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Нашите депутати и кметове "Готови за училище"
Приключи проект на НСО-Търговище

Кой и с колко е станал по-богат
през изминалата 2014 година

Свилен НИКОЛОВ
Наскоро
Сметната
палата публикува декларациите и уведомленията, които се подават
по Закона за публичност на имуществото на
лица, заемащи висши
държавни длъжности.
Търговищките първенци често разчитат на
банкови заеми, но и кътат пари на влог.
Депутатът от ГЕРБ
Дарин Димитров се е

сдобил с апартамент от
98 кв. м. във Варна, платен със заем и пари от
заплата. В декларацията му е записан и заем
от 10 500 евро, както и
доходи извън заеманата длъжност, общо за
19 332 лв. Йордан Цонев от ДПС е спестил
12 018 лв. от заплати.
Има и лизинг за кола
- 94 032 лв., по договор
с „Мотопфое”. Дивидент
от 80 хил. лв. от „Пана-

цея” ЕООД е декларирал колегата му Тунчер
Кърджалиев, както и
други 2 000 лв. извън
заеманата длъжност.
Четвъртият ни народен
представител Николай
Александров от "Атака" е подал само уведомление и няма промяна в имотното си с
състояние.
Кметът на Търговище
Красимир Мирев държи на влог малко над
57 хил. лева, които са
от заплати. Общо е декларирал 38 792 лв. от
заплати и командировки зад граница. За пътувания извън страната
той е направил разходи
от 6 853 лв., които са
за сметка на Комитета
на регионите към Евросъюза. С пари от заплата поповският кмет
Людмил Веселинов е
купил нива от 7 дка. в
село Осиково (на 2 стр.)

Любослава Любенова.
До сега тя бе с мярка
„Задържане под стража”, след като бе обвинена, че е пребила
2,5-годишната си дъщеря.
Ще припомним,
че малката Сиана бе
приета в Спешния
медицински център
в
(на 2 стр.)

Конкурс за началник
на ДАИ в Търговище
са обявили от изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Обявлението за конкурса е публикувано в сайта на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията на 22
юни.
Близо година директор на регионалната
дирекция „Автомобилна администрация” бе
Красимир
Сребров.
След като в началото
на 2015 г. бе сменен
устройствения правилник на институцията и
регионални дирекции
бяха реорганизирани в
областни отдели на Изпълнителната агенция,
се наложило директорите да бъдат освободени от длъжност, а на
тяхно място да бъдат
назначени началници.

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

Геодезически дейности
Картография
Кадастър
гр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
тел. 0886 407 453

Вписан в регистъра на правоспособните лица с регистрационен № 2750, Заповед РД-15-95/04.09.2014 г.

Ново отличие

С изложба на детски
рисунки на тема „Готови
за училище” във фоайето на регионална библиотека „Петър Стъпов”
в Търговище приключи
регионалният кръг на
проект „Готови за училище”. Тук бяха много
деца от детските градини, в които се реализира проект със същото
име – „Готови за училище 2014-2015 г.”: ЦДГ
„Люляче“ - Попово, ЦДГ
11 - Търговище, ЦДГ
„Космонавт“ в с. Камбурово и ЦДГ „Иван Ка-

Почетен плакет
за Антоанета

лайджийски“ в Омуртаг.
Присъстваха родители,
учители, общественици,
представители на инстиМинистър Кралев натуциите в Търговище и
медии.
(на 2 стр.) гради сребърната медалистка в стрелбата
от европейските игри в
Баку
Антоанета
Бонева
получи почетния плакет
на Министерството на
Ïèñìо до ре- младежта и спорта. Отдакцията четете личието й бе връчено от
на 2 страница
спортния министър Кра-

Жена! - шанс
за Търговище

Търси
се
шеф
на
Майката, пребила ДАИ – Търговище
детето си
Пуснаха под домашен арест

Борислав КУРДОВ
В понеделник – 29
юни, състав на Районния съд в Търговище
пусна под домашен
арест
21-годишната

По тази причина е и
обявеният от Агенцията
конкурс. Това обясни за
„Търговищки НОВИНИ”
временно изпълняващият длъжността началник на
(на 2 стр.)

сен Кралев по време на
среща в Министерството, съобщават от институцията.
Бонева
спечели
сребърен медал на 25
м пистолет на Първите европейски игри в
Баку, за което Кралев
я поздрави и й пожела
успешна
подготовка
за Олимпийските игри
в Рио де Жанейро. На
срещата в ММС присъстваха също Мария
Гроздева – президент
на Българския стрелкови съюз, както и нейният треньор Валери Григоров.
От своя страна Гроздева благодари на
Кралев за подкрепата
и обяви, че очаква да
спечели виза за Рио
де Жанейро до края на
годината. До момента
спортната
(на 2 стр.)

Елате и ще останете доволни

Така ГЕОРГИ СТАЙКОВ призовава търговищката публика да посети новата театрална
постановка „Едноокият цар”, разговаряйки
с Катя ХРИСТОВА, ден преди премиерата

- Г-н Стайков, четох
ваши интервюта, признавам си, и се надявам и нашето днешно
да стане хубаво, като
онези. Имате интересна биография и,
мисля, пълен не само
със сценични емоции

живот…
- За себе си
няма какво да говоря. Има много писано, особено в интернет
за мен, за живота ми.
Смятам, че интересното
в случая е, че аз за първи път съм в Търговище
и много ми харесва.
Тук има една приятна
атмосфера, а в театъра

сме много добре приети
с Параскева Джукелова, която всъщност не
за първи път играе на
ваша сцена. Тъкмо за
това се надявам, че съвместната ни работа с
колегите от Търговище
няма да е за последно.
Седнали сме на маса
до входа на театъра.
Той пие кафе и набър-

зо си свива поредна
цигара. Разговаряме,
но той не сваля слънчевите очила. Въпреки това виждам как
погледът му се носи
по целия площад пред
Драматичния театър.
Минават хора всякакви, деца играят наоколо. И подхващаме
същината, (на 3 стр.)

Четвъртък, 2 юли 2015 г.
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Нашите депутати...

(от 1 стр.) за 600 лв., изплаща и заем в ДСК от 56
713 лв. Командировъчни от
36 032 лв. са записани, за
сметка на Комитета на регионите, в декларацията.
Със заем от 28 000 лв.
омуртажкият кмет Неждет
Шабан е закупил парцел
от 414 кв. м. в Търговище.
Декларирал е и 1/2 от лека
кола „Мазда 2” за 5 980 лв.,
платена с пари от заплати.
Има влогове и депозити общо
за 13 633 лв. и заем от 15 396
лв. Кметът на Опака Лютфи
Реянов за поредна година не
е декларирал промяна в имотното си състояние.
Танер Али и съпругата му
са посочили по 1/2 идеални
части от къща с двор в село
Съединение и нива от 3 декара, купена от заплати за
3 000 лв. Антоновският кмет
е декларирал още 4 800 лв.
приходи от заплати и задължения по кредитна карта и
овърдрафт - 8 600 лв. Съпругата му Севим Али, която е
председател на Общинския
съвет в Търговище, има два
кредита за близо 65 000 лв.,
както и лизинг за 3 263 евро.
Посочила е и 8 950 лв., доходи от други източници.
Областният управител на
Търговище Светлин Бонев
е подал само уведомление,
тъй като няма промяна в обстоятелствата, подлежащи
на деклариране.

