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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

СОРТОВИ СЕМЕНА

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

130 години от Съединението

Общински избори 2015 г.

Бележито време Къде ще
За героични дела и национално единение

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

За 19-ти път събор край Горно Новково

избираме кметове „И си носим песента"

ни благо. И нека пътят претендирайки за днешБожидар НИКОЛОВ
Колкото повече се от- ни в бъдещето чертаят ни политици и управници.
по селата. Тъй като сеКатя ХРИСТОВА
За да я има обединена
далечаваме във времето, родолюбиви и безкористЗнае се, че на 25 ок- лата са големи от по
сякаш толкова повече ни последователи на ня- и силна България – и днес,
213 участници се оценяваха от тричлентомври ще се проведат над 500 души населее недоумението ни как когашните обединители, и утре!
включвиха
в деветнаде- но жури с председател
изборите за кметове и ние, във всички тях са
едно пламенно родолюсетия
национален
събор Сашка Ченкова, пребие може да обедини
общински
съветници, се избирали кметове, а
преди 130 години толкокакто и националният и ще продължат да се за автентичен фолклор подавател по народно
„И си носим песента", пеене в Националното
ва различни, романтични
референдум. Като но- избират.
който се проведе край училище по фолклори политически незрели
вост в изборния процес
Най-много са насеомуртажкото село Горно ни изкуства "Филип
хора, та да пожелаят и
за местна власт тази лените места в община
Новково. Съборът бе от- Кутев" в град Котел и
осъществят Съединениегодина бе прокарана Антоново – 57, в които
крит от кмета на община
то. Какъв огън е вилнял
идеята за кмет на кмет- живее население около Омуртаг Неждет Шабан. в Шуменския универсив душите им, за да тръгтет. Членове на журито
ство да се гласува във 6 000 души. Районът, Участниците бяха от 16
нат срещу тиранията, с
бяха Момчил Генов всички населени места който покрива община- фолклорни състави и 25
готовност за саможертва
музикален редактор от
с над 100 души населе- та, е слабо (на 2 стр.) индивидуални изпълнив името на единна Българадио Шумен и Стойчо
ние към датата на обТончев - хория.
народване на Указа на
И още нещо предизреограф при
Президента за обявявиква днешното ни уваНЧ „Отец Пагодини по-късно през 1985 г. Атанас Жеков
ване
датата
за
провежжение, преклонение и 100
исий- 1870" в
рисува “Обявяването на Съединението”.
почит към онези рододането им. Промяната
Омуртаг.
любци. Изтерзана от росе състои в това, че доВсички
бията, изостанала и пресега за кмет гласуваха
участници в
небрегвана като държава
в села с повече от 350
събора полуи народ, България събира
души, регистрирани там
чиха грамоМлади
хора
в
Търговище
продават
ръкокураж да се опълчи срепо постоянен адрес, а
ти. Плакети
щу Великите сили и жес- делия, за да подпомогнат свои връстници сега границата е значии
парични
токата неправда на Бертелно по-ниска.
награди полинския договор. В онази
В Търговищка област
лучиха
отси част, останала васал
тази промяна няма да
личените
на Турция, но и другата
повлияе единствено на
от
журито.
България, отвъд Балкаизборите в Опаченско.
Наградният
на, дълбоко съпричастна
Тук цялата община на- Кметът на Омуртаг Неждет Шабан
фонд бе осина съдбините на южните
броява шест населени открива събора в Горно Новково
гурен от обси братя. И с мълчаливоместа – град Опака и
то благоволение на един
тели от областите Търго- щина Омуртаг.
пет села, с население
княз – чужденец. И става
За 19-ти път, фолвище, Благоевград, Вечудо – без убийства и поот около 6 500 души.
клорният събор събра
лико
Търново,
Разград
и
громи, но с единомислие
Половината живеят в Убиецът се за- Шумен.
българо-мохамедани от
на 2 с т р.
и воля – съединението се
града, а останалите са стреля
(на 3 стр.)
Изпълненията
се Северна
случва. И се изгражда единно
За трета поредна го- добро. Става дума за
отечество, за слава и гордост дина едни млади хора Светослава, Василедо наши дни…
в Търговище вършат на, Ренета, (на 2 стр)
Но единена и единомислеща ли е днешна България
×естита
Честита
Уважаеми
Уважаеми
130 години по-късно, разде130-та годишнина
граждани
130-та годишнина
жители
лена от властовите амбиции
на област
на област
от
Съденинението
на над 300 партии? Просот Съденинението
перира ли тя, както са мечТърговище,
Търговище,
на България!
на България!
тали обединителите, както
За мен е чест да
Уважаеми
Уважаеми
прокламираха бащите на
Ви поздравя с Деня
на Съединението на
демокрацията в днешните
съграждани,
съграждани,
Княжество
Бългавремена? Стана ли единна
Този ден е повод да засвидетелНа 6 септември отбелязваме поОбединението на нацията в българрия с Източна Румелия – 6-ти септеми достойна като член на ев- ври.
редната значима датa в българската ската история е водеща цел и осъзнат стваме почит към историята и траропейското семейство? Ето
Cъeдинeниeтo e cвeтлa дaтa в история – Съединението на Източна стремеж в идеите за утвърждаване дициите ни, да преосмислим дейстна държавността ни. Тя е този важен вията си сега - във времето, в което
неминуемите въпроси, които нaциoнaлнaтa ни иcтopия, зaщoтo Румелия с Княжество България.
Този спонтанен акт превърна в ре- фактор, който винаги ни води към пол- живеем и да чертаем переспективите
си задаваме от хоризонта на e peзyлтaт oт eнepгиятa и cилaтa алност
народните въжделения за те- зотворни и значими за всички ни успе- пред себе си, града и родината ни.
нa бългapcкия нapoд, дpъзнaл дa зaяднешното време, обръщайки ви cвoeтo пpaвo зa oтcтoявaнe нa риториална и държавна цялост на оте- хи. Още повече, когато имаме примера
На 6-ти септември се навършват
се назад в историята. Защо- бългapcкaтa нaциoнaлнa дyxoвнocт чеството ни и проправиха пътя му към и опита в политическата си мисъл от 130 години от датата, когато един
то онова велико време търси и дa зaщити идeaлa cи зa нaциoнaлнo национална независимост. Затова ние осъщественото със собствени сили малък, но храбър народ от Балканите
не само трябва да се гордеем със слав- Съединение на 6 септември 1885 г. То- е дръзнал да наруши железните праи поставя тези въпроси, на ocвoбoждeниe и oбeдинeниe.
Присъединяването на Източна Ру- ното си минало, но и да го продължим гава, когато заставаме над дребните вила на Великите сили и да отхвърли
които ние пък в нашето – мелия към Княжество България доказ- единни и опазим така, че да изградим страсти и предразсъдъци и с общи уси- разпоредения от тях и несправедлив
търсим мъчителните отгово- ва способността ни като народ да бра- по-добро бъдеще на България!
лия постигаме своята национална меч- за България Берлински договор. 6-ти
Нeкa бъдeм дocтoйни гpaждaни нa та за национално, духовно единение.
септември е бележита дата и в новари. Важното е да ги търсим ним онова, което обичаме, независимо
вpeмe – дa пoддъpжaмe cилaтa
Днес повече от всякога е нужно да та българска история.
заедно, в името на общото от неговата цена. И днес примерът на cвoeтo
нa бългapcкия дyx, зaщoтo вcички

213 изпълнители се качиха на сцената

Деца за пример

След убийството в Ловец

Честит празник - 6-ти септември!

предците ни е нужен, за да обединим
воля, усилия и интелект и да градим
България.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Дарин ДИМИТРОВ,
народен представител
от ПП ГЕРБ-Търговище

ниe зaeднo пpeдcтaвлявaмe нaшaтa
дъpжaвa, кoятo ca oтвoювaли пpeдцитe ни!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Светлин БОНЕВ,
областен управител
на област Търговище

се опрем на тази вътрешна градивна
енергия в нашия народ, на желанието
ни да живеем в сговор заедно.
НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ ПРАЗНИКЪТ
И ДАНО СЕ ВОДИМ ОТ ПРИМЕРА
НА СЪЕДИНЕНИЕТО!

Красимир МИРЕВ,
кмет на община Търговище

Приемете искрените ми пожелания
за здраве, патриотичен дух, повече
предприемчивост и упоритост, ползотворни и трайни успехи!

Сашо ЙОРДАНОВ,
областен координатор на
ПП Атака - Търговище

Четвъртък, 3 септември 2015 г.
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Предизборно

От ГЕРБ
събират идеи

ГЕРБ в Търговище стартира кампания „Моите идеи
за Търговище”. В рамките
на един месец всички граждани ще имат възможност
за първи път да представят
своите предложения и да
участват в решенията за
развитието на общината.
За целта, в офиса на ПП
ГЕРБ Търговище е поставена кутия за собственоръчно написаните идеи , които
могат да бъдат изпратени и
по електронен път на имейл
адрес idei@gerb-targovishte.
com.
Кампанията започна на 1
септември и ще продължи
до 1 октомври. Най-добрите
предложения за по-добрия
облик и просперитет на Търговище ще бъдат включени
в управленската програма
на кандидата за кмет на
Търговище д-р Дарин Димитров. За да бъде бъдещото
управление на Търговище
в синхрон с желанията на
жителите, могат да бъдат
поставени мнения и идеи
за подобряване на здравеопазването, образованието,
инфраструктурата,
сигурността, бизнес развитието,
грижата за възрастните
хора, перспективите пред
младите хора и малките населени места.

