудничество. Деликатно ги отклонете, пък и някои познавате добре
като не твърде коректни, май такива съюзници повече вредят.
ЛЪВ Гонейки свои задачи и печалби, ще внушавате и на Скорпионите да действат така. Доста Лъвове са готови да започнат личен
бизнес, могат да дадат хляб и на познати, колеги, стига да работят
съвестно. Дано покажете решителност и оперативност, в професионалната сфера конкуренцията е по-голяма, шансовете са по-мимолетни или
в началото не изглеждат престижни.
ДЕВА Вашите професионални изяви и печалби доста зависят от
личния ви късмет, съсредоточете се в задачите си и изпипвайте всеки детайл. Група Деви кроят амбициозни планове, търсят сътрудници, но да не налагат мнението си грубо. Иначе насред важните битки
ще останете без подкрепа и може да изпуснете възможности за изпълнение
на идеи и финансови успехи.
ВЕЗНИ Започвате седмицата с точно определени задачи, преценили сте задълбочено какво можете и какво не. Везните си намират
и много съветници кое как да правят, с какво още да се нагърбят.
Няма да ви разколебаят за неща, които смятате за навременни или
полезни. Реализмът ви може да дразни някого, да прилича на консерватизъм и свръхпредпазливост, но ви гарантира печалбите.
СКОРПИОН Вие, Риби и Раци се пазите от излишна намеса в спорове и съперничества. Като Лъвове гоните добри доходи и вечерта ще
има на какво да се радвате сред близки. Едни Скорпиони печелят
нови приятели, помагат на хората в трудни бизнес ситуации, но са
дискретни. Втори се възползват от противопоставяне в екип, за да
прокарат идеи, ще стабилизират позицията си.
СТРЕЛЕЦ Изправени сте пред доста трудности в работата и макар
че сте твърде динамични натури, сега трябва да действате търпеливо и последователно. За някои задачи ще разчитате и на помощ от
влиятелни познати, така че забравете приказките за смяна на екип
и дейност, не е момент за подобни стъпки. Група Стрелци се безпокоят за финансите си, но лека-полека и този въпрос се оправя.
КОЗИРОГ Имате много делови задачи, а нещо не сте твърде доволни
от отношението на партньори и клиенти, пък и от заплащането. Козирозите да не бързат да показват емоции, да предлагат промени, още
не е момент за новите им идеи. Приемете положението и търсете малките възможности да заявите умения и находчивост. Ще издържите
проверката със завидни резултати.
ВОДОЛЕЙ По-добре е да се държите на втори план в службата, а и
сред познати, но вие едва ли ще чуете съвета. Водолеите имат амбициозни идеи, стремят се към бърза кариера, разчитат на подкрепа
от приятели. Внимавайте да не си навлечете ядове, някои неща сега
няма как да станат. Влюбените да обмислят по-сериозно стъпките си.
Спокойни сте за пари, но все пак пестете.
РИБИ В ие, Скорпиони и Раци трябва да избягвате спорове с колеги, познати и близки, проблемите ще се решат постепенно и със
съдействие на представители на Телец. Само че Рибите трябва да
направят някои отстъпки, да уговорят забавяне на ангажименти.
Пазете се от интриги в екипа, нанасят ви щети, но не могат да ви отнемат
подкрепа от приятелите, нито личните умения.

Сънищата скриват вътрешния
подтик към насилие

Човек, сънувал самоубийство през нощта, на
следващия ден може да
прояви голяма агресивност,
предупреждават
германски учени. Такива сънища
най-често сънуват интровертите, които трудно установяват контакт с околните,
съобщи "Лайв сайънс".
Независими
експерти
вече са критикували това
схващане. Майкъл Шредл,
ръководител на лабораторията по проблемите на
съня към Централния институт за психично здраве
в Германия, е убеден, че
това, което се случва на
сън, често е хипертрофирано отражение на състоянието на човека по време
на бодърстване.
Като
доказателство
ученият привежда
данните
от анкета сред
433-ма
студенти. Доброволците са