Писмо до редакцията

Жена! – шанс за Търговище

Казвам се Таня Георгиева. Родих се и милия ми град! Това е чест за вас, това е
израснах в хубавия ни град и макар вече да шанс за вас, това е лъчът надежда, която
живея на друго място, не съм променила отдавна беше изгубена, някъде в годиниот години адресната си регистрация, за те! В тези години, в които много свестда мога да се чувствам винаги свързана ни и качествени хора, обичащи Търговис него! С този мой любим и злочест град, ще бяха прогонени от една полуграмотна
с който ме свързват толкова прекрасни клика, обединена помежду си, само и единмоменти, в който родих и отгледах, вече ствено от жаждата за пари! Те прогонипорасналите си деца и в който, не по своя ха не само мен, за което всъщност съм
воля, оставих сами старите си родители, им благодарна, защото успях да развия
знанията, които имам, в едно полезно за
да тъгуват по деца и внуци!
Причината да ви пиша е една публика- мен и близките ми поприще, те прокудиция във вашия вестник на Стилиян Ста- ха всичко кадърно само, за да могат безнев! Това, ако не ме лъже паметта е бив- наказано и безпрепятствено да "правят"
шият председател на СДС – Търговище. пари! Няма да споменавам, много имена!
Бих ви помолила от страниците на "ТН" Само ще ви кажа, че арх. Димитър Дилов
да ми дадете възможност да споделя ми- (роднина на Л. Дилов (баща и син) сега е гл
слите и любопитството, които събуди .архитект на общ. „Младост“ във Варна,
у мен тази публикация! Любопитство - Димитър Стефанов, арх. Джамджиев, Р.
естествено, женско, продиктувано от Димитров, Ч. Чанков и много , много други
евентуалната кандидатура за кмет на талантливи и поради това прогонени отграда ни, на наша успешна съгражданка! тук, за да могат няколко човека "да праТ.е. кандидатурата на жена за кмет на вят пари". Зная ,че ти ще успееш да върграда ни. Може да се окаже действител- неш обратно, поне половината от тях, за
но шанс за гражданите на Търговище и да работят тук! Право, които жадните
възможност за младите за реализация в за "правене на пари" им отказаха, за да не
пречат!
родния град. Дано?!
Е, направихте ги! Не могат да ги изхарЖивея във Варна, но всяка седмица си
идвам, за да наглеждам, както казах, ста- чат и внуците Ви! Стига толкова! Този
рите си родители, а и да срещна стари град и тези мили, добри и страдащи хора
приятели! Опитах се да разбера, за кого имат нужда от работа, за да си издъриде реч в публикацията ви! Имаше различ- жат семействата. Не пра-пра-внуците
ни предположения, но това име, за което си, а семействата си! Завършвайки, испише г-н Станев, ме изненада приятно! кам само всички да се помолим, това, коеАз не мога все още да повярвам, че тази то е тема на догадки и предположения, да
жена би сменила авангардния си просто- се окаже истина, за да има работа за малрен офис, би заменила престижната си кия и средния бизнес, за да не прогонват и
професия и бизнес, уюта на дома си, за да други, като нас, за да живеят хората подобре, за да има човещина,топлина и съсприеме такова предизвикателство!
Ние се познаваме добре още от сту- традание към нуждаещите се, на което е
денти в София! Искам да кажа следното способна само една жена, дъщеря и майка!
на гражданите на Търговище и общинаинж. Таня ГЕОРГИЕВА,
та! Скъпи мои изстрадали, лъгани, унижауправител на ТД за консултации и
(от 1 стр.) Търговище на вани и подтискани с години, граждани, на проектиране,изготвяне на проекти по ЕП
30 април тази година в
много тежко здравословно
състояние. Ден по-късно
детето е транспортирано в
(от 1 стр.) В началото на тели, не превърнем обраболница във Варна, където
това мило тържество Неве- зованието на децата в своя
бяха установени счупени
на Маджарова даде кратка кауза, и още повече – обраребра, увредени панкреас,
информация за целите и зованието на децата от уяздалак и други вътрешни
дейностите по проекта. Тя вимите групи, последствияоргани. След направената
наблегна на това, че проек- та ще бъдат непоправими.
В реализирането на камхирургическа интервенция, (от 1 стр.)
стрелба има тът е не толкова социален,
лекарите се натъкнаха и на завоювани три олимпийски колкото изследователски. панията на местно ниво
стари травми. Със съмнения квоти – на Антоанета Бо- В него са включени 240 на- Клубът на НСО получи моза извършител на побоя над нева, Антон Ризов и Саму- селени места от България, ралната подкрепа и съпридетето бе задържана майка ил Донков. „Благодаря Ви които са избрани на случа- частност от видни общестму - 21-годишната Любосла- за проявеното уважение ен принцип. От всяко насе- веници от Търговище.
В своето слово по време
ва Любенова от видинското и внимание към нас. Това лено място, отново на слуна изложбата Неда Антоносело Раброво, която отскочаен
принцип,
са
включени
ни вдъхва допълнително
ва отправи мъдри думи към
ро живее на съпружески наувереност и самочувствие. по 25 деца на възраст от 3 присъстващите родители,
чала с мъж от търговищкото
до 6 години.
Радвам се, че постигаме уссело Кралево.
Проектът е прилагал раз- като ги насърчи не само да
Любенова е поискала пехи и проблемите на наша- лични интервенции – пла- обичат децата си, но и да ги
промяна на постоянната та федерация бяха решени щане на такси, даване на подкрепят и стимулират в
мярка за задържане, с мо- благодарение на Вашата ваучери на стойност 20 или тяхното израстване. Тя спотива, че е с влошено здра- лична намеса“, заяви Гроз- 7 лева, информационни се- дели, че детето може да се
вословно състояние, изпит- дева.
сии – изборът къде каква да осъзнае като личност единВ средата на юли в Лю- е дейността е направен чрез ствено в своята си среда, а
ва чувство на безпокойство
и безсъние. Съдът е счел, бляна ще се проведе евро- лотария. И в крайна сметка, тази среда е точно детската
че няма пряка опасност за пейска асамблея, на коя- на базата на стриктно воде- градина! И раздаде награди
детето, тъй като то бе наста- то се очаква Българският ната отчетност и докумен- на отличените.
Художничката Нели Чонено в приемно семейство. стрелкови съюз да бъде тация, проектът предвижда
Засега майката остава в приет за член на Европей- да се направи задълбочен лакова обяареста, тъй като прокурорът ската федерация по спорт- анализ как и доколко този ви имената
по делото Валентин Васи- на стрелба, обяви още Ма- начин на подпомагане вли- на децата,
лев обмисля да протестира рия Гроздева по време на яе на включването на деца- които са се
взетото от Районния съд в срещата с министър Красен та от най-ранна възраст в постарали
Кралев.
„ТН” образователната система, н а й - м н о г о
Търговище решение.
както и на редовността на и са нарисували найпосещение на децата.
Като цяло, проектът и х у б а в и т е
(от 1 стр.)
на местното бакалавър и професиона- настоящият конкурс целят р и с у н к и .
звено на ДАИ в Търговище лен опит най-малко 4 годи- да обърнат общественото Тя, заедно
Мустафа Хасанов.
ни. Документи за участие в внимание към важността на с останалиДокументи за участие в конкурса се подават лично ранното детско образова- те членове
конкурса за началник на от кандидатите в сградата ние като средство за борба на журито,
ДАИ се приемат до 17.30 на Изпълнителна агенция с немотията и най-вече с в р ъ ч и х а
ч. на 3 юли включително. „Автомобилна администра- бедността, която се предава н а г р а д и т е
от поколение на поколение. – грамоти и
Минимални
изисквания ция” в София.
към кандидатите за заеСпоред обявлението на Маджарова сподели своето комплекти
мане на длъжността е да Министерството, се търсят дълбоко убеждение, че ако за рисуваимат висше образование началници на общо 14 об- всички ние – общественици, не на децаполитици, учители и роди- та.
– образователна степен ластни отдела в страната.

Майката, пребила...

Кметове на ГЕРБ
Посетиха централата на ЕНП в Брюксел

Благодарим за непрекъснатата подкрепа на ЕНП и
гарантираме, че ГЕРБ ще
сме първа политическа
сила на местните избори
през октомври. Това заяви
председателят на Парламентарната група на ПП
ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан
Цветанов пред председателя на Европейската народна партия (ЕНП) Жозеф
Дол, който се срещна с 30
български кметове от ГЕРБ
и народни представители
от партията, сред които и
депутатът от Търговище д-р
Дарин Димитров. Срещата
се проведе в централата на
ЕНП в Брюксел.
Председателят на ЕНП
Жозеф Дол заяви, че кметовете са най-важните хора
за една партия и когато те
са близо до хората и работят прозрачно могат да се
спечелят всички избори.
„ЕНП Ви подкрепя, винаги сме близо до Вас. Това,
което виждам, че се прави в
големите градове, и особено в София, доказва защо е
важно ГЕРБ да управлява в

големите градове и в цялата страна. Вие променяте
България. Ако сте си свършили работата добре, ако
сте работили за проблемите на хората, и сте били винаги близо до гражданите,
хората ще оценят вашата
работа.
Зам.-председателят на
ГЕРБ Цветан Цветанов подчерта, че кметовете от партията, заедно с техните администрации, са работили
по всички възможни европейски проекти, за да могат
българските общини да се
възползват от европейската солидарност. „Няма кмет
от ГЕРБ, който да не работи
по европейските програми.
Нашите кметове кандидатстват по всички възможни
проекти, за да повишаваме
непрекъснато стандарта на
живот на българските граждани във всички региони
на страната. Затова ще положим всички усилия и на
изборите през октомври да
спечелим максимален брой
кметски места и на общински съветници от ГЕРБ“,
каза още Цветанов.

Почетен "Готови за училище"
плакет за
Отпускат помощи за топло
Антоанета

Търси се шеф на ДАИ...

Приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за
предстоящия зимен сезон
започна вчера - 1 юли, като
в дирекциите за социално
подпомагане.
Молбите се подават по
постоянен адрес, като в тях
задължително се заявява
видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво
или природен газ. При отопление с електроенергия и
топлоенергия се представя
за справка актуален клиентски или абонатен номер.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до 31
март 2016 г. Изплащането
на целевата помощ и за но-

вия отоплителен сезон ще
се извършва на два транша
- за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно
от края на месеца, следващ
месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 31 януари
2016 г. - за месеците януари, февруари и март.
За миналогодишния отоплителен сезон в Търговищка област са били подадени общо 7 478 молби за
подпомагане, като одобрени са били 6 750 лица и семейства. Традиционно в региона най-голям е делът на
желаещите подпомагане за
закупуване на твърдо гориво в пари. За доставката на
дърва и въглища в натура
молби подават около 500
души, за електроенергия
– над 300, а за природен
газ – по-малко от 10 души,
съобщиха от Регионалната
дирекция в Търговище.
От там уточниха, че
за отоплителния сезон
2015/2016 г. има изменение
на коригиращия коефициент, с който се намалява
размерът на пенсиите - от
1,245 на 1,269. Това се налага, за да не се допусне
отпадане на пенсионери от
целево енергийно подпомагане само поради осъвременения размер на пенсията им.
Крайният срок за подаване на молбите е 31 октомври 2015 г.
"ТН"

Четвъртък, 2 юли 2015 г.