Помогнаха ми в труден момент Убиецът се застреля

Чрез страниците на вестника искам
да разкажа и по-точно да благодаря на
добрите хора, които ми помогнаха в един
критичен за мен момент.
През май потеглих с велосипеда си
от Търговище за Дългач. Стигайки до
училището по сградостроителство получих кръвотечение от лявата ноздра.
След кратък престой реших и потеглих
отново – валеше тих дъждец. Лека-полека стигнах до автобусната спирка до
с. Руец. Усетих, че не мога да продължа,
чувствах, че сърцето ми няма да издържи. В един момент мина лек автомобил
„Лада”, който пътуваше за Търговище.
Возещите се в колата ме видяха, прецениха състоянието ми, след което ме
взеха с тях, а велосипеда ми натовариха
в багажника. Откараха ме в „Спешна помощ”. Там веднага ме приеха д-р Валентин Добрев и негови колеги, чиито имена
не узнах. Д-р Добрев установи, че кръвно-

то ми е много високо. Беше ми направена
и електрокардиограма.
Благодарение на грижите на семейство Ангел и Димитринка Бачеви от
Търговище и оперативното действие на
д-р Добрев, аз се възстанових и се прибрах вкъщи при семейството. Имах чувството, че д-р Добрев и хората от екипа
му действаха като хората от сериала
„Спешно отделение”. Уверих се, че хора
като д-р Добрев има ли ги, ще ни има и
нас.
Благодаря ви мили хора – на Вас д-р Добрев, на сестрата и на семейство Бачеви. Нямам думи, чиято сила би могла да
изрази моята благодарност за положените грижи за моето здраве. Бъдете живи
и здрави и все така отзивчиви към болките на вашите пациенти. Желая ви много
здраве и щастие.
О.р. кап. Васко Василев – с. Дългач,
бивш преподавател в ТМТ - Търговище

Къде ще
Ще правят
избираме кметове женско
Антоново

(от 1 стр.) населен и това е
видно дори от факта, че на
изборите за местна власт
през 2011 г. кмет е бил избиран само за града и три
села. С промяната от тази
година, броят на селските кметове ще се увеличи,
като достигне 15. Останалите около 40 села са с помалко от 100 души населе-

В областта

Извънредно заседание
на Асоциацията по ВиК

Приеха размера на вноските
на държавата и общините
В Областната администрация се проведе извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Търговище. То
беше председателствано от
областния управител Светлин Бонев, а участие в него
взеха представители на общините Търговище, Омуртаг и Антоново и членове
на Асоциацията.
На заседанието беше
прието предложението за
приемане на решение за
препоръчителния размер от
12 500 лева вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2016
г. Областният управител обясни,
че с така взетото
решение, вноските на общините
- членове на Асоциацията, формиращи проектобюджета й за 2016
г., съобразно процентното съотношение на гласовете им в Общото
събрание, придобиват
следните
стойности - за община Търговище
- 15 567.86 лв., за
община Омуртаг
вноската е в размер на 5 942.86
лв., за община Ан-

След убийството в Ловец

Писмо до редакцията

тоново – 1 703.57 лв.
Светлин Бонев информира присъстващите, че през
изминалия период /от началото на 2015 г. до края на
месец август/ са извършени
дейности, свързани с организационното
укрепване
на Асоциацията, приемане
на първия целогодишен бюджет, синхронизиране на
работата и изпълнение на
указанията на МРРБ, както
и материално-техническото
осигуряване на Асоциацията, подготвителни действия
по провеждане на конкурсите, предвидени в Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите
по водоснабдяване и канализация.

ние. Наша справка показа,
че дори повечето от тях са
с по-малко от 50 жители. В
селата Манушевци, Яребично, Малка черковна, Слънчовец, Тиховец, Мечово,
Къпинец и Голямо Доляне
населението е под 5 души.
С Решение № 599 от 6 август 2015 г. на Министерския съвет село Градинка
пък бе закрито.
В Поповско кмет ще
избират в града и в 24 от
селата. Само в по три населени места в общините
Омуртаг и Търговище няма
да избират свой кмет наесен. От всички 52 селища
в Търговищко в 49 ще се
проведат избори за кмет. С
кметски наместници ще останат Кошничари, Мировец
и Осен. Община Омуртаг се
състои от 41 населени места заедно с града, в три от
тях няма да се избира кмет.
Само две са селата, в които
населението е под 100 души
- Тъпчилещово и Царевци,
в които няма да се избира
кмет. Те ще имат кметски
наместници. Най-голямото
село в общината е Камбурово, където населението по
постоянен адрес наброява
близо 1 500 души. Други населени места с жители над
1000 души са Беломорци,
Врани кон, Обител, Плъстина, Церовище. На местните
избори през 2011 г. със статут на кметства са били 26
от селата.

движение

На заседание на Общинския съвет в Антоново, проведено на 27 август, беше
внесен проект на Програма
за развитие на женско движение от Председателя на
ОС Хайредин Мехмедов. След
проведен дебат на тема равнопоставеността на половете,
общинските съветници от четири политически сили приеха
единодушно Програмата.
Програмата за развитие на
женско движение в Община
Антоново включва създаване
на партньорства с НПО от общини в Норвегия, Русия, Турция и Италия. Предстои проучване от архивни документи
за подготовка на историческа
справка за жени – активистки
в Движението на българските жени от миналото. Предвижда се изработване на 4
документални филма за жени
– успешно реализирани в икономическия,
политическия
и социалния живот на тема
«При корена».
Програмата за развитие на
женско движение в община
Антоново е разработена на
база Националната стратегия
за насърчаване на равнопоставеността на половете от
сдружение «Надежда за Антоново» по проект «Жените
– надежда за Антоново», финансиран от Български фонд
за жените.

В Деня на Съединението

Свободен вход
в музеите

Във връзка с отбелязването на 130 години от Съединението на Княжество България
и Източна Румелия, Регионалният исторически музей в
Търговище ще бъде отворен
за посещения. В Славейковото училище от 9.30 до 13.00
ч. ще могат да се видят „Възрожденска класна стая”; „Велик е нашият войник... ”„Viva
la musicа – от малкия град
до голямата сцена”, „Детство
мое” и „50 години по трънливата магистрала на техниката”.
Историческият музей в Попово пък ще представя гостуващата изложба на РИМ –
Смолян „Наградната система
на България от Освобождението до края на ХХ век”.

Борислав КУРДОВ
Фикрет Ниязиев
54-годишният Фикрет Ниязиев, който бе издирван
за извършено убийство, е
бил открит мъртъв в дома на
брат му в омуртажкото село
Чернокапци. Информацията
бе потвърдена и от Полицията.
Трупът му е бил открит
в понеделник, 31 август, в
7.45 ч. сутринта. Полицията
обяви за издирване Фикрет
Ниязиев на своя сайт на 28
август. Той бе заподозрян,
че е извършил жестокото
убийство на 51-годишната
Шафие Рафидова от Ловец,
знаят кой е убиецът. Подокакто вече писа „ТН”.
На 25 август привечер жи- знренията паднали иментели на търговищкото село но върху Фикрет Ниязиев.
Ловец се натъкват на трупа Преди три години той бил
на Шафие. Трупът лежал в цанен да направи ремонт
локва кръв на прага на дома на сайванта в дома на Шай. По непотвърдени данни, фие. Още тогава съпругът й
по тялото й имало прорезни Исмаил се оплакал на брат
и огнестрелни рани. Според си, че „майсторът” харесал
съседи, жената се е връ- и закачал домакинята. Исщала от завода за кабели маил дори подал жалба до
в Търговище, където рабо- органите на реда, заради
тела. Местните смятат, че забежките на Фикрет. Спонападението е станало до- ред девера, в деня на убийкато Шафие се опитвала да ството в Ловец е била видяотключи дома си. Затова те на колата на Фикрет, която
съдят по намерените стис- по-късно е била намерена,
нати в шепата й ключове. но следите на убиеца се гуВъпреки че от Полицията бели.
В понеделник след оглеи Прокуратурата отказват
каквато и да е информация да на мястото служители
по случая, жители на Ло- на ОД на МВР са излезли
вец разказват, че по трупа с мнение, че Фикрет се е
е имало четири огнестрелни самоубил с един изстрел
рани – две в главата и две в в слепоочието със законгърдите. По тялото е имало но притежаван пистолет.
Трупът му е бил закаран
и дълбоки прорезни рани.
Пред централните медии до областната болница,
деверът на Шафие е спо- където да бъде извършена
делил, че всички в селото аутопсия.
Бележка на автора: За пореден път от Полицията, а в този случай и от Прокуратурата, мълчат и
не дават официална информация за убийството и последвалите събития. Макар че за него вече се говори
/вярно или не/ от тук до София и обратно. Съселяните на убитата разказват историята и тя вече не е
тайна. Огласяването й в този вариант по медиите би
попречило повече на „следствената тайна”, отколкото ако бе разпространена официална версия по случая.
Защо ли само в Търговище от ОД на МВР реагират така
при по-тежки инциденти и не вземат да обменят опит с
работата на колегите си примерно в Разград и Шумен?