успели да си спомнят средно 2-3 от своите сънища
през седмицата, а на около
19% от анкетираните са се
присънили убийства. Мъжете са имали повече агресивни сънища от жените.
Германският учен е бил
най-удивен от връзката
между подобни сънища с
агресивността на следващия ден и с това доколко
затворен е човекът. Очевидно интровертите често
прикриват агресията си,
която проявяват по време
на сън.
За щастие сънища с
убийства не са толкова
често срещани - в 3,8% от
случаите при мъжете и в
0,6% от случаите при жените.

Понеделник, 1 декември 2014 г.
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На входа на "Етъра"

Брезовият сок ще бъде
хитът панацея за 2015 г.
добиване на кленовия сироп
чрез дренажи. В суров вид
това е сладникава течност,
богата на макронутриенти,
на електролити и на калий.
"Брезовата вода" отдавна
е позната в Източна Европа,
в Русия, както и в някои региони на Източен Китай. Досущ като млякото от кокосов
орех, тя е отлично средство
за рехидратация. Мъзгата
съдържа и вещество, което
контролира нивата на холестерола в кръвта и укрепва имунната система. Лечебната течност може да се
добива от сребърната бреза
и от Северноамериканската
сладка бреза. Голямо дърво
може да даде литър и половина сок, без вреда за него.
СОКЪТ ОТ ГРЕЙПФРУТ
ТОПИ ИЗЛИШНИТЕ

КИЛОГРАМИ
Учени от университета
Бъркли в щата Калифорния
установиха, че е много полезно за здравето пиенето
на сок от грейпфрут, когато
консумираме тлъсти храни.
Той ни помага да топим излишните килограми, пише в.
"Дейли мейл".
Изследователите открили също, че включването на
този цитрусов плод в менюто на диабетиците може да
държи под контрол нивото
на кръвната им захар, без да
използват лекарства. Екипът на д-р Джоузеф Наполи провел тестове с опитни
мишки. При лабораторните
опити, когато на гризачите давали сок от грейпфрут
в продължение на три месеца, те затлъстявали с 18
процента по-малко при консумиране на тлъсти
храни.
Грейпфрутната диета, също
наричана Холивудска диета, е
известна още от
30-те години на
миналия век. Към
нея и до днес се
придържат
куп
знаменитости,
сред които и Кайли Миноуг. При
уведомява своите клиенти, че този режим на
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу всяко хранене се
и чаша
мираната питейна вода по електронен път изпива
сок от грейпфрут.
(Е pay), както и да получават електронни По този начин,
освен че се свафактури (e Faktura)
лят
килограми,
поддържат
Подробности на сайта на „В и К” Търговище се
по-ниски нива на
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Брезовият сок ще бъде
хитът през 2015 година заради невероятните си свойства. Той помага за лечението на черния дроб, на
грипа, на главоболието, на
пърхота, на екземата, дори
топи и целулита, пише в.
"Дейли мейл".
Сокът помага за отделянето на токсините от човешкото тяло и със сигурност
ще измести по популярност
сока от кокосов орех, който
бе обявен за супер напитката номер 1 през последните
няколко години.
Мъзгата от бреза може
да се добие навсякъде из
Европа. Тя е много лечебна и преборва бронхита и
артрита. Сокът се източва
в ранна пролет. Използва
се същата система, като за





кръвната захар и на инсулина.
СОКЪТ ОТ ДИНЯ НАТУРАЛНА ВИАГРА
Сокът от диня подобрява
циркулацията на кръвта, а
тази особеност помага на
мнозина мъже в сексуалния живот.
Динята е в списъка с
храни, които сексолозите
препоръчват при понижено
либидо.
Проучвания, проведени
в университетите във Флорида и Фоджия в Италия,
показват, че сокът от диня
е изключително полезен
за кръвообращението в организма и може да намали
хипертонията.
Поради това си свойство
той действа положително и
при еректилна дисфункция.
В една порция диня има
само 71 калории и изобилие от витамин С и калий.