За добродетелната жена Валя

Балканска
съди Холивуд

Ради АВРАМОВ
Не е случайно, че Бог
създаде жената, за да може
Адам да живее в хармония с
природата и нея. Вярно е, че
водеща роля в живота имат
мъжете. Жените обикновено се занимават с по-прозаични неща в живота. Те се
грижат за домакинството,
отглеждат децата, перат и
готвят и за хляба се грижат. Нищо огромно, нищо
извънредно, нищо епохално
– просто една обикновена
жена запретва ръкави и започва да меси тесто. Докато
мъжете се пилеят по света , по своите велики дела,
докато се колят с ножове и
разпределят територии, жените вършат тихо и безшумно работата, така че да има
ново поколение, да се ушиват дрехи за всички у дома,
да е почистено и наготвено.
Защо ли се отнасяме така
пренебрежително към тяхното дело?Нима не виждаме, че те вършат истински
важна работа?
Вярно имало е сред мъжете умни, смели хора, крале, царе, учени и т.н. Но за
съжаление в световната история жените са поставени
на втора линия, за наша ра-

дост българските богомили
още през 10 век от н.е. дават пример на равнопоставеност на жените. Те освен
грижите за семейството,
децата, заедно с мъжете
участвали като проповедници на Божието слово, докато по цялата земя жените
били поставени като второстепенни хора. И което
е важно, заедно с мъжете
емигрирали - в Италия известни като абигейци, а във
Франция като катари. Българските богомили успяваха
да изразяват тежката съдба
на народните маси, затова
тяхното учение, идеи и светоглед се разпространяваха
шест века преди Реформацията в Европа.
Богомилите имали свой
пророк Смилец, който още
през 10 век н.е. пророкува, че ако царя, болярите и
върховното духовенство ги
преследват и те напуснат
България ще последва 158
г. робство от Византия и
друго многовековно налагане с насилие друга вяра. За
съжаление, това се случва.
През това робство българката с усилие и любов запазва
семейството и се грижи за
децата си. По-късно през
Възраждането, когато робството става непоносимо
тя помага и съдейства на
мъжете в борбата за свобода. Така Райна поп Георгиева шие знамето с надпис: „Смърт или свобода”.
С появата на хайдутите в
техните редици е и жената
Сирма войвода. Появата
на революционните дейци
като Левски, Ботев, Раковски, жените съдействат –
баба Тонка от Русе усилено подпомага посещенията
в Румъния и създаването
на революционен комитет
за борба и освобождаването ни от робство.

Народната певица Валя
Балканска обяви, че ще съди
Холивуд за кражбата на "Излел е Дельо Хайдутин".
Изпълнението й на прочутата народна песен, която
лети в Космоса, беше включено в трейлър с кадри от
новия филм на „Дисни” – „Утреландия” с Джордж Клуни,
от норвежкия композитор
Томас Бергенсен. Видеото
бе публикувано в YouTube, а
след като се разчу за кражбата, музикантът, който е
композитор на филми като
„Аватар”, „Карибски пирати”
и „Здрач”, обяви, че ще се
извини на изпълнителката
и дори иска лично да се запознаят.
След повече от 2 седмици, откакто се разбра за
скандала, Валя Балканска
все още не е получила извинение, нито обаждане от
Томас Бергенсен.
"Искам ясно да кажа – никой не ми се е обаждал да
иска извинение, нито да ми
предлага нещо. Бергенсен
не само ме е окрал, а ме е
обявил и за мъртва. Затова
не чакам нищо от него и от
компанията около него. Познавам манталитета им и
съм сигурна, че не им пука
нита за мене, нито за България. И понеже ме крадат не
за първи път, наех адвокат
– Любомир Денев, и ще ги
съдя", заяви легендарната
родопчанка.

Южнокорейски учени от
университета на Чунан са разработили нова компютърна
игра, която помага в лечението на алкохолизма, съобщи
"RuNews24".
Играта има три нива. На първото човек се оказва в обстановка, предразполагаща към
отпускане, която го спасява от
натрапчиви мисли. На второто
ниво играчът се намира в ресторант сред хора, които пият
алкохол. В случая става изпитание на силата на волята. А на
последното, трето ниво, човек
вижда какви са негативните
последици от консумацията на
алкохол.
Новият метод е бил изпитан
върху 12 мъже, страдащи от алкохолизъм. Виртуалната терапия е продължила един месец.
Изследователите са проследявали промените в мозъчната
активност на доброволците,
като са използвали магнитно
резонансна томография.
Изследването е показало, че
в края експеримента с новата
компютърна игра доброволците
са се излекували от алкохолната си зависимост. Те са започнали по-добре да контролират
емоциите си, а разположеният в мозъка им център на удоволствието - да функционира
нормално.

Учени от САЩ дадоха необичайно обяснение за това
защо е толкова трудно да
спазваме диети. Когато не
ядем нищо, мозъчни клетки,
намиращи се в участъка център на глада, започват да
се самоизяждат, съобщава
welt.de.
Този акт на автоканибализъм подава сигнал за
глад, който ни принуждава
да
хапнем
нещо, твърдят авторите
на откритието в сп. „Сел
метаболизм“.
За
своето
изследване
те проучили
процесите, протичащи в мозъчните клетки на мишки,
държани гладни в продължение на 12 часа.
Някои от клетките в хипоталамуса реагирали на
липсата на храна, като започнали да се самоизяждат. Тази т. нар. автофагия е
известна между другото при
мускулните клетки – когато
човек гладува прекалено
дълго, мускулите намаляват. Организмът разгражда
част от тях, за да си набави
жизнено необходимата му
енергия. Досега обаче мозъкът се смяташе за резис-

тентен към подобно самоизяждане.
„Изследването ни демонстрира уникалната природа
на невроните в хипоталамуса. Само те са в състояние да
реагират на глада със засилена автофагия“, заявява ръководителят на научния екип
Раджат Сингх от колежа по
медицина „Алберт Айнщайн“
в Ню Йорк.
Този процес вероятно
протича в подобна форма
и в човешкия
мозък. Според
изследователите
това откритие
дава нови възможности за
борбата с трайното затлъстяване. В експериментите им
мишките, при които автофагията била блокирана, изпитвали по-малко глад и отслабнали значително. Учените
смятат за напълно мислима такава интервенция за
потискане на сигналите на
глада и при човека. Според
тях причинителят на самоизяждането на мозъчните
клетки са свободни мастни
киселини, които попадат в
кръвообращението,
когато организмът посегне към
мастните си запаси.

Компютърна Защо ни е трудно
игра лекува да спазваме диета
алкохолизъм
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Елате и ще останете доволни
(от 1 стр.) заради която не
отиде да обядва след поредната репетиция, а именно
нашият разговор.
- Как се озовахте в театъра в Търговище, г-н Стайков? И доколко това е предизвикателство за Вас?
- Да направим новата пиеса на Марк Крейует „Едноокият цар” е моя идея. Той е
всъщност една рожба от котилото на каталунските драматурзи, които може би са найдобрите в момента. Те пишат
изключително актуални и
същевременно с това забавни пиеси, с много добра драматургия. Да сa хем забавни,
хем с добра драматургия е
нещо, което се постига трудно. Защото представленията
са или много дълбоки и сложни и трудни за издържане,
или пък се минава в другата
крайност, което ги превръща
в един вид театрални чалги, в
които аз не съм съгласен да
участвам.
- В тази връзка, Вие ли си
избирате ролите или Ви избират за тях? Все пак сте се

- Единствената разлика е,
че там са по-организирани.
Там се работи и по-малко. В
Швеция се работи 8-9 часа,
докато в България е нормално да работим по 12 дори 13
часа. Което пък прави екипите не толкова ефективни на
другия ден. Просто там за 9
часа свършват повече работа. Това мога да отлича като
разлика. Друго няма.
- А публиката как приема
местната филмова продукция? Какъв е отзвукът?
- Шведските филми се гледат много. Там и зрителите
гледат повече. Все пак там
годишно се правят около 30
филма и още телевизионни
сериали. Докато тук нещата
не са толкова добре. Трудно
се правят дори 3-4 филма, сериали вече почти не се снимат, техният бум мина бързо.
Мобилният му звъни и
той отговаря. Извинява се,
за прекъсването, но то ми
дава шанс да върнем разговора отново към Търговище
и сегашната постановка.
- В сериала „Къде е Маги”

снимали в много известни
и получили признание български филми, като „Мисия
Лондон”, „Тилт”, сериалите
„Къде е Маги”, „Под прикритие” и т.н. Как протича
този процес при Вас?
- Какво да ви кажа, човек
получава предложение и си
избира, по принцип. Но що
се отнася до театъра досега
всички проекти са били инициирани от мен или с помощта на моята съпруга, която
също е завършила ВИТИЗ,
макар и в момента да не се
занимава с това. Тя има отношение към театъра и дори
й пуснах снимките от „Едноокия цар”, които направихме
на репетиции. Според нея,
спектакълът стои като европейска продукция – изчистен
и издържан. Интересът й се
събуди съвсем и с нетърпение чака премиерата, която
ще бъде довечера – 2 юли, от
19 ч.
- В момента авторът на
пиесата подготвя и филм с
този сценарий в Испания.
Ако имахте възможност да
участвате във филма…
- О, разбира се, че бих
участвал, но той ще работи с
по-младите актьори, с които
е снимал и други неща, които познава. Но това е съвсем
хипотетичен въпрос, далеч от
сегашната ми работа.
- По-познат сте на зрителите от киното? Снимали
сте десетки филми у нас и в
чужбина?
- Над 60 филма и телевизионни сериала имам в биографията си. Повечето обаче са
снимани навън, в Европа.
- Какво е различното
между нашето кино и това
навън. Знаем, че сте работили в Лондон, в Швеция,
сигурно можете да ми кажете по какво нашата филмова и театрална култура
се отличава от тази на северните народи? Къде сме
ние – в подножието или се
доближаваме до тях?