Деца за пример
(от 1 стр.) Ина, Мартина,
Мария, Симона, Селин,
Ванко и Мариела, които
вместо да стоят вкъщи пред
компютъра или да се шляят по улици и градинки, са
се организирали и заедно
поддържат т.нар. магазин
„Сръчни ръчички”. Той се
намира в центъра на града,
разположен под сенките на
липите по главната улица.
Тук децата на възраст от 6
до 12 години със сръчните
си ръчички изработват гривни, рисуват картинки, оцветяват мидички и рапани,
подреждат мини еко-пана
и други. Тези ръкоделия те
превръщат в оборотна стока за своя „магазин”. Продават ги за стотинки, някои
за лев, но не крият, че има
хора, които им дават пари
просто така, без да искат
нещо в замяна.
А децата събират парите. С тях ще подпомогнат
дома за изоставени деца
в Попово, както и малкия
Божко от Търговище, който страда от детска це-

ребрална парализа и се
нуждае от непрекъснати
рехабилитационни процедури, за да се възстанови.
Засега децата са събрали
повече от 350 лева. Но и
вие може да дадете, тъй
като те ще бъдат там до 15
септември, когато тръгват
на училище. „През 2013 г.,
когато за първи път „отвори
врати” магазин „Сръчни ръчички”, малко хора ни познаваха, но събрахме близо 200 лева. През миналото
лято, а и сега, хората сами
ни търсят и с желание се
спират при нас”, казват момичетата. Около 10-ти септември те ще отидат в Попово, където да зарадват,
с пари колкото са събрали,
децата от Дома, а срещата
с Божко ще бъде след това,
споделиха те.
Така че, не пропускайте,
търговищенци, да подкрепите в инициативата тези
деца, които не си губят времето, а вършат нещо благородно, с което ще зарадват
други малчугани.

Четвъртък, 3 септември 2015 г.
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Женските
токчета
Културни празници "Албена" Лека нощ и тяхната височина
На 16 септември в Търговище отново

На 16 септември в Търговище ще гостуват участници в
националните културни празници „Албена”, чиито основен
организатор е Иван Гранитски,
с издателство „Захарий Стоянов”, а негови партньори са
общините Търговище, Шумен,
Велики Преслав, Балчик и др.
В програмата на празниците в Търговище са включени
среща с ученици и преподаватели във II СОУ „проф.
Никола Маринов”, среща с
обществеността в Дралфа,
както и изложба и литературно-музикален в ХГ „Никола
Маринов”.
По традиция редица изявени в своята област творци
и учени ще представят найновите си произведения, като
тази година преобладават историческите теми и сюжети
от различно естество.
Иван Гранитски ще презентира пред търговищката
публика книгата си за поета
Гео Милев, чието заглавие
е: „Гео Милев и трагиката на
националната съдба”, подсказващо че избликът на поетичния му гений и житейска
съдба са неотделима част от
драмата на българското историческо развитие.
В Търговище ще бъде
представена и първата книга
в новата поредица „Български върхове” на издателство
„Захарий Стоянов” - „Хан
Тервел”, чийто автори са патриарсите на литературната
и историческа мисъл акад.
Антон Дончев и акад. Васил
Гюзелев. Така двамата учени
- писател и историк, се допълват в разкриването на образа
на хана кесар. Благодарение
на хан Тервел в най-голяма
степен историята на България се е свързала и споила с
Балканския полуостров, Византийската империя и югоизточните славяни.
Издателство „Захарий Стоянов” пусна и първия том от
съчиненията на акад. Васил
Гюзелев - бележитата „Апо-

логия на Средновековието”.
Нейно мото са думите на
Илия Бешков: „Търпението –
това е великото качество на
Средновековието”.
На Втората световна война
е посветена „другата книга”
на акад. Георги Марков, озаглавена „От тлеещата жарава до света в пламъци” . Това
е втората книга на известния
наш историк от поредицата
„Друга история на най-голямата война”, в която той търси
„третата истина на Ничията
земя” между двете фронтови
линии, макар да дебне опасност да не бъде разбран за
„друга”-та неподправена история в своето изследване.
Отново на историческа
тематика е трудът на акад.
Константин Косев „България
и княз Бисмарк”, с подзаглавие „Създателят на модерна
Германия”. Акад. Косев прави подробен портрет на княз
Ото фон Бисмарк, първостроителят на модерна Германия.
В книгата е изтъкнато, че:
„този буржоазен по своята същност революционер

Снимка - архив от 2014 г.

За 19-ти път събор
край Горно Новково

Идеалната приказка за
лека нощ е дълга 8,6 минути,
в нея има дракон, фея и магьосник, а действието се развива в замък, установи проучване сред малки и големи.
Британското изследване,
обхванало 2000 родители и
децата им, показа, че мнозина комбинират класическите
приказки с теми от холивудските филмчета, за да забавляват малките. Всеки десети
родител обаче се притеснява
от творческите си умения.
Половината от децата държат разказвачът да се вживява в приказката и да променя
гласа си за различните герои.
Четвърт от малките много
държат на изиграването. Децата казват, че им е приятно
когато има нещо страшно, но
да е за кратко и любимецът
им накрая да победи силите
на злото. Щастливият край
е много важен. Повечето не
обичат любовните истории и
предпочитат фантастичното.
През август и септември е
най-трудно на родителите да
накарат децата да си легнат.
Те се оплакват, че ваканцията, както и по-дългите дни,
променят създадените добри
навици. Много уместно преди
началото на учебната година
е отново да бъде определен
подходящ час за лягане. Четенето на приказка за лека
нощ много помага за това.
Децата обичат класическите
приказки и щастливият край
ги успокоява за по-добър сън.

Жените обичат високи токчета. Или поне повечето от тях.
И въпреки че често страдат от
стремежа си на всяка цена да
изглеждат перфектно, добре е
да се помисли и за здравето.
Защото твърде високите токчета са вредни за костите на
краката, водят до бърза преумора, отпадналост, разширени вени. А при продължителна
всекидневна употреба на обувки с високи токчета, може да се
стигне до трайно увреждане на
костната структура на долната
част на краката и на стъпалата.
Но каква точно е прекалена
височина на токчетата?! Доскоро, според повечето специалисти за граница между допустимото и вредното, се сочеха 5
см. Според ново изследване на
американски хирурзи-ортопеди
обаче оптималната височина
на женските токчета не бива да
е повече от 2,5 см.
Специалистите нееднократно са предупреждавали за сериозните вреди на здравето,
които могат да нанесат високите токчета. Същото всъщност
се отнася и за пълния отказ от
тях. Тъй като напоследък стават все по-модерни женските
обувки в стил балет, т.е. без
всякакъв ток, важно е да се отбележи, че сред жените, които
са техни любителки, проблемите не са по-малко и на тях често им се налага също да търсят
консултация с ортопед заради
болки в краката.
Проблемът в този случай е
в това, че обувката без ток е
неустойчива и нестабилна и
увеличава напрежението върху

крака. Това води до проблеми
като растежения в сухожилията, болки в краката и палците.
Малкото токче от около
2,5 см според специалистите
е идеалния вариант, защото
балансира между здравето и
красотата. И все пак идеална
височина на женските токчета
едва ли някога ще бъде фиксирана. В крайна сметка човешкото стъпало изобщо не е било
приспособено за обувка. Затова и е най-добре всяка жена да
се довери на собственото си
усещане за комфорт и без да
злоупотребява със здравето
си, все пак да намери баланса
между него и желанието да изглежда красива.
При умора в краката заради високите токчета:
• Седнете и вдигнете краката си поне на нивото на кръста.
Така кръвообръщението в тях
ще се подобри и отичането и
болката ще отшумят.
• Вземете вана със сол.
Това ще разшири кръвоносните съдове, съответно и кръвообращението.
• От полза са и кремовете
с ментол. Те охлаждат и освежават.

„И си носим песента" Много награди за
балетистите от Търговище

(от 1 стр.) България и други
краища на страната, преселници от Родопите. Млади и стари играха хора и се
наслаждаваха на българския фолклор и народните
ни традиции.
По време на откриването
кметът на Омуртаг Неждет

На снимките: горе - Цветан Цветанов сред жители на Горно Новково; долу – Участници в събора

е аристократ по произход,
отявлен роялист по убеждение и типичен прусак по манталитет и възпитание.”
„Българският възрожденски дух” е друга книга на
акад. Косев, която нашите съграждани ще могат да видят в
Търговище.
В поредицата „Бежанци”
на издателство „Захарий
Стоянов” влиза още едно
проучване на историческа
тема. Книгата е: „Разоренията на македонските българи.1878-1903” и е първа част
от трилогията сборници с
документи на историка Стоян Райчевски. Другите две
части обхващат периода до
1925 г.
Търговищката
културна
общественост ще се потопи
още във философията на поета Боян Ангелов, ще може
да разсъждава върху фигурата на Тончо Жечев за развитието на българската литературоведска мисъл. Автор на
книгата за него: „Българският ум. Непрочетеният Тончо
Жечев” е Панко Анчев.

Идеалната
приказка за

Шабан заяви: „Радостен съм,
че и тази година успяхме да
организираме този голям
празник, част от културния
календар на общината. Въпреки че съборът е национален от няколко години насам,
община Омуртаг със собствени средства организира и
провежда събора без никаква външна финансова подкрепа. Въпреки трудностите,
ние продължаваме да го организираме ежегодно, за да
не се прекъсва традицията,
защото поддържането и запазването на многообразието от фолклорната култура са
сред основните ни приоритети", допълни още той.
На форума присъстваха
заместник-кметовете
на
община Омуртаг Халиме
Адемова и Мехмед Мехмедов, общественият посредник Хасан Хасанов,
секретарят на Общинската администрация Рембие
Ереджебова, кметът на село Горно
Новково Мехмед
Мехмедов,
общински съветници, кметове на
населени места,
ръководители на
институции и други.
Поздравителен
адрес до организаторите и участниците на събора бе
получен от министъра на културата
Вежди Рашидов.
ВИСОКИ
ГОСТИ УВАЖИХА СЪБОРА
Председате-

лят на Националния предизборен щаб на ПП ГЕРБ
и заместник-председател
на партията Цветан Цветанов също бе гост на събора в Горно Новково. С него
бяха още заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов, народният
представител Дарин Димитров, областният управител
Светлин Бонев, общинските
ръководители на ПП ГЕРБ в
Омуртаг, Антоново и Опака
- Митко Стайков, Елка Станчева и Борислав Борисов.
"Чувството да наблюдавам колко много млади хора
се хващат на хорото е неописуемо. Всички трябва да
помним и да пазим корените си, за да ги пренасяме с
много любов в бъдещето",
заяви пред присъстващите
Цветан Цветанов.