НАЙ-АБСУРДНИТЕ
ТАБЕЛИ И ОБЯВИ:
* Търсим две секретарки, едната с два езика, другата без език. (обява)
* Яйца собствено производство. (табела в магазин)
* Инвестиционна банка
"....." - поемете риска! (билборд)
* По - добре тук, отколкото отсреща! (надпис на
кафене срещу централни
гробища)
* Българско бельо директно от вносителя. (надпис на Женския пазар)
* Поради ремонт бръснеме отзад. (надпис на
бръснарница)
* Всеки истински комунист е под земята. (надпис
на мина)
* Ще бъда отворена
след 10 минути. (бележка
отставена от продавачка)
* Без грам излишен килограм! (надпис върху кутия с маргарин)
* Давам стая за момиче
с голям балкон. (обява)
* Търся работници за
скара (обява)
* Продавам шестмесечен ваксиниран немски
овчар
* Продава се антично
бюро за жени с дебели крака
и големи чекмеджета...
* Не пускайте чешмата,
защото тече! (надпис на
чешма)
* ПАРКИНГ - НЕ ПАРКИРАЙ!!!!
* Моля, както ние не
пикаем във вашите пепелници, така и Вие да не си
хвърляте фасовете в нашата тоалетна. (надпис в
тоалетната на заведение)
* Правим обувки с кожа
на клиента.

ДИНЯ И ДОМАТИ
ЗА ВЕЧНА МЛАДОСТ
Американски диетолози
препоръчват да добавите
червените хранителни продукти към ежедневното си
меню, за да съхраните младостта си.
Основното правило е
да се съобразяват доста
прости препоръки, които гарантират перфектен
резултат. На първо място
яденето на червени плодове и зеленчуци помагат за
запазване на свежия вид на
кожата, заради съдържанието
на
ликопен,
който
е мощ е н
антиоксидант.

0893 693 202 от понеделник до събота!

Секс
забрани
и закони

В историята са останали
редица странни, брутални и
нелогични сексуални закони,
които на някои места се прилагат и до днес.
Ако някога сте се чудили
дали вашите сексуални желания и действия са странни,
време е да разберете какво в
миналото се е смятало за незаконно и какви са били наказанията.
Тибетски закон преди
много години налагал на жените да проституират, за да
получат сексуален опит преди брака.
Римските монахини, които се обричали на 30 години
безбрачие, били погребвани
живи, ако нарушат думата си.
Също така в някои култури
за изневярата и изнасилването следвали строги наказания. Хуните, извършили
прелюбодеяние, били наказвани с кастрация, а древните римляни удряли с камъни
тестисите на изнасилвачите.
В Хонконг жените, на които
им изневерят, имали право да
убият мъжа си, но само с голи
ръце. А мъж, на който жената
му изневери, имал право да я
убие по всякакъв начин.
В Непал и Бангладеш е
противозаконно да се гледат
филми, които показват симулирано правене на любов или
които показват интимните
зони на мъжа и жената. Законът не позволява и целувките
във филмите.
В Индонезия тези, които
се самозадоволявали, били наказвани с отсичане на главата.
Още един от необичайните
закони е този през 17 век в
Испания, когато на жените им
е било забранено да показват
голи крака. Всъщност гърдите
може да бъдат разголени, но
краката били запазени само
за техните съпрузи.
В Айдахо можете безгрижно да правите секс в
кола, тъй като на полицаите
им е забранено да идват и да
ви тропат на прозореца. Процедурата е следната - полицаите трябва да паркират зад
колата, да включат сирените
три пъти като знак на предупреждение, след това да изчакат две минути, преди да се
приближат до колата.
В Колорадо е забранено
да правите секс в езеро, река
или поток. В Кентъки жена
не трябва да стои по бански в
близост до път, ако не е придружавана от двама полицаи.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