с Параскева Джукелова играете брат и сестра. Сега
сте съпрузи в театралната постановка „Едноокият
цар”. Как се работи с нея?
- С Параскева се работи
много лесно, тя е страхотно
организирана,
концентрирана и дава всичко от себе
си. Работата по сегашната
постановка всъщност ние започнахме първо с нея и с режисьора Владо Петков още в
София. А в Драматичния театър в Търговище дойдохме на
9 юни и работим страхотно.
Сигурно 10 пъти сме въртяли цялата постановка репетиционно. Така че работата
ни се случваше по възможно
най-ефективния начин, остава само хората да дойдат и
да оценят пиесата.
- А след като идеята за
реализацията на тази постановка е Ваша, Вие ли
избрахте именно търговищката сцена, за да го направите?
- Не, не. Тук Владо Петков
има главната заслуга. Тъй
като той на практика работи тук, във вашия театър, е
говорил с директора Петър
Петров. Логично, той се е съгласил и ето на – направихме
го.
- Какви са, според Вас,
предимствата да се работи в малък, провинциален
град, какъвто е Търговище.
- Какво да ви кажа. Аз съм
работил и в други провинциални градове - в Благоевград,
в Бургас. Предимството е, че
това е шанс да се махнеш
от София, от града в който
живееш и те занимават куп
ежедневни проблеми и ангажименти. Докато тук можеш
да се концентрираш и да се
отдадеш изцяло на работата
си.
Освен това предимство е,
че тук е много евтино. Човек
може спокойно да се нахрани
за малко пари, за разлика от
столицата.
Тук споменава и за не-

достатъка, че се налага да
се отделиш от близките и
семейството, но „нали е за
кратко…”
- Какви са бъдещите Ви
планове и цели? За един
50-годишен мъж сте постигнали доста, но все пак какви нови върхове желаете
да изкачите?
- За върхове не зная дали
е удачно да говоря. То или се
случва, или не се случва. Но
засега мисля да се позанимавам малко повече с театър.
В момента подготвям и един
филм, който имам голямо желание да се случи, но нали
знаем, че в България всичко е предпоследно. Няколко
нови идеи имам и за театрални постановки, за които все
още не е ясно кога и къде ще
се реализират.
Към момента си играя ролите в няколко пиеси. Възстановихме „Почти представление” на Явор Гърдев. Това
е една постановка, която
сякаш бяхме позабравили
– година и половина никъде
не бяхме ходили с нея. Тази
пиеса е на Итън Коен, който
има четири Оскара, та той е
направил много готин текст,
черна комедия, която е много провокативна. Играем го в
Независим театър – София.
Надявам се и представлението „Кредитът” на Бургаския
театър да го играем още, да
го направим и в София. А и
с „Едноокият цар” се надявам да тръгнем добре и да го
представяме в много театри в
страната.
- Установявате се трайно
в България, не включват ли
плановете Ви ново чуждестранно пребиваване?
- Засега не планирам нищо
подобно. От 2011 г. съм се
върнал в България и мисля да
се позаседя тук. Ако нещата се влошат много, опцията
чужбина винаги съществува.
- Без страх…
- Не, нямам страх. Все пак
20 години съм живял извън
родината и познавам живота.
Но там животът е друг. Социално е много добре осигурен,
но пък я няма реалната социална среда.
- Предполагам се досещате, че с предишния въпрос исках да ви напомня
за станалата култова реплика „Страхливо започваме живота си, Иване”, която героят Ви изказва във
филма „Вчера”? Ще има ли
някоя запомняща се фраза,
която да остане от постановката „Едноокият цар”?
- За една фраза ми е трудно да се сетя. Но има един
кратък диалог, който водим
със съпругата ми, изиграна от
Параскева Джукелова:
Георги Стайков – И вече е
11 часа.
Параскева Джукелова – И
какво от това?
Г.СТ. – Ами, по това време
аз обикновено спя.
П.Дж. – Ами, отивай да
спиш, тогава.
Г.Ст. – Без любов?
П. Дж. – Без любов.
Г.Ст. – Без любов, хубаво… Ама, идваш или к’во?
- А какво ще пожелаете
на Търговище, на търговищките почитатели на театъра?
- Да дойдат и да се забавляват с нас. А аз съм сигурен, че освен забавата, те ще
се замислят след това, защото има сериозни проблеми,
които се обсъждат. Но те са
поставени през призмата на
една социална сатира, през
смеха, което се случва рядко
в съвременната драматургия.
Пожелавам им да дойдат и да
останат доволни.

Четвъртък, 2 юли 2015 г.
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ПРОЕКТ „ ПРОМЯНА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ”

Club of NGOs, Targovishte
„Клуб на НСО” гр. Търговище

ДИСКУСИИ ЗА СЕМЕЙНО- ОРИЕНТИРАНИЯТ ПОДХОД В РАБОТАТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Семейно-ориентираният
подход е ефективен и трябва
да бъде устойчиво прилаган,
смятат специалисти от Търговище. Моделът, който поставя нуждите на семейството в
центъра на услугата, която го
подкрепя, трябва да бъде използван - както в работата на
неправителствените организации, така и в държавно делегираните услуги.
Около този извод се обединиха близо 50 представители
на местната власт, НПО-сектора, социални работници,
психолози, лекари и др., които
присъстваха на дискусия, организирана от Клуба на НСО.
Нейната тема беше: ”Семейно-ориентирани политики и
комплексна подкрепа за деца
и семейства”.
По време на форума бяха обсъдени проблемите и перспективите, свързани с възможностите за прилагане на работещи и ефективни модели, ориентирани към подкрепа на семействата в
Търговищко. Клубът на НСО представи добрите
практики на услугите, по които работи. Между
тях са: Ранна интервенция на деца с увреждания; Превенция на изоставянето на ниво Родилен дом; Превенция на изоставянето на деца в
ромската общност, включително работа срещу
нежелана бременност и ранни бракове, както и
ранно включване и задържане в образователна-

Женените хора са
по-предразположени
към затлъстяване

Германски учени
съвместно с колеги
от Швейцария публикуваха резултати от изследване,
което показва, че
женените хора са
по-предразположени към затлъстяване. В същото
време специалистите признават, че
те консумират поздравословни храни, предаде Нюзру.
Подробности за изследването са публикувани в сп. Social
Science & Medicine.
В научното изследване са участвали сътрудничката на германския
Институт за интелектуални системи
"Макс Планк" Хуна
Мата, нейният колега Ралф Хертвиг
и ученият Роналд
Франк. Те са проследили индекса на
телесната маса на
10 226 човека от девет страни: Австрия,
Великобритания,
Германия,
Холандия, Италия, Испания, Полша, Русия
и Франция. Този коефициент се изчислява по формулата:
масата на тялото (в
килограми), разделена на височината
(в метри) на ква-

драт. По данни на
Световната здравна
организация "нормалният" показател
при хората без наднормено тегло е от
18 до 25.
Учените са установили, че индексът
на телесната маса
при
свободните
мъже е равен средно на 25,7, а при
женените - на 26,3.
При жените този
показател е 25,1
и съответно 25,6.
Според специалистите семейните са
склонни да поглъщат повече храна и
да водят по-заседнал начин на живот
от останалите. В
същото време семейните консумират
по-здравословни
храни. Свободните
мъже обаче отделят повече време на
външния си вид и на
физическите упражнения от женените
представители на
силния пол.
През 2011 година
британски учени съобщиха, че продължителността на живота при брачните
двойки е по-голяма.
При това с времето
броят на плюсовете
за здравето се увеличава.

та система на деца от етноса; Мобилна библиотека на играчките; Предоставяне на безлихвените заеми за подобряване на жилищните условия
в домовете на семейства с деца; Фамилни групови конференции.
Предстои провеждането на дискусии по тази
тема и в общините Опака, Попово, Антоново и
Омуртаг. Те се реализират в рамките на проект
на Клуба на НСО „ПРОМЯНА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ” с
финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

"ЧЕРНОМОРСКА
ТЕХНОЛОГИЧНА
КОМПАНИЯ" АД

обявява следните цени за продажба на природен газ за обособена територия "Добруджа" и
Община Търговище в сила от 01.07.2015 г.