Балетна формация „Търговище”, с ръководители Мариам Макарнаян и Севдалина Стойчева, се завърна за
поредна година с награди от
международния детски фестивал на изкуствата „Трикси”,
който се състоя в курортния
комплекс Албена преди дни.
И този път съставът на Младежкия дом в Търговище бе
оценен високо като цялостно
представяне и удостоен с множество отличия.
При индивидуалните изпълнители Фернандо Леон
Васев е Лауреат 1-ва степен
в категория „Хореография Характерни танци”. Бусе Йълдъз стана Лауреат 1 степен
в своята възрастова група в
същата категория. Стелияна
Николова завоюва отличието
Лауреат 1-ва степен в категория „Хореография-Класически балет”. През тази година

Стелияна завърши средно образование и е приета да учи
медицина във Варна.
При колективните изпълнения БФ „Търговище” се представи с три състава и има още 5
награди. Във възрастова група
до 12г. в категория „Хореография - Характерни танци” момичетата на Севдалина Стойчева
и Мариам Макарнаян са отличени с Лауреат 1-ва степен. В
категория „Хореография-Класически балет” наградата им е
Лауреат 2-ра степен.
Във възрастова група над
12г. Балетна формация „Търговище” е Лауреат 1-ва степен в две категории - „Хореография - Класически балет”
и „Хореография - Характерни
танци”, а в категория „Хореография - Съвременни танци” е
Лауреат 2-ра степен.
Директорът на Младежкия
дом в Търговище Даниела
Марчева получи диплом от
арт център „Стринджендо” за
високи творчески постижения в работата с деца и дългогодишно сътрудничество с
Международния фестивал на
изкуствата „Трикси”.
Хореографът и ръководител на състава Севдалина
Стойчева е отличена със специална грамота за творчески
постижения от Министерство
на културата на РБългария,
подписана от министър Вежди
Рашидов.
Балетна формация „Търговище” получи комплименти за
представянето си в конкурса
от представителите на Латвия
и официална покана за участие в най-реномирания танцов
форум в Латвия - 17-тия международен танцов фестивалконкурс „Арабеск” в Юрмала,
който ще се състои през юни
2016г.
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Кой дава името на Черно море и истина
ли е, че смъртта живее на дъното му
Откъде идва името
на Черно море, защо
нивото на водата винаги е едно и също и
дали наистина в него
се намират останките
на Ноевия ковчег. Това
са малка част от въпросите, свързани със загадъчното море, което
сме свикнали да приемаме като наше.
1. Черно море е почти четири пъти колкото площта на България
Максималната дълбочина на морето е
2212 м. Ако в най-дълбоката точка на морето се постави връх Мусала, той ще се извиси
със 713 м. над морското
равнище. Интересно е,
че максималната дълбочина на Черно море
е равна точно на височината на най-високия
връх в планина “Славянка” – Гоцев връх или
Алиботуш, 2212 м.
2. Заобиколено е от
шест държави
Едно от най-интересните неща около нашето море е неговата карта. Бреговете на Черно
море граничат с Турция, Румъния, Украйна,
България, Русия и Грузия. Разположено между Югоизточна Европа
и Азия, то се простира
на 159,600 кв. мили и е
свързващо звено между двата континента.
3. Мистерията около произхода на име-
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Фирма „Агродимекс” ООД гр.
Търговище уведомява своите арендодатели, че започна раздаването на
рентата за стопанската 2014-2015 г.
по следния график:

I. 24.08.2015 г. – 04.09.2015 г. вкл. – за
землището на гр. Велики Преслав, с.
Миланово – гр. Велики Преслав, Централен клуб на пенсионера
II. 05.09.2015 г. – 09.09.2015 г. вкл. – за
землищата на Драгоево и с. Мокреш с. Драгоево, сградата на Читалището
III. 10.09.2015 г. – 14.09.2015 г. вкл. –
за землищата на Мостич и Имренчево
– в кметството на с. Имренчево.
IV. 15.09.2015 г. – 20.09.2015 г. вкл. –
за землището на кв. Въбел – в базата
на „Агродимекс” ООД.

то – Черно Море
Интересен и малко
известен факт за Черно море е произходът
на името му. Съществуват различни теории
за това как морето е
започнало да се нарича
с това конкретно име.
Сред многото теории,
има една, която казва, че Черно море се е
наричало само “море”
за дълго време, преди
да бъде определено
като “негостоприемно
море” от гърците. Според други версии името
на морето е дадено от
турците, които изгубили

много хора в дълбоките
му води. Те го кръстили
с думата Кара (Kara),
която на съвременния
турски език означава
„черно“.
4. Безкислородна
вода
Любопитен факт за
Черно море е безкислородната му вода. То
е най-големият воден
басейн със слоеве от
вода, които не се смесват по между си (меромиктичен басейн). Това
позволява и съхранението на предмети в морето. На дълбочина над
200 метра почти няма
живот, концентрацията на сероводорода е
голяма и не позволява
проникването на кислород, като по този начин
дървото и въжетата се
предпазват от гниене.
До момента са открити
малко кораби на дълбочина над 30 – 40 метра
– според професионални водолази трудно се
прониква по-дълбоко и
поради това предстои
да бъдат открити нови
находки, които ще са

напълно запазени.
5. Черно Море е
мястото, където е
акостирал
Ноевият
Ковчег
Друг много интересен факт, или може би
легенда за Черно море
е, че планината Арарат
в Източна Турция се
счита за мястото, където е акостирал Ноевият
ковчег след Великия
потоп, за да продължи
живота на земята.
6. Има малки екзотични острови
Черно море е дом на
много по-малки острови.
Тези острови са около
десет на брой и съхраняват невероятно разнообразие на флора и фауна, които правят нашето
море наистина уникално.
Те покриват ширините
на три различни страни,
което прави всеки един
от тях уникален сам по
себе си.
7. Смъртта живее
в дълбоките води на
Черно море
Според древни вярвания Смъртта живее в
дълбоките води на Чер-

но море. Заради липсата на кислород в долните слоеве на водата
човешките
останки,
които се намират в близост до потънали кораби, не са подложени на
въздействието на времето. Много предмети
от потъналите кораби
също не са се променили заради липсата на
кислород в дълбоките
слоеве. Затова според
местните легенди там е
мястото, където живее
Смъртта. Вълнуващите
факти имат своето научно обяснение: поради
безкислородното
естеството на по-долните
слоеве на водата, процесът на разлагане е
изключително бавен.
8. Нивото на водата
винаги остава едно и
също
Още един от любопитните факти за Черно
море е, че нивото на водата в това море винаги остава едно и също.
Поради липса на всякакви високи или ниски
приливи и отливи, няма
колебания в нивото й

Не всеки сапун е безопасен за здравето

Ако за нещо със сигурност
може да се каже, че модното и красивото невинаги са
най-доброто, това са сапуните. Индустрията непрекъснато бълва нови и нови видове,
един от друг по-ароматни,
по-красиви, обогатени с хиляди масла и билки. Човек
да се чуди дали да заложи
на маслото от ший, или на
екстракта от жожоба. Или
пък да експериментира с
екзотичните ръчни сапуни,
омайващи с комбинации от
водорасли и екзотични растения от различни континенти, пише „Фрамар“.
Няма проблем да се насладите на богатия асортимент цветове, аромати и
форми, стига да имате добра
кожна бариера и да не сте
алергичен, казва доц. Жана
Казанджиева, шеф на Клиниката по дерматологична
козметика в Александровска
болница. Напоследък обаче

това е повече изключение,
затова е добре да бъдем
внимателни, да избираме
козметичните си продукти
прецизно и според индивидуалните особености на
кожата. Все пак сапунът е
важна част от бита ни, тъй
като поне 4 пъти дневно е в
контакт с ръцете и тялото.
Дори при най-лекия признак на алергия или раздразнение забравете сапуните с
цвят и аромат. Добрият сапун е бял, мек и без парфюм,
твърди специалистката. При
по-тежки състояния като
астма, сенна хрема, екземи
това е задължително.
Всеки цвят, различен
от белия, е в състояние да
предизвика алергия, твърди
дерматоложката.
Липсата на аромат не
значи, че няма парфюм.
Той може да е вложен в
състава на сапуна, без да го
усещаме. За да сме сигурни,

на опаковката трябва специално да пише „без парфюм“.
Ароматите в последно време
предизвиквали все повече
алергии. Заради това преди
няколко години някои от тях
били забранени за козметиката с европейска директива. Производителите обаче
се пренасочили към други,
които отключили нови алергии. Неслучайно стандартният тест за чувствителност
вече включва 3 ароматни
композиции с по 8-10 миризми.
Глицериновите сапуни
са добър пример за мек неутрален сапун, смята специалистката. Същото важи
и за тези, които съдържат
крем. С времето обаче кожата може да свикне и с
перфектния вид и да започне да се дразни. Затова
сапунът трябва да се сменя
често. Противно на масовата представа, че бебешкият

сапун се доближава до перфектната формула и е максимално щадящ, той не става
за възрастни, категорична е
доц. Казанджиева. И твърдият вариант, и различните
гелове са съобразени със
спецификата на бебешката
кожа и не действат добре на
големите.
Друга масова заблуда е,
че т.нар. натурални сапуни
– с извлек от различни растения, са по-добри, защото
са с продукти от природата.
Това, че вътре има щипка
лайка, евкалипт или хвойна,
далече не значи, че не може
да алергизира, да изсуши
или омазни кожата, обясни
Казанджиева. В някои отношения химично синтезираните продукти в хигиенната
козметика дори били по-щадящи, защото прецизно се
изследвали в лабораториите.
Биосапуните, както и

ОБЯВА
„АГРОЕЛИТ – 1” ООД, гр. Търговище, ул.
„Цар Симеон” № 4 с ЕИК 835007788 има
следното инвестиционно намерение
„МОНТАЖ НА ЛИНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СОЯ – ПРОИЗВОДСТВО НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ ВЪВ ФУРАЖЕН
ЦЕХ С. МАКАРИОПОЛСКО”, находящ се в парцел VIII, кв.
84 по плана на с. Макариополско, общ. Търговище.
Мнения и възражения се приемат в сградата на Община Търговище или в кметство с. Макариополско.

ПРОДАВАМ ПАРЦЕЛ с размер 4.5 дка с
лице на главния път и орехова градина.
Находяща се между спирка Ягода и Градинския център и срещу новата автокъща
Подходяща за база. Цена: 5 000 лв/дка
Тел.: 0888 99 71 36 и 089 799 05 87
ОБЯВА
от „АМЕЛИ – БГ” ЕООД
до заинтересованите лица и общественост
Уведомяваме Ви, че е открит обществен достъп
до информация по Приложение №2, към чл.6, ал.9
съгласно изискванията на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение
„АВТОКОМПЛЕКС – АМЕЛИ”
поземлен имот №73626.38.365, в землището на
град Търговище, община Търговище.
Информация по горе цитираното приложение е на
разположение:
- интернет страницата на община Търговище
- сградата на община Търговище, стая №5, етаж 2,
дирекция „ИЕ, ТСУ и А”
- РИОСВ – Шумен, ул. „Съединение” №71, ет.3
- гр. Търговище, бул. „М.Андрей” №51, ет. 2, офис 6
Гражданите на община Търговище имат право да вземат отношение в срок до 14 дни за мнение и възражение
по обявеното по-горе инвестиционно предложение.

всички биопродукти в козметиката, имат претенциите
да съдържат само полезни
натурални съставки, но все
още не са стигнали нивото,
изисквано от дерматолозите, смята доц. Казанджиева.
Био – все още бил само етикет, природните продукти нямали зад себе си солидното
досие клинични изпитания
на медицинската козметика.
ПРАВИЛАТА Обикновеният сапун – само за тяло
Класическите сапуни, подходящи за тяло, не са добър
вариант за лице, тъй като могат да го изсушат или обратно – да го омазнят и дори да
го възпалят. Течен или гел
– за суха кожа Задържат естествената влага на кожата
повече от твърдите и са подобри за суха кожа. Заради
по-ниското си рН, са по-щадящи. Почти задължителни
са за употреба при кожни
заболявания. Единственото

изключение е екземата на
ръцете, за която твърдият
сапун е по-добър. Скраб –
за мазна кожа Скрабовете
за тяло ексфолират кожата,
почистват я, като отстраняват мъртвите клетки от
повърхността й. Твърдите
частици от ядки или семена
в тях я освежават и заздравяват. Препоръчват се за
мазна кожа, защото предпазват порите от запушване
и я овлажняват. За новороденото – специален Бебетата задължително трябва
да се мият със специален
бебешки сапун. Много майки
напоследък се връщат към
изпитаните от бабите домашни сапуни, както и към
бръснарските като гаранция
срещу обриви и подсичане.
В аптеките обаче има достатъчно добри предложения
и е смешно да къпем децата
като преди половин век, казват дерматолозите.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

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
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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

Продавам АПАРТАМЕНТ 120 кв.м. в
идеален център. Апартаментът е на 2 етаж,
саниран, газифициран, има дворно място,
таванска стая и избено помещение, които
не влизат в общата квадратура. Направен
е основен ремонт - сменени са ВиК и елинсталациите, всички стаи са с естествен
паркет, направена е шпакловка, окачен
таван с изолация, двоен стъклопакет, вратите са изработени по поръчка от масивно
дърво. Цена: 50 000 евро. Тел. 0899 83 74 91

Предлагам СИНИ СЛИВИ
за ракия и консумация
– с. Баячево, овощен
разсадник
Тел.: 0887 36 49 45
и 0899 311 802
ПРОДАВАМ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
от къща в с. Разбойна с гараж на първия етаж и 550 кв.м. дворно място или
ЗАМЕНЯМ за къща в град Търговище
Цена при продажба – 22 000 евро
Тел.: 0885 083 966



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ

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...
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Фирма търси да назначи стро- КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"
F- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ителни работници за обекти в ПРОСТАТНА
ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
гр.Габрово. Тел. 0671 72 333
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
операции - над 3 000
Продавам къща в с. Стража с 1.5 Извършени
пациента/.
- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
дка двор, кладенец и стопански F
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – мопостройки. Тел.: 0887 77 52 03 дерни литотриптери на фирма
Продавам АПАРТАМЕНТ на ул. „Царевец” 1
в Търговище – първи етаж; с прилежащи
маза и таванска стая. Цена по договаряне
Тел.: 0897 289 672; 0878 684 380

„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

Транспортна ФИРМА ТЪРСИ ТИР-ШОФЬОРИ за
Германия. Отлично заплащане. Задължителен
турски или немски език. Тел. 0892 476 788

Продавам ОБЗАВЕДЕН
МАГАЗИН ДО БОЛНИЦАТА с лице на две улици
– застроена площ 130
кв.м. и свободна площ
за застрояване 170 кв.м.
Тел.: 0887 185 661 и
0885 55 88 20

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА
БОКСОНИЕРА
ул. "Кюстенджа" 85
тел. 0893 533 895

Транспортна фирма „Лазимекс” НАБИРА ШОФЬОР
ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ – добро заплащане,
трудов договор, осигуровки
Опитът и владеенето на английски език са предимство
Тел.: 0885 07 12 07
и +32 475 77 55 96

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

Търся да назнача
Търся
ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА МАЙСТОР/КА НА БАНИЦИ И/ИЛИ ЗАКУСКИ
Отлично заплащане и
ВЪЗРАСТНА ЖЕНА
осигурена квартира в Русе.
За повече информация: 0899 82 88 88 Телефон за връзка: 0888226337 - Шопов
Давам под наем ДВУСТАЕН РАЗПродавам
ШИРЕН АПАРТАМЕНТ – 80 кв.м.;
Продавам ВИЛА в местността „Кован- ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ –
лъка” с жилищна постройка – дворно 65 кв.м., в град Варна – обза- обзаведен, в района на Кооперамясто 1.045 дка; с лозе и овощни
тивния пазар в Търговище
веден, ново строителство
насаждения. Цена по договаряне
Тел. за контакти: 0898 467 009
Тел.: 0894 533 575
Тел.: 0601/6 27 21; 0877 379 850; 0879 332 171
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
Заведение за бързо хранене
Давам под наем
след ремонт – 54 кв. м., полуобзавев района на болницата в Търговище
САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ със серден;
ул.
„Васил
Левски”
40,
вх.
Б,
ет.
1
НАБИРА
ПЕРСОНАЛ – продавач-консулвизно помещение в Търговище
Тел.: 0886 43 13 38
тант, работник-кухня и пицар
– обзаведена; в кв. „Вароша”
Тел.: 0899 13 49 46
Добро заплащане. Тел.: 0893 35 13 23

Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ
на ул „Царевец”, ет.1
Продавам земя от 1 до 5 дка до Тел.: 0601 580 29 – сем. Василеви
Продавам АПАРТАМЕНТ
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строТел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавеждане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
в Търговище – намира се на ул.
Продавам
„Лилия” 8, вх. А, ап. 20; източно ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
изложение; за семейни
кв. "Запад", бл. 48
Тел.: 0601 7 94 10
Тел.: 0601 8 38 47

Заведение за бързо хранене в
Търговище набира персонал
Осигурена квартира.
Тел.: 098 870 0984 и 0601 30 116

ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 03.09.2015 г., от 09:00 ч. до 16:00
ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
ПРОДАВАМ КОКЕТЕН АПАРТАМЕНТ
Продавам или давам под наем
на: с. Момино, общ. Търговище.
– тухлен, след ремонт, 77 кв. м.; на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, РазпределиДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ул. „Пирин” 12. С прекрасен изглед, в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61, телен обслужващ център Търговище и
Шумен се извинява на своите клиенти
леко мебелиран. Цена по договаряобзаведен; с електроуреди
възникналото неудобство и се надяТел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057 за
не. Тел.: 0895 625 220
ва на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

Продавам „Пежо 106” – бензин; в отлично състояние. Тел.: 0892 46 34 30

3 септември 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Action - Единственият
22.00 ч. - екшън