Забележка:
* Цените за крайни потребители включват цена за
разпределение, цена за снабдяване и цена на природния газ при продажба от "Булгаргаз" ЕАД.
** Цените за стопански потребители се прилагат в
зависимост от годишната консумация и месечен фактор на натоварване, съгласно договорените реални количества природен газ по договор за доставка.
*** Потребители с равномерно потребление на природен газ са потребители с месечен фактор на натоварване ФН>50%.
**** Потребители с неравномерно потребление на
природен газ са потребители с месечен фактор на натоварване ФН≤50%.
ФН=(Qг/(Qmax*12))*100, където
Qг - годишна консумация на природен газ, хил. м3/
год.;
Qmax - максимална месечна консумация на природен газ хил. м3/год;

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.07.2015 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: улиците в гр. Попово:
"Възраждане" от "Казашка" до "Освобождение", "Казашка", "Селище", "Капитан Андреев", "Степан Леонов", "Освобождение", "Земеделска" - от "Освобождение" до "Любленска".
На 15.07.2015 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: улиците в гр. Попово:
"Възраждане" от "Казашка" до "Кардамска", "Райна Княгиня",
"Орешак", "Любленска", "Кардамска", "Донска", "Гаговска" от ул.
"Орешак" до ул. "Дряновска", "Бачо Киро", "Дряновска" от ул. "Васил Друмев" до "Казашка", "Филип Тотьо", "Славянска", "Стръмна",
"Добри Чинтулов", "Кирил и Методий", "Просветна", "Барикадна",
"Стара" от ул. "Славянска" до ул. "Тодор Каблешков", "Петко Мартинов" от ул. "Славянска" до ул. "Тодор Каблешков".
На 14.07.2015 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - жк. "Русаля", блокове с номера 1, 2, 12 - 17, 22 - 31, 38-45, жк. "Младост ",
блокове с номера 101 - 104, 119, и улиците: "Панайот Волов", "Цар
Асен", "Братя Шишкови", "Симеон Велики", "Хр. Ботев" от "Бр.
Шишкови" до "Ас. Златаров", "Братя Миладинови", Кв. 96, "Люляк",
бул. "България" от "Ковачевска" на запад, "Каломенска", "Цар Осв
бодител", "Болнична" до "Ковачевска", Кв. 96 (до "Керамична"),
"Въстаническа", "Антон Страшимиров", "Калково", "Раковска" от
"Иван Иванов" до "П. Волов".
На 13.07.2015 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: улиците в гр. Попово:
"Юнашка", "Ас.Златаров" до ул. "Хр. Ботев", "Пирин планина",
"Иван Иванов", "Симеон Велики" от № 1 до 19, "Цар Асен" от № 1
до 21, района около автогара и пазара , "Д. Благоев" от № 37 до 51,
"Калакоч", бул. "България" от № 99 до 125 (нечетни) и от № 86 до 126
(четни), "Родина" (старата), Механотехникум, жк. "Русаля" блокове"
номера 48, 49 и 51, "Раковска" от "П. Волов" до "Въстаническа".
На 11.07.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - БКТП "Пералня", ТП "Боец", Складова база "Роса", ТП "Разсадник", БКС, ТП
"Петрол", ЕАЗ, Ремзавод, ТП "Ален Мак", ТП "Искра", "Родина", ТП
"Дърводелски цех", ТП "Чавдар", ТП "Бетонов възел", БКТП "Десислава", ВС Хлебозавод, ТП "Винпром", ТП "Спорт", МТП "Люпилня",
ТП "Булгар плод", кв. "Надежда" /КТП-1 и КТП-2/, Керамичен техникум ,ТП "Автосервиз", ВС "Зърнени", ВС "Възход", ТП "Ойропак",
ТП "Говедовъден к-с", ТП "Консервна", ТП "Метеор", МТП "Язовира", ТП "Антола" (строителна), ТП "Марина лъка" - с. Кардам , МТП
"Азмака"- с. Кардам.
На 10.07.2015 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово, жк "Младост", блокове с номера от 1 до 23 и от 111 до 117, улиците: "Болнична" от ул. "Ковачевска" до ул. "Марко Николов", "Есперанто", "23-ти
септември", "Стамо Костов" от ул. "23-ти септември" до ул. "Марко
Николов", "Земеделска" от ул. "Зараевска" до ул. "Марко Николов",
"Зараевска", "Гаговска" от ул. "Зараевска" о ул. "Орешак" и кв.
"Белите брези".
На 09.07.2015 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово, жк "Русаля",
блокове с номера: 3 - 11, 18 - 21, 46, 47, 52 - 58, ССТ.
На 08.07.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово - ул. "Панайот Хитов" от реката до бул. "България", "Теменуга", "Гагарин", бул.
"България" от ул. "Панайот Хитов" до ул. "Драва", ул. "Тодор Каблешков", ул. "Стара" от ул. "Тодор Каблешков" до ул. "Иван Вазов",
ул. "Петко Мартинов" от ул. "Иван Вазов" до ул. "Таньо войвода",
ул. "Кокиче", блока на бул. "България" №34; № 61, базара срещу
Пощата и всички жилищни блокове в кв. "Ливадите".
На 07.07.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово, улиците:
"Въстаническа" от "Стара гара" до ул. "Вардар", бул. "Михаил Маджаров" от "Стара гара" до "Червено знаме", "Панайот Хитов" от
"Стара гара" до "Реката", "Първи май", "Тракия" от ул. "Панайот Хитов" до ул. "Хаджи Димитър", "Генерал Баранов" от ул. "Панайот
Хитов" до бул. "Михаил Маджаров", "Мара Тасева" от ул. "Панайот
Хитов" до бул. "Михаил Маджаров", "Райко Даскалов" от ул. "Панайот Хитов" до бул. "Михаил Маджаров", "Бенковска", "Македонска"
и "Хаджи Димитър".
На 06.07.2015 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: улиците в гр. Попово: "Бузлуджа", "Ал. Константинов", бул. "Михаил Маджаров" от "Червено
знаме" до ул. "Райко Даскалов", ул. "Тракия" от ул. "Габровска" до
ул. "Х. Димитър", ул. "Габровска", ул. "Цанко Церковски", ул. "Цар
Крум", ул. "Гоце Делчев", бул. "България" от ул. "Цар Крум" до площад "Трети март", ул. "Сергей Румян цев", ул. "Цар Освободител" от
ул. "Ал. Стамболийски" до ул. "Отец Паисий", ул. "Д. Благоев" от х-л
"Антола", ул. "Трети март", ул. "Фотинова".
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

Четвъртък, 2 юли 2015 г.
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КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
53 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
43 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
88 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
78 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000

89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
72 000
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000
90 кв.м. Ул. Опълченска, ет. 2 от къща 49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
96 кв.м. Запад 1, ет.3, подобрения
71 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
89 кв.м. Широк център, ет.4
69 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
98 кв.м. кв. Изток, ет. 2, с таванска
90 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000

и още много оферти...

Продавам ЪГЛОВИ ЛЕГЛА от иглолистен
материал, заедно с матраците. Матраците са
„Стела”, двулицеви. Под леглата има съответно две и три чекмеджета. Леглата са малко
ползвани и са в отлично състояние. Намират
се в с. Камбурово, общ. Омуртаг . Осигурен е
и транспорт, демонтаж и монтаж. Цена: 700
лв.Телефон за контакт: 0886 033 445
http://olx.bg/ad/aglovi-legla-ID4yhVG.html

Продавам
АПАРТАМЕНТ;
холова гарнитура; кухненски ъглов
диван
Тел.: 0896 09 07 80

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място – 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672
((-7)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

"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 ЛОЗЕ – 1 дка, с вилна
Разградска фирма търси
да назначи
постройка, в местността „Чокята”
ТЕХНОЛОГ - МЕЛНИЧАР,
до автобусна спирка; има ток
за мелницата си в Разград.
Цена по договаряне. Тел.: 0898 556 250
Атрактивно заплащане.
Фирма „Тарго спийд” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕЖДУ- Търся ДЕТЕГЛЕДАЧКИ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ
Продавам КЪЩА
НАРОДНИ ШОФЬОРИ за работа в Европа /кат. С+Е/ с турски език /може и пенсионерки/ Тел. за контакти 0886740147
Месечно възнаграждение – 1500-1800 евро
За повече информация – 0893 42 60 14
ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНО ВЪЗРАСТНО
СЕМЕЙСТВО в с Здравец за денонощна помощ.
По възможност да живее с тях; осигурени
самостоятелна стая и удобства. Може и млада
пенсионерка. Тел.: 0898 98 05 87

- осигурени храна, спане и безплатен
транспорт. Много добро заплащане
Тел.: 0896 911 609

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

срещу ПГИИ „Джон Атанасов” в
Търговище – ул. „Кракра” 3;
- две стаи, салон, кухня и санитарен
възел и дворно място 631 кв. м.
Цена по споразумение
Тел.: 0601/ 6 71 74

(2-4)