3 септември
БНТ 1

19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението
bTV Action
08:00 Незабравима - сериал
- сериал
08:30 Ирис 2: Ново поколение 09:00 Времето лети - сериал
- сериал
10:00 Ангели пазители - сериал 21:00 Войната на Чарли Уилсън - биографичен
10:00 Извън играта - сериал
11:30 Незабравима - сериал
23:10 От местопрестъплението
11:00 Революция - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
- сериал
12:00 Кости - сериал
13:30 Парк Авеню 666 - сериал
13:00 Явлението - драма
Diema TV
14:30 Необходима грубост 15:00 Лонгмайър - сериал
09:00 Медикоптер 117 -сериал
сериал
16:00 Извън играта - сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Сурова сделка - екшън
17:00 Кости - сериал
12:00 На гости на третата
16:30 Географски ширини 18:00 Революция - сериал
планета - сериал
лайфстайл
19:00 Супер коли - шоу
12:30 Морски патрул - сериал
17:00 Мармалад - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение 18:30 Малки сладки лъжкини - 13:30 Пожарникарите от Чика- сериал
го - сериал
сериал
21:00 bTV Новините
19:30 Парк Авеню 666 - сериал 14:30 Уокър - тексаският рейн22:00 Единственият - екшън
джър - сериал
20:30 Необходима грубост 23:45 Култ - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
сериал
21:30 Незабравима - сериал
bTV Cinema
16:30 Медикоптер 117 -сериал
23:00 Сияйна луна - сериал
08:00 Синове на анархията 17:30 Морски патрул - сериал
23:30 Али Макбийл - сериал
сериал
18:30 На гости на третата
09:00 Убийството - сериал
Nova TV
планета - сериал
10:15 Доктор Т. и жените 06:20 Здравей, България
19:00 Пожарникарите от Чикакомедия
09:30 На кафе
го - сериал
13:00 Градска полиция - сериал 11:30 Бон Апети
20:00 Уокър - тексаският рейн15:15 Истински лъжи - екшън 12:00 Новините на Нова
джър - сериал
18:00 Заличителят - екшън
12:30 Наследството на Гулденб21:00 Военни престъпления 20:00 Дневниците на вампира
ург - сериен
сериал
- сериал
13:30 Моята карма - сериен
22:00 Роки 3 - екшън
21:00 Командо - екшън
14:30 Прости ми - сериен
00:10 Военни престъпления 22:45 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
сериал
- сериал
16:30 Малката булка - сериен
Diema Family
23:45 Кладата на суетата 18:00 Съдебен спор - НТВ
09:30 Пътеки към щастието драма
19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Биг брадър: 100% натураbTV Comedy
11:30 Сезони на любовта лен - реалити
09:00 Детска Евровизия
bTV
сериен
21:00 Транспортер - сериен
10:00 Скок - драма
06:30 Тази сутрин
12:30 Опасна красота -сериен
22:00 Новините на Нова
12:00 Приятели - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
13:30 Бон апети
22:30 Елементарно, Уотсън 13:00 Клуб Веселие - сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Необуздано сърце сериен
14:00
Предградие
сериал
12:30 Шоуто на Слави
сериен
23:30
Мотив
сериен
14:30
НеСемеен
сериал
13:30 Самозванка - сериал
16:00 Ритъмът на мечтите 15:30 Моето семейство - сериал
Kino Nova
15:30 Светлината на моя
сериен
17:00 Детска Евровизия 08:00 Убийства в Мидсъмър живот - сериал
17:00 Двете лица на Истанбул
конкурс
сериал
17:00 bTV Новините
- сериен
10:00 Касъл - сериал
17:30 Опасни улици - сериал 18:00 Семейство Флинстоун 18:00 Сезони на любовта анимация
11:00 Чък - сериал
18:50 Бинго милиони - лосериен
19:00 Предградие - сериал
12:00 Правителството - сериал 19:00 Моята карма - сериен
тария
13:15 Будни цяла нощ - сериал 20:00 Малката булка - сериен
19:30 Приятели - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите 20:30 Моето семейство - сериал 13:45 Неприятности с Хари 21:30 Ритъмът на мечтите комедия
22:00 НеСемеен - сериал
- сериал
сериен
15:50 Високо напрежение 23:00 Семейство Флинстоун 21:30 Истински истории 22:30 Двете лица на Истанбул
трилър
анимация
риалити
- сериен
18:00 Касъл - сериал
00:00 Скок - драма
22:30 Кухня - сериал
23:30 Опасна красота -сериен
06:30 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
12:55 Нако, Дако, Цако коминочистачи
13:45 Рицарят на бялата
дама - приключенски
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории
16:40 Чиста кръв - тв филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Пътуване в миналото документален
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 Студио Футбол
21:45 Футбол: България Норвегия, квалифика
ционна среща за
Евро 2016

23:30 bTV Новините

ПЕТЪК

bTV Action - БСП 2
22.00 ч. - екшън

4 септември
БНТ 1
06:30 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 Рицарят на бялата
дама - приключенски
15:20 Конър под прикритие тв филм
15:40 Катя иска да отслабне документален
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София
16:35 Концерт на Софийската
филхармония
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Светът на бъдещето документален
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 16 пресечки - игрален
филм
22:45 По света и у нас
22:50 По пътя - игрален филм
01:05 Денят започва с
Култура

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Самозванка - сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Опасни улици - сериал
18:50 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите
- сериал
21:30 Истински истории риалити
22:30 Кухня - сериал
23:30 bTV Новините

bTV Lady

bTV Action

08:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Единственият - екшън
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Тринайсет - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 БСП 2 - екшън
00:15 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Синовете на анархията сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Кладата на суетата драма
13:00 Градска полиция - сериал
16:15 Командо - екшън
18:00 Забрави Париж - комедия
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Последният екшън герой
- екшън
23:15 Дневниците на вампира
- сериал
00:15 Заличителят - екшън

bTV Comedy

08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД анимация
09:00 Детска Евровизия
10:00 Луд живот - криминален
12:00 Приятели - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Предградие - сериал
14:30 НеСемеен - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
17:00 Детска Евровизия
18:00 Семейство Флинстоун анимация
19:00 Предградие - сериал
19:30 Приятели - сериал
20:30 Моето семейство - сериал
22:00 НеСемеен - сериал
23:00 Семейство Флинстоун анимация

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Парк Авеню 666 - сериал
14:30 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Топ модели - шоу
18:30 Малки сладки лъжкини сериал
19:30 Парк Авеню 666 - сериал
20:30 Необходима грубост сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Али Макбийл - сериал

20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Дежа Вю - трилър
23:40 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Шериф без значка уестърн
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
Nova TV
планета - сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Пожарникарите от Чика09:30 На кафе - НТВ
го - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Уокър - тексаският рейн12:00 Новините на Нова
джър - сериал
12:30 Наследството на Гулденб21:00 Военни престъпления ург - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
22:00 Четирима братя - екшън
14:30 Прости ми - сериен
00:20 Фрактура - рок музика
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
Diema Family
18:00 Съдебен спор - НТВ
09:30 Край или начало 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Биг брадър: 100% натура- 11:30 Сезони на любовта лен - реалити
сериен
21:00 Транспортер - сериен
12:30 Опасна красота - сериен
22:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
22:30 Елементарно, Уотсън 14:00 Необуздано сърце сериен
сериен
00:30 Мотив - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
сериен
08:00 Убийства в Мидсъмър 17:00 Двете лица на Истанбул
сериал
- сериен
10:00 Касъл - сериал
18:00 Сезони на любовта 11:00 Осмо чувство - сериал
сериен
12:00 Правителството - сериен 19:00 Моята карма - сериен
13:15 Будни цяла нощ - сериал 20:00 Малката булка - сериен
13:45 Step Up: Революция 21:30 Ритъмът на мечтите музикален
сериен
15:50 Войната на Чарли Уилсън - 22:30 Двете лица на Истанбул
биографичен
- сериен
18:00 Касъл - сериал
23:30 Опасна красота 19:00 Осмо чувство - сериал
сериен

СЪБОТА

bTV - Аватар
20.00 ч. - екшън

5 септември
БНТ 1
07:35 Милион и две усмивки
09:00 Ангели приятели анимация
09:30 Приказка без край приключенски
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Избрано от Бразди
13:15 Иде нашенската музика
14:40 Рицарят на бялата дама
- приключенски
15:45 Тайнственият остров игрален филм
17:20 10 години Вяра
18:20 55 години По света и
у нас
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Френска целувка - игрален филм
22:40 По света и у нас
22:45 Дъждовен ден - филм за
Огнян Видев
00:05 Трето полувреме

21:00 bTV Новините
22:00 Тайни - сериал
21:45 bTV Репортерите
00:00 Цветовете на любовта 22:00 Пехотинецът - екшън
сериал
23:45 Великият поход - приклюNova TV
ченски
08:00 Събуди се... - НТВ
11:00 Съдебен спор
bTV Cinema
07:15 Измамниците - комедия 12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
09:15 Един прекрасен ден 12:50 Сидни Уайт - комедия
комедия
15:00 Фалстарт – комедия
11:30 Командо - екшън
13:15 Последният екшън герой 17:00 Съдби на кръстопът реалити
- екшън
18:00 Ничия земя - НТВ
15:45 Заличителят - екшън
19:00 Новините на Нова
18:00 Като куче и котка 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
комедия
20:00 Аз съм номер четири 20:00 Като на кино - филмово
приключенски
предаване
21:00 Невъзможно бягство трилър
23:15 Хищникът - екшън

bTV Comedy

08:00 Франклин и Баш - сериал
09:00 Да отгледаш Хоуп сериал
10:00 27 сватби - комедия
bTV
12:00 Модерно семейство 08:00 Тази събота
сериал
11:00 Cool…T - лайфстайл
13:00 Франклин и Баш - сериал
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: Добре дошли 14:00 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал
в България - шоу
13:00 500 мига от любовта - 14:30 Моето семейство сериал
комедия
17:30 Напълно непознати 15:00 Мармалад - шоу
сериал
16:30 Предай нататък - социа19:30 Да отгледаш Хоуп лен проект
сериал
18:30 Бинго милиони 20:30 Щрак - комедия
лотария
22:30 Модерно семейство 19:00 bTV Новините
сериал
19:30 bTV Репортерите
23:30 Не вярвай на кучката от
20:00 Аватар - екшън
апартамент 23 - сериал
23:00 Бездомното шоу на
Башар Рахал - шоу
bTV Lady
00:00 Явлението - драма
09:00 Земя на бунтовници bTV Action
сериал
08:30 Истинско правосъдие - 10:00 Тайните на времето сериал
сериал
11:30 БСП 2 - екшън
13:00 От обич - сериал
13:45 Явлението - драма
15:00 Модна къща - сериал
15:30 Първично - драма
17:00 Истински истории - ри17:30 Мисия Моят дом
алити
18:00 Пета предавка - шоу
20:00 Търси се - токшоу
19:00 Под наблюдение 21:00 Земя на бунтовници сериал
сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

08:30 Истинско правосъдие сериал
11:30 Великият поход - приключенски
13:45 Пехотинецът - екшън
15:45 БСП 2 - екшън

TV 7

08:35 Епичните приключения
на Бъкет и Скинър детски
10:00 Астробой - анимация
11:30 Светлините на стадиона
- сериал
12:30 Новини
13:00 Епоха на герои - приключенски
14:45 Реджеп Иведик комедия
17:00 41 велики случки от
Топ Гиър
18:30 Новини
Diema TV
07:30 Медикоптер 117 - сериал 19:30 Кървавите скали екшън
09:50 Гарванът - сериал
22:20 Новини
10:50 Роки 3 - екшън
13:00 Без багаж - предаване за 22:30 Инцидентът при прохода Дятлов - трилър
туризъм
01:30 Реджеп Иведик 13:30 Хавай 5-0 - сериал
комедия
14:30 Най-опасните пътища в
света - документална
Diema Sport
поредица
19:00 Футбол: Сан Марино 15:30 Безсмъртен - сериал
Англия - УЕФА ЕВРО
16:30 Пума боецът - сериал
2016, директно
18:30 Студио УЕФА ЕВРО 2016, 21:45Футбол: Испания директно
Словакия - УЕФА
19:00 Футбол: Русия - Швеция
ЕВРО 2016, директно

18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Под наблюдение - сериал
21:00 bTV Новините
21:45 bTV Репортерите
22:00 Пехотинецът 2 - екшън
00:00 Sin City - екшън

bTV Cinema

07:15 Идеалният образ комедия
09:15 Като куче и котка комедия
11:15 Мечтател - драма
13:15 Истински лъжи - екшън
16:15 Невъзможно бягство екшън
18:30 Доктор Т. и жените комедия
21:00 Саботаж - екшън

17:00 Истински истории риалити
18:00 Ромео и Жулиета, част
1 - драма
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Земя на бунтовници сериал
22:00 Тайни - сериал
23:00 Болница в небето - документален

Kino Nova

08:10 Бей Блейд: Метал Фюри анимационен
08:40 Виолета - сериен
09:40 Програма за защита на
принцеси - комедия
11:30 Младите възрастни комедия
13:30 Още една мечта - комедия
15:20 Пътят на промените драма
18:00 Американски пай 3: Сватбата - комедия
20:00 От местопрестъплението
23:15 Конан Варварина - прик- сериал
люченски
21:00 Коза Ностра - екшън-комедия
bTV Comedy
08:00 Франклин и Баш - сериал 23:20 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Да отгледаш Хоуп bTV
сериал
Nova TV
08:00 Тази неделя
10:00 Щрак - комедия
08:00 Събуди се... - НТВ
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 Модерно семейство 11:00 Съдебен спор
12:00 bTV Новините
сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Аламинут: Добре дошли 13:00 Франклин и Баш - сериал 12:30 Майло на Марс - анив България - шоу
14:00 Не вярвай на кучката от
мация
13:00 Концерт Бургас и
апартамент 23 - сериал 14:15 За кого се омъжих? морето
14:30 Моето семейство - сериал
комедия
14:30 Тенекиена купа - ко17:30 Напълно непознати 16:00 Комбина - НТВ
медия
сериал
19:00 Новините на Нова
17:00 120 минути
19:30 Да отгледаш Хоуп 19:30 Темата на Нова
19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Опасен чар - филм
19:30 bTV Репортерите
20:30 27 сватби - комедия
22:00 Войната на Харт - драма
20:00 Оркестър без име 22:30 Модерно семейство комедия
сериал
22:30 Предай нататък - драма 23:30 Не вярвай на кучката от
01:00 Пунт - драма
апартамент 23 - сериал

bTV Action

Diema Family

08:10 Край или начало сериен
09:10 Малката булка - сериен
10:40 Перла - сериен
12:20 Мъгла над замъка романтичен
14:10 Любов в Хъдсън Хайлендс - романтичен
16:00 Великолепният век сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Диагноза Любов романтичен
21:50 Любов в Хъдсън Хайлендс - романтичен
22:15 Червена зора - екшън

Diema TV - Уайът Ърп
20.00 ч. - екшън

6 септември
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Съединението - празничен блок пряко
предаване
12:00 По света и у нас
12:55 50 години от началото Копривщица
13:50 Съдията: 1884 - юлий,
август - игрален филм
15:20 Лачените обувки на
българското кино
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Часът на нашето Съединение - документален
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заряпроверка по повод 130
години от Съединението на България
21:10 Студио Футбол
21:45 Футбол: Италия - България, квалификационна среща за Евро
2016, пряко
00:15 По света и у нас

Kino Nova

08:40 Виолета - сериен
09:40 Поли - приключенски
11:30 Програма за защита на
принцеси - комедия
13:30 В ролята на баща семеен
15:20 Дежа Вю - трилър
18:00 Младите възрастни комедия
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Пътят на промените драма
23:30 От местопрестъплението
- сериал

- УЕФА EВРО 2016, директно
21:00 Студио УЕФА ЕВРО
2016, директно
21:45 Белязания - криминален

bTV Lady

09:00 Земя на бунтовници сериал
10:00 Тайните на времето сериал
13:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал

14:30 Най-опасните пътища в
света - документална
поредица
15:30 Безсмъртен - сериал
16:30 Пума боецът - сериал
17:30 Дракон: Историята на
Брус Лий - екшън
20:00 Уайът Ърп - приключенски
00:00 Фрактура - рок музика

Diema Family

08:10 Край или начало сериен
09:10 Малката булка - сериен
10:40 Перла - сериен
12:20 Стрелите на любовта романтичен
14:10 Излъгани чувства романтичен
16:00 Великолепният век сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Целувки край Босфора романтичен
21:50 Излъгани чувства романтичен

TV 7

09:45 Косатката - драма
11:30 41 велики случки от
Топ Гиър
12:30 Новини
13:00 Джуно - комедия
14:50 Сутрешен блок сериал
15:15 Петел с вино - комедия
17:30 Живот на скорост
18:00 Жега
18:30 Новини
19:30 Корпус за бързо реагиране - комедия
21:15 Американецът - екшън
23:15 Новини
23:30 Алфа Дог - драма

Diema Sport

19:00 Футбол: Норвегия
- Хърватия - УЕФА
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
ЕВРО 2016, директно

Diema TV

Diema Sport 2
07:45 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Непреклонните - уестърн 19:00Футбол: Турция - Холандия - УЕФА
13:00 Национална лотария
ЕВРО 2016, директно
13:30 Хавай 5-0 - сериал

10 трика за
ускоряване на
метаболизма
Четвъртък, 3 септември 2015 г.

Поставянето на метаболизма под контрол помага за
поддържането на нормални
килограми, без да се полагат
големи усилия. Тогава калориите се изгарят по-лесно и организмът работи по-ефикасно.
Ето няколко прости промени в
начина на живот, които водят
да ускоряване на метаболизма:
1. Увеличете броя на храненията
Няма да постигнете идеална фигура, ако намалявате
приема на храна. Тогава организмът няма да знае кога ще
получи следващата порция
енергия и ще започне да трупа запаси във вид на мастни
клетки. Вместо това разпределете менюто си на
няколко приема, найдобре на пет. А между
тях хапнете няколко
плода или обезмаслено
кисело
мля-

колкото правилното хранене.
Преди беше разпространено
мнението, че прекаленото количество вода се задържа в
организма и помага за трупането на излишни килограми.
Това не е вярно. Ако нямате
проблем с бъбреците, не сте
застрашени от подобно развитие. Приемът на два литра течности дневно ускорява метаболизма, пречиства организма и
задвижва процеса на отслабване. Пийте обикновена негазирана

ко.
2. Натоварвайте мускулите си
По време на тренировки
се упражнявайте на различни тренажори. Помнете, че
едновременно с избавянето
от тлъстините трябва да увеличите и мускулната си маса.
Именно тогава ще успеете
да ускорите метаболизма си.
Мускулите ще изгарят повече
калории, поради което ще ви
бъде по-лесно да се борите с
килограмите. Консултирайте
се с треньора си за най-подходящата за вас програма.
За да ускорите метаболизма,
натоварвайте мускулите си
3. Пийте достатъчно течности
Режимът на пиене на течности е също толкова важен,
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се свалят по-лесно. Но за да не
подлагате на излишни рискове
здравословното си състояние,
ще трябва да се закалявате и
постепенно да свикване с пониските градуси на термометъра.
5. Яжте люто
От лютите чушлета се отслабва, защото те стимулират
метаболизма.
Съдържа-

вода. Тя е необходима за
правилното функциониране на
организма и за доставянето на
хранителни вещества до всичките му клетки. Изследванията доказаха, че скоростта на
метаболизма на хората, които
изпиват по 8-12 чаши вода на
ден, е по-висока от тази на
пиещите само по 4 чаши вода
дневно.
4. Закалявайте се
Когато се потим през горещините, погрешно си мислим,
че от това се слабее. Всъщност по-бързо се намалява
теглото при студено време и
затова през зимата не трябва
да претопляме помещенията.
При ниски температури организмът е принуден да изразходва повече енергия, за да се
загрява, и затова килограмите