Продавам
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв.
„Борово око” – тухлен, лукс-обПродавам ГАРАЖ – бетон, с елекПродавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в
заведен; външна изолация; PVC
Давам под наем обзаведен апарместността „Кованлъка” – отремонтирана, тромер и нотариален акт в центъра
дограма. Тел.: 0893 93 55 12
тамент на ул. „Трапезица” в Търгогодна за живеене, с ток и вода, с 1 дка дворно на Търговище. Спешно – на ниска
вище – зад Дом „Майка и дете”
Продавам АПАРТАМЕНТ място, овощни дръвчета и лозе, на достъпно
цена. Тел.: 0876 24 25 91
Тел.: 0889 77 07 37
място с нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
кв. „Борово око”
Продавам АПАРТАМЕНТ в
Тел.: 0887 36 95 92
Продавам АПАРТАМЕНТ
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
Търговище
– 57 кв.м.; 3-ти етаж; туРАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
на ул. „В. Левски” 40 в Търговище – 66 Продавам земя от 1 до 5 дка до
хлен; две стаи, кухня и кухненски бокс;
кв.м.; частична дограма; естествен парЕкофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строна ул. „Цар Симеон” 36
кет; втори жилищен етаж.
Тел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавежЦена: 45 000 лв. Тел.: 0878 14 99 92
дане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
Тел.: 0897 87 57 30
Продавам или отдавам под наем
Продавам ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ
помещения и заведения в съсед- Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН
Продавам
в кв. „Борово око” – 107 кв.м.;
ство с верига Т- маркет в Разград
* бойлер на дърва и ток
АПАРТАМЕНТ, втори етаж;
ново строителство; в завършен
– паркоместа/човекопоток.
* автоматична пералня „Индезит”
до Енергото в Търговище; 89
вид, без обзавеждане
Тел.: 0898 59 51 99
* мебели – спалня, диван, ученическо
кв.м. Тел.: 0899 920 160
Цена: 0898 720 520
бюро със секция и други
Прима ТПК гр. Търговище
Продавам или давам под наем
Тел.: 0899 933 890
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

ПРОДАВАМ ПРОМИШЛЕНИ СТАФИДИ за изработване на смесени палети в склад в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
за безалкохолни напитки.
обзаведен; с електроуреди
ЗА РАКИЯ И РАКИЯ ОТ СТАФИДИ,
Тел. 0879/ 590 971 – г-жа Иванова Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057
С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
Тел. 0896 929107

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище с гараж. Тел.: 0897471025

Продавам илиДВОР
давам1.200
под наем
ПРОДАВАМ
дка
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
със
стара къща в центъра на
в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
кв. „Въбел”
хубаво мясобзаведен;–с на
електроуреди
с лозови
Тел.:то,
0601/890
68; 0895 насаждения
195 673 и 0888 386 057
Изгодно! Тел.: 0898 920 999
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Съдебен заседател
21.00 ч. - трилър

2 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 История.bg:
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Синьо лято - тв филм
14:45 Давай, Даан, давай! - тв
филм
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - 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
21:00 Произведено в Италия игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие - сериал

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 Бинго милиони лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 С Русия в сърцето сериал
21:30 Бог да ни е на помощ
- сериал
22:30 Шоуто на Слави

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Кралете на бягството сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Отмъщение за Анджело
- екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Циклонът - екшън
23:45 Кости - сериал

bTV Cinema

08:00 Доктор на мафията сериал
09:15 90210 - сериал
10:10 27 сватби - комедия
17:45 Вътрешна сигурност сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Съдебен заседател трилър
23:30 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Как да губиш приятели
и да дразниш хората комедия
12:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
13:00 Стажанти - сериал
14:00 Какво ще кажат хората сериал
14:30 Ало, ало - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Стажанти - сериал
19:00 Какво ще кажат хората сериал

ПЕТЪК
БНТ 1

сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Подмяната - трилър
00:00 От местопрестъплението: Маями - сериал

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Хортън - сериал
14:30 Дневниците на Кари сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:30 Блясък - сериал
17:00 Мармалад - шоу
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Хортън - сериал
20:30 Дневниците на Кари сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Преводачката - трилър

bTV Lady

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът реалити
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Почти законно - сериен

Diema TV

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
Kino Nova
08:00 Войната на Фойл - сериал 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
10:00 Елементарно, Уотсън 21:30 Ритъмът на мечтите сериал
сериен
11:00 Будни цяла нощ - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериен 22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
13:00 Ел Дорадо - уестърн
23:30 До последен дъх 15:45 Терминатор - екшън
сериен
18:00 Елементарно, Уотсън -

bTV Action - Мъртъв и половина
22.00 ч. - екшън

3 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Синьо лято - тв филм
15:05 Конър под прикритие сериен
15:25 Затвори телефона! - тв
филм
15:40 Евроновини
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Николай Римски-Корсаков: Шехерезада
концерт на Симфоничния оркестър на БНР
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Малки невинни лъжи игрален филм
00:35 По света и у нас

19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Всички обичат Реймънд сериал

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Кралете на бягството сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Циклонът - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Мъртъв и половина екшън
00:00 Кости - сериал

bTV Cinema

09:15 90210 - сериал
09:45 Денят, в който Земята
спря - драма
12:15 Досиетата Х - сериал
14:15 Доктор на мафията сериал
15:30 Съдебен заседател драма
18:00 Вътрешна сигурност сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Аз, шпионинът - комедия
23:00 Дневниците на вампира
- сериал
00:00 Страстите на Дженифър
- хорър

17:00 Домашен арест - сериал
18:00 Стажанти - сериал
19:00 Какво ще кажат хората сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Да, мило - сериал

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Хортън - сериал
14:30 Дневниците на Кари сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Топ модели - модно
предаване
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Хортън - сериал
20:30 Дневниците на Кари сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

15:00 Подмяната - трилър
18:00 Елементарно, Уотсън сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Море от любов - криминален
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

08:50 Медикоптер 117 - сериал
09:50 Преводачката - трилър
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Чакалa - екшън
00:30 Фрактура - рок музика

Diema Family

09:30 Край или начало сериен
bTV
11:30 Сезони на любовта 06:30 Тази сутрин
сериен
09:30 Преди обед - токшоу
12:30 До последен дъх -сериен
12:00 bTV Новините
13:30 Бон апети
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Бурята - сериен
13:30 Тайните на времето 16:00 Ритъмът на мечтите bTV Comedy
сериал
сериен
08:00 Шоуто на шантавите
15:30 Светлината на моя
17:00 Двете лица на Истанбул
рисунки - сериал
живот - сериал
- сериен
09:00 Комиците - шоу
17:00 bTV Новините
18:00 Сезони на любовта 10:00 Дяволчетата - приклю17:30 Лице в лице
сериен
ченски
Kino Nova
18:00 Бинго милиони - ло12:00 Всички обичат Реймънд - 08:00 Войната на Фойл - сериал 19:00 Моята карма - сериен
тария
20:00 Малката булка - сериен
сериал
10:00 Елементарно, Уотсън 18:10 Опасни улици - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 13:00 Стажанти - сериал
сериал
19:00 bTV Новините
сериен
14:00 Какво ще кажат хората - 11:00 Костюмари - сериал
20:00 С Русия в сърцето сериал
12:00 Въпрос на чест - сериен 22:30 Двете лица на Истанбул
сериал
- сериен
14:30 Ало, ало - сериал
13:00 Извън подозрение 22:30 Шоуто на Слави
23:30 До последен дъх - сериен
15:30 Новите съседи - сериал
трилър
23:30 bTV Новините