щите се в тях
вещества
ускоряват
храносмилането и помагат за стопяването на
мастните клетки. Найдобър ефект имат пресните
люти чушлета. Ако нямате такива, ги заменете със сушени,
но не смлени.
Осигурете си минимум 6
часа сън
6. Отспивайте си
Разпределете работата си
в службата и у дома така, че
да си осигурите минимално 6
часа сън. Това действително
е минимумът, а идеалният вариант е 8 часа здрав сън. Когато организмът не е уморен,
той престава да се нуждае от
допълнителен прием на захар
и започва да функционира побързо и по-добре.
7. Увеличете приема на
протеини
Протеините са много важни за организма. Редовният
прием на месо, кисело мляко,

яйца и сирена е задължителен. Тези продукти трябва да
присъстват в менюто най-малко два пъти дневно. Прибавете
към тях и плодове.
8. Внимавайте с диетите
Експерименти с храненето
и всякакви крайности може да
ви избавят от излишните килограми, но с времето те ще се
натрупат отново. Причината е
съвсем прозаична. Метаболизмът се затормозява толкова
от подобни промени, че превключва на режим икономии.
9. Ставайте по-рано
Опитайте се да ставате сутрин колкото може по-рано.
Колкото по-дълго се излежавате, толкова по-малко пъти
ще се храните през деня. Ако
закусвате и обядвате едновременно, храната няма да успее
да се преработи и ще я усещате като тежка буца в стомаха
си, организмът се затормозява, а оттам и обмяната на веществата.
10. Яжте качествени продукти
Химикалите и изкуствените
добавки забавят метаболизма. Четете внимателно информацията на етикетите на
продуктите, които купувате,

та да растат, а горещините
изсушават кафеените зърна. Случват се все по-често
урагани, причиняващи свлачища и понякога цели плантации се оказват под тинята.
Според един от фермерите
времето е странно, стават
непонятни за тях климатични промени, които по-рано
не са виждали.
Същестува ли реална
опасност кафето да свърши
Задава ли се дефицит на
кафе?
Тези проблеми съвсем
не се ограничават само с
Мексико. Фермерите в цяла
Южна Америка, Азия и Африка наблюдават как съхнат
кафеените им дървета, как се
съсипват от сушата, наводненията и нашествието на вредителите.
Последствията от всичко
това скоро могат да се проявят в кварталното кафене.
Днес по света всяка година се
изпиват два милиарда чаши
кафе. Възможно ли е тяхното
осигуряване да не зависи от
промените в климата и урожая? Или ни очаква дефицит,
ако фермерите не успеят да
отговорят на търсенето.
Според някои специалисти

всички опити на хората да се
борят с тези проблеми може
да доведат само до по-нататъшни екологични сривове.
Други предполагат, че единственият приемлив изход е
да сменим любимия ни сорт
кафе.
Но най-добре е да се наслаждаваме на освежителното еспресо сега, докато можем, защото не е изключено
дните на кафето, такова, каквото го познаваме, да са преброени.
Арабика или робуста –
ще имаме ли дълго време
право на избор
Проблемът до голяма степен се създава от изискания
ни вкус. Арабиката, благодарение на тънкия си аромат, е доста по-популярна –
около 70% от изпиваното по
света кафе се пада на този
сорт. За богатия си букет,
толкова любим на кафеманите, арабиката заплаща
с недостатъчна физическа
издръжливост. Този сорт е
много по-чувствителен към
условията, при които се отглежда, в сравнение с робустата. Кафеените дървета
с арабика най-добре растат
в много тесен диапазон на

умерени температури (примерно от 18 до 22 градуса)
и се нуждаят от редовни,
но не много обилни дъждове. Те се нуждаят от особен
климат, който съществува в
някои определени райони
по света. Това кафе много
се отличава от другите селскостопански култури, като
царевицата, които в продължение на столетия са били
селектирани, за да се повиши устойчивостта им към
природните условията. Нежните дървета на арабиката
не могат да се справят с новия, непредсказуем климат,
предизвикат от глобалното
затопляне. Кафееното дърво
цъфти само 48 часа и ако в
този период силно застудее,
пропада цялата реколта. В
други райони по света проблем е сушата. Освен това
в горещо време започват да
се размножават враговете
на кафееното дърво.
Трудно е да се изчислят
дългосрочните загуби от единични неблагоприятни събития, но специалистите са категорични, че намаляването
на реколтата точно съвпада
с постепенното повишаване
на средните температури с

и приемайте само качествени
натурални храни.
Освен всички тези препоръки не забравяйте за
разходките на чист въздух.
Всякакви занимания сред
природата изгарят по-ефективно калориите, отколкото
в помещенията. Взимайте

Светът е заплашен от дефицит на кафе
Суша, наводнения, епидемии – въобще целият
процес на глобални климатични промени заплашва
да унищожи любимия ни
източник на кофеин.
Когато сутрин четем вестник, отпивайки от сутрешното лате или еспресо, глобалните климатични промени
ни се струват много далечна
и мъглява заплаха. Но, ако
отидем на няколко хиляди
километра – там, където се
отглеждат кафеените дървета, ситуацията е коренно
различна. В това се е убедила изследователката Елиза
Франк от Калифорнийския
университет в Санта Барбара, която се е срещнала с
фермери, отглеждащи кафе,
в мексиканския щат Чяпас.
Те споделили, че никога
по-рано не са били свидетели на толкова обилни валежи, наводняващи кафеените плантации. Дърветата
раждат по-малко, листата
и плодовете падат заради
високата влажност. В районите, където преди климатът е бил стабилен и мек,
сега се наблюдават големи
амплитуди в температурите
- студът пречи на дървета-

около 0,3 градуса на десетилетие.
На този фон картината
на бъдещето не е особено оптимистична. Имайки
предвид последните данни
за темповете, с които се
променя климатът, учените
прогнозират, че площите,
засадени с арабика, през
2050 г. може би ще бъдат
два пъти по-малко. При това
най-силно ще пострадат регионите с дълголетни традиции в отглеждането на кафе
– Виетнам, Индия и голяма
част от Централна Америка.
Последиците ще бъдат сериозни както за фермерите,
така и за любителите на освежаващата напитка, която
заради скока в цените ще
стане много по-недостъпна.
Но потенциалните печалби със сигурност ще привлекат към кафеения бизнес
нови предприемачи. Това
обаче може да нанесе силен
удар върху екосистемата на
планетата. Според специалистите, за да се разработят
нови терени, подходящи за
отглеждането на арабика,
ще трябва да бъдат унищожени 2,2 милиона хектара
тропически гори, а това ще

студен душ. И пийте кафе, но
само качествено. Скоростта
на метаболизма на хората,
които пият истинско кафе, е
с 16% по-висока отколкото
на тези, които предпочитат
безкофеиново кафе. Помнете
обаче, че всичко трябва да се
прави с мярка.

доведе до съществено намаляване на биологичното
разнообразие.
Но има и по-приемливо решение. По-устойчивият сорт
робуста доста по-добре понася промените в климата, повишаващите се температури
дори може да спомогнат за
разширяване на подходящата за него среда.
В такъв случай от кризата
с любимата напитка може да
ни избави преминаването то
единия сорт на другия. Само
кафеманите ще трябва да
се примирят с горчивия и не
толкова изискан вкус на робустата.
Някои експерти се надяват,
че усъвършенстването на методите за отглеждане на кафе
ще позволи да се запази реколтата от арабика. Като вариант се предлага отглеждането
на хибрид между двата сорта,
който ще бъде по-устойчив на
засушавания, но ще се запази
и желаният аромат. Изследванията в областта на селекцията продължават, но никой
не се наема с категорични
прогнози кога ще бъде създаден новият сорт – обединяващ
най-доброто от арабиката и
робустата.

Четвъртък, 3 септември 2015 г.
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Голям събор в Садина

През изминалите почивни дни в Садина се
проведе традиционният
събор на селото. Празничната програма започна с детското шоу за
най-малките, наречено
"Като звездите".
След това тържествено бе открит ремонтираният по европроект площад "Садинска

слава". Лентата прерязаха кметът на Садина Хриска Станева
и Милена Божанова,
зам.-кмет на Община
Попово.
С почетен знак бе
удостоена Веска Николова, която е дала името на площада.
В
последвалата
концертна
програма

участваха ансамбълът
за автентичен фолклор
"Капанци" от Садина,
както и много музикални изпълнители. Гвоздеят на програмата бе
попфолк изпълнителката Славена, в чийто
вени също тече садинска кръв.
Поради неотложни
ангажименти в Италия,

участие
не
успя да вземе
Мария Радоева - оперна певица - сопрано
и ученичка на
Райна Кабаиванска.
Вечерта
завърши със
заря и традиционното
за
сбора
китно
садинско хоро.

Тъща казва на зет си:
- Прави, каквото правиш, но като умра искам хубаво погребение.
Целия си имот ти оставям.
След един ден зетя
казва на тъща си:
- Прави, каквото правиш, погребението е
утре в три. Всичко съм
уредил.
***
Баба седяла на пазара
и продавала ябълки.
– Ябълки от Чернобил,
ябълки от Чернобил!
Един мъж минал и казал:
– Бабо, мълчи си, че
тия ябълки са от Чернобил – никой няма да
си вземе.
– А, взимат си, взимат си – кой за шефа,
кой за тъщата!
***
Графът вика главният готвач.
- Така. Утре пристига
тъща ми.
- Разбирам сър.
- Ето списък с любимите й ястия.
- Разбирам сър.
- Ако сготвите едно
от тях, ще ви