СЪБОТА

Diema TV - Плънкет и Маклийн
22.10 ч. - приключенски

4 юли
БНТ 1

21:00 bTV Новините
10:00 Тайните на времето 21:30 bTV Репортерите
сериал
22:00 Теория на конспирация- 12:00 Изборът на Лара - сериал
та - екшън
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Далас - сериал
17:00 Истински истории риалити
20:00 Папараци - шоу
21:00 Земя на бунтовници сериал
22:00 Черни планини - сериал
00:30 Червени пясъци - хорър
00:00 Папараци - шоу
bTV Cinema
08:00 Аляска -приключенски
Kino Nova
10:30 Препусни на воля - драма 08:00 Любопитният Джордж 12:30 Балада за Люси Уипъл анимация
драма
08:30 Виолета - сериен
14:30 Аз, шпионинът - екшън
09:30 Съни и слонът - приклю16:45 Денят, в който Земята
ченски
спря - драма
11:30 Легендата за Десперо 18:45 Завещанието на кучето анимация
приключенски
13:30 Доблестният Дъдли 21:00 Шифърът на Леонардо
комедия
- трилър
15:20 Море от любов - кримиbTV
нален
07:30 Мястото BG
17:40 Семейна черта - комедия
08:00 Тази събота
20:00 От местопрестъплението:
11:00 Cool…T - лайфстайл
Маями - сериал
12:00 bTV Новините
21:00 Умиротворителят 12:30 Аламинут: ново поколеекшън
00:00 Децата на царевицата ние - шоу
23:00 От местопрестъплението:
хорър
13:00 Парите на другите Маями - сериал
bTV Comedy
комедия
08:00 Двама бащи, двама синоDiema TV
15:00 Мармалад - шоу
ве - сериал
07:30 Среднощен ездач 16:30 Предай нататък - социа10:00 Свалячът Хал - комедия
сериал
лен проект
12:00 Теория за големия взрив 09:40 Гарванът - сериал
18:30 Бинго милиони - сериал
10:40 Богат или мъртъв - крилотария
13:00 Колеж Грийндейл минален
19:00 bTV Новините
сериал
13:00 Без багаж - предаване за
19:30 bTV Репортерите
14:00 Старчета разбойници с
туризъм
20:00 Атентатори - екшън
Бети Уайт - сериал
13:30 Робинзон Крузо - сериал
22:30 Комиците - шоу
23:30 Перфектно убийство - 14:30 Новите съседи - сериал 14:30 Камиони по леда - ре17:30 Двама бащи, двама синоалити
трилър
ве - сериал
16:20 Ласко: Юмрукът на съдбаbTV Action
19:30 Да отгледаш Хоуп та - сериал
08:30 Ренегат - сериал
сериал
17:20 8 Прости правила - сериал
11:30 Циклонът - екшън
20:30 Грозната истина - комедия 17:50 Пустинен щит - военен
13:30 Мъртъв и половина 22:30 Теория за големия взрив 20:00 Краен квартал - комедия
екшън
- сериал
22:10 Плънкет и Маклийн - прик15:30 Проклетият Лийдс
23:30 Старчета разбойници с
люченски
Юнайтед- комедия
Бети Уайт - сериал
Diema Family
17:30 Мисия Моят Дом
bTV Lady
08:10 Край или начало - сериен
18:00 Пета предавка - шоу
09:10 Малката булка - сериен
09:00 Земя на бунтовници 19:00 Под наблюдение 10:45 Перла - сериен
сериал
сериал
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Мястото БГ
09:10 Саладин - анимация
09:40 Наполеон - анимация
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
12:50 Иде нашенската музика
13:40 Синьо лято - тв филм
14:30 Малки невинни лъжи игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Преселение - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Световна лига по волейбол: България - Аржентина /мъже/ пряко
22:45 Шоуто на Канала
23:45 По света и у нас

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Nova TV

07:30 Събуди се...
10:00 Лято в Лонг Айлънд приключенски
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
12:50 Ранго - анимация
15:00 Комбина - НТВ
18:00 Ничия земя - реалити
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Трон: Заветът - екшън

22:40 Гадни копилета криминален

TV 7

07:45 Супер куче - сериал
08:35 Шеметен бяг - сериал
09:45 Лисицата и детето игрален филм
11:30 Светлините на стадиона
- сериал
12:30 Новини
13:00 Гол 3 : Да превземеш
света - драма
14:50 Воини на магията екшън
16:30 Топ Гиър - шоу
17:30 Пряка демокрация
18:30 Новини
19:30 Маската на властта драма
21:30 Новини
21:45 В брой - криминален
23:50 Хамелеонът - трилър

bTV Action - Призраци от Марс
22.00 ч. - екшън

5 юли

15:00 Далас - сериал
16:00 Далас - сериал
17:00 Истински истории риалити
18:00 Предай нататък - социален проект
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Земя на бунтовници сериал
bTV Cinema
07:15 Моят единствен -приклю- 22:00 Черни планини - сериал
00:00 Цветовете на любовта ченски
сериал
09:15 Завещанието на кучето приключенски
Nova TV
11:30 Ловец на извънземни 07:30 Събуди се...
екшън
10:00 Лято в Кейптаун - приклю13:30 Шифърът на Леонардо ченски
мистерия
12:00 Новините на Нова
16:45 27 сватби - комедия
12:30 Невинна лъжа - комедия
19:00 Копнеж по Джоузеф Лийс 14:10 Робинзон Крузо - приклю- драма
ченски
21:00 Легенди за страстта 16:00 Дикoff - НТВ
драма
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
bTV
20:00 Смокинг - екшън
08:00 Тази неделя
22:00 Фермер търси жена 11:00 Търси се… - токшоу
реалити
12:00 bTV Новините
23:30 Сред дивата природа 12:30 Аламинут: Ново поколе- 23:30 Мрачна земя - криминален
приключенски
ние - шоу
bTV
Comedy
Kino Nova
13:00 Полицейска академия
08:00 Двама бащи, двама сино- 08:00 Любопитният Джордж 3 - комедия
анимация
ве - сериал
15:00 Карибско приключение 10:00 Грозната истина - комедия 08:30 Виолета - сериен
- документален
12:00 Теория за големия взрив 09:30 Легендата за Десперо 16:00 Истински истории анимация
- сериал
реалити
13:00 Колеж Грийндейл - сериал 11:30 Семейна черта - комедия
17:00 120 минути
14:00 Коледен купидон - ко14:00 Старчета разбойници с
19:00 bTV Новините
медия
Бети Уайт - сериал
19:30 bTV Репортерите
15:40 Умиротворителят - екшън
14:30 Новите съседи - сериал
20:00 Код: Олимп - екшън
17:30 Двама бащи, двама сино- 18:00 Джуниър - комедия
20:00 От местопрестъплението:
ве - сериал
Маями - сериал
19:30 Да отгледаш Хоуп 21:00 Аз, проклетникът - анисериал
мация
20:30 Психотерапия - комедия
22:30 Теория за големия взрив 23:00 От местопрестъплението:
22:20 Папараци - шоу
- сериал
Маями - сериал
23:20 Досиетата Х: Искам да 23:30 Старчета разбойници с
Diema TV
повярвам - трилър
Бети Уайт - сериал
07:15 Без багаж
bTV Action
bTV Lady
07:50 Среднощен ездач 08:30 Ренегат - сериал
09:00 Земя на бунтовници сериал
11:30 Проклетият Лийдс
сериал
10:10 Гарванът - сериал
Юнайтед- драма
10:00 Тайните на времето 11:10 Плънкет и Маклийн 13:30 Теория на конспирациясериал
екшън
та - екшън
12:00 Изборът на Лара - сериал 13:30 Национална лотария
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - тв филм
14:40 Международен цирков
фестивал в Монте
Карло
15:35 БГ рок симфони
17:05 Непозната земя
17:35 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Преселение - документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Световна лига по волейбол: България - Аржентина /мъже/ пряко
22:45 Нощни птици - токшоу
23:55 По света и у нас

12:20 Пътят на сърцето - романтичен
14:10 Жената на скалите романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Момичето с индийския
смарагд - приключенски
21:50 Жената на скалите романтичен

16:00 Отмъщение за Анджело
- екшън
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Под наблюдение - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 bTV Репортерите
22:00 Призраци от Марс - екшън
00:00 Наказателят - екшън

14:00 В търсене на съвършения улов - документален
14:30 Камиони по леда реалити
16:20 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
17:20 8 Прости правила сериал
17:50 Краен квартал -комедия
20:00 Кралят на Скорпионите
3: - приключенски
22:15 Буболечки - трилър
00:00 Фрактура - рок музика

Diema Family

08:10 Край или начало сериен
09:10 Малката булка - сериен
10:45 Перла - сериен
12:20 Втори шанс - романтичен
14:10 Змии в Рая - романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Момичето с индийския
смарагд - приключенски
21:50 Змии в Рая - романтичен

TV 7

07:45 Супер куче - сериал
08:35 Шеметен бяг - сериал
09:45 Сватбен параклис игрален филм
11:30 Топ Гиър - шоу
12:30 Новини
13:00 Имперски Руски Балет спектакъл
14:50 Сутрешен блок - сериал
15:45 Живот на скорост
16:15 Завръщане в рудниците
на цар Соломон - приключенски
18:00 Жега
18:30 Новини
19:30 Здрач 2 - фантастика
22:00 Новини
22:15 Някъде - комедия
00:15 Кървавият Свети Валентин - трилър
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Какво знаем и не знаем за заекването

Мерилин Монро, Уинстън Чърчил, Луис Карол
и Исак Нютон си приличат по талант и популярност, но има и още нещо общо между тях
- всички те са заеквали.
Заекването е сложно
нарушение на говора, което се проявява с разстройство на неговия нормален
ритъм, непроизволни спирания и принудителни повторения на отделни звуци
и слогове вследствие на
гърч на артикулиращите
органи. С други думи заекването е нарушение на
ритъма и плавността на
речта, което затруднява
словесното общуване.
Здравите хора също
правят паузи, когато говорят - от 7 до 10% от изказа
им преминава с повторение на отделни думи или
фрази. За заекване става
въпрос, когато прекъсванията в говора са повече
от 10% от него.
В страните по света процентът на заекващите е

различен. Той зависи от
някои национални черти,
например особености на
темперамента, който определя до известна степен
характеристиките на езика
като темп, ритъм, разполагане на паузите, интонация. В Европа процентът
на заекващите намалява от запад на изток: при
французите той е 5,7%,
при немците — 2%, при
руснаците — 1,2%.
В повечето случаи заекването се появява при децата от 2 до 5 години, като
момчетата страдат от този
дефект на говора 4 пъти
по-често от момичетата.
Много важно е да не се
пропуснат първите признаци на заекването: говорът
на детето е неуверен, накъсан, с често повторение

на думите, усеща се, че
то изпитва напрежение и
притеснение. На моменти
понякога детето внезапно
млъква и отказва съвсем
да говори. В такъв случай е
необходим спешен преглед
при логопед. Кулминацията на заекването обикновено е в юношеска възраст,
а след 30-годишна възраст
то започва да намалява.
При всякакви нарушения
на говора, в това число и
заекването, трябва да се
пристъпи към незабавно
лечение още в най-ранния
му стадий. В днешно време
съществуват много методи
на лечение на заекването
– от лекарствени препарати и иглотерапия до специални противозаекващи
устройства и компютърни
програми.
Видове
Учените определят 2
основни вида заеквания.
Първият засяга деца с на-

рушения в нервната система. Причини за този вид
заекване са наследствена
предразположеност, травма при раждането, тежка
бременност на майката,
често боледуване в първите години. Заекващото
дете изглежда здраво и
умно, но при неврологично
изследване обикновено се
откриват признаци на повишено вътрешночерепно
налягане, промяна на рефлексите и склонност към
гърчове.
Вторият вид заекване
засяга деца, които поначало са със здрава нервна
система. Те започват да
заекват в резултат на невроза след силна преумора
и стрес. Причините за невротичното заекване могат
да бъдат най-различни: детето може да се изплаши
от нещо, да се претовари
от много учене, да се разстрои от болест на близък

човек. Не всички деца започват да заекват след гледане на филм на ужасите,
но за по-впечатлителните и
нервните това е възможно.
При този тип заекване говорният дефект може да се
засили при емоционална
възбуда и нервно-психическо напрежение.
Хората, които заекват,
пеят хубаво.
Какво се случва?
Заекването е резултат
от периодично случващи
се гърчове на мускулите на
говорния апарат — езика,
устните, мекото небце или
долната челюст. Няколко кратковременни гърча
на мускулите водят до непроизволни повторения на
отделни звуци и слогове
(клонично заекване), силни
и продължителни съкращения на мускулите предизвикват задържане на говора (тонично заекване); има
и смесена форма, когато се

съчетават двата вида нарушения. Понякога гърчовете
на мускулите на говорния
апарат са придружени от
гърчове на мускулите на
лицето и крайниците.
Причини
Те са заложени в главния мозък, където е говорният център. За да общуваме не само с помощта
на гримаси и жестове, още
в ранно детство нервните
клетки на мозъка формират три важни структури,
контролиращи говора. Центърът на Брок — гласовият
център, отговаря за работата на мускулите и връзките, които участват в говора.
Центърът на Верник — слуховият център, разпознава
собствения говор и говора
на околните. Асоциативният център анализира казаното и взима решение за
какво да се говори по-нататък. Хармоничната работа
на тези центрове формира
така наречения говорен
кръг: Гласовият център
ни позволява да изкажем
фразата и едновременно
с това активизира центъра
на слуха. Слуховият център
възприема говора и дава
команда на асоциативния
център да мисли, а той,
след като помисли, активизира гласовия център и т.н.
Периодичните нарушения в говорния център заради различните скорости
на работата на говорните
центрове са в основата на
заекването. Именно затова
най-лесно се провокира заекването във възрастта от
2 до 5 години, когато започват да се формират говорните центрове и синхронната връзка между тях.
Как се проявява?
Прекъсванията на говора при заекването са
различни. Възможни са
повторения на звуци или
слогове, моменти на спиране на говора, неестествено
разтягане на звуците. Често заекването е съпроводено с напрежение и тревога,
гримаси или тикове.
Обърнете
внимание,
ако детето ви се колебае,
преди да започне да говори, ако повтаря думи и се
запъва, преди да произнесе някоя дума или фраза.
Много деца, бързайки да
кажат нещо, не успяват да
се изразят правилно. Неуверената, накъсана реч и
повторенията на възраст от
2 до 7 години е в рамките
на нормалното. Ако това
обаче става много често и
е свързано с някакво напрежение, може детето да
е в начален стадий на заекване.
Следващите признаци
говорят за това:
• Често повторение на
думи;
• Удължаване на звуците;
• Избягване на ситуации,
при които се общува, използване на изрази като:
«Това не мога да кажа»;
• Разстроен вид;
• Напрегнати мускули на
лицето и шията;
• Неочаквани повишения
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РЕНОВИРАНИ КАСОВИ АПАРАТИ
1. Daisy eXpert-K - 150лв. без ДДС
- нова батерия,предплатена карта за 12 месеца
2. Datecs MP 55-KL-200лв. без ДДС
- предплатена карта
Гаранционен срок – 6 месеца.

ОБЛАЧНО
НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ
Ориндж бийч /портокаловият плаж/ в близост до Сарти, Гърция. И... домати на скалите.

ТОП ВИЦ
Обикновено момичетата обичат кукли,
а момчета - красиви
коли. Но това е само до
17 години. После става
обратното...
***
Майка излиза на балкона и се провиква:
- Свиленеее!
Момчето поглежда и
отвръща:
- Студено ли ми е?
- Не! Гладен си!

Траурна агенция

ÐÅÊÂÈÅÌÈ
Денонощно
погребално
обслужване
гр. Търговище ул. Г.С.Раковски 33
денонощен телефон

0879 65 41 21

Защо се прозяват
слоновете?

Магнолията е тайното оръжие
в борбата с рака

Екстрактът от магнолия отдавна се използва
от източната медицина.
С него в Китай и в Япония са лекували тревожност и други заболявания. Ново изследване на
американски учени показва, че съединението
в магнолиите хонокиол
убива раковите клетки.
По всяка вероятност то
може да спре растежа на

тумора, съобщи Science
World Report.
Изследователи от университета на Бирмингам
в щата Алабама са съсредоточили вниманието
си върху рака на главата
и шията.
Заболяването е разпространено сред пушачите и хората, които злоупотребяват с алкохола.
По приблизителни данни

3 на всеки 4 случая на
рак на главата и шията
са свързани с пушенето
и по-честото посягане
към чашката. Медиците успяват да излекуват
само 50% от хората, които страдат от това заболяване.
Учените са извършили
експеримент с клетъчни
линии на рака на устата,
езика, ларинкса и фаринкса. Хонокиолът е унищожил
раковите клетки.
Действайки
на
клетъчно ниво,
той е спрял растежа на туморите и е дезактивирал процеса на
метастазиране.
Специалистите са имплантирали
ракови
клетки на мишки
и са получили съуведомява своите клиенти, че щите резултати
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу при лечението с
екстракта от магмираната питейна вода по електронен път нолия. Мощното
(Е pay), както и да получават електронни противораково
съединение хофактури (e Faktura)
нокиол се извлиПодробности на сайта на „В и К” Търговище ча от кората на
магнолиите.

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

Учени от Калифорнийския университет в
Дейвис събират в зоологически градини по целия свят информация за
прозяващи се слонове.
Досега с видеокамери
са "уловени" 18 такива
животни в 12 зоопарка,
съобщи сп. "Ню сайънтист".
Биолозите са разказали за слонското прозяване на годишната
конференция на Американското дружество по
етология - наука, занимаваща се с изучаване
на поведението на животните.
Слоновете се прозяват най-често рано
сутрин.
Изследователите предполагат, че
прозявките
след
събуждане
помагат на
животните
да охладят
мозъка си.
През
нощта, когато другите
системи за
охлаждане
не работят,
той
често
прегрява.
С помощта

на тази теория вече е
обяснено поведението
на човека. Когато в рамките на експеримент на
главата на доброволци е
бил поставян лед, те са
се прозявали значително по-рядко.
Учените са показали
видеозапис на слоновете Ранчи и Дейви. Сътрудници на зоопарка в
Сан Диего, Калифорния,
са заснели прозявката
им в пет часа сутринта.
Сега биолозите се
опитват да установят
доколко заразителни са
прозявките на слоновете. Подобно поведение е
наблюдавано също при
маймуните и вълнистите
папагали.

Затвор за „О, Боже“ по време на секс

Американски пастор от
Сан Антонио, щата Тексас,
предложи жените, които
споменават Бог по време на
секс да бъдат наказвани със
затвор. Според духовника
това е записано в Библията,
но жените не го спазват.
В Стария завет се казва
да не се споменава напразно името Божие. Според
пастора проблемът може да
изглежда малък и незначителен в сравнение със случващото се в света днес, но
въпреки това не може да
бъде пренебрегнат.
"Споменаването на Бог
по време на секс е наймръсното и най-грешното
обвързване с името на Гос

пода. Всяко едно момиче,
което го прави, трябва да се
наказва със затвор", казва
пасторът, без да обяснява
защо мярката да не засяга
и мъжете, които го правят.
СТРАННИТЕ СЕКС
ЗАКОНИ В НЯКОИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
В Джорджия са забранени всякакви секс играчки.
***

В Мичиган съблазняване
или развращение на неомъжена жена от страна на
мъж се наказва с 5 години
затвор.
***
В Юта е забранен брак с
братовчедка, преди да навърши 65-годишна възраст.
Ако тя е безплодна, бракът
с нея се разрешава, след
като тя навърши 55 години.
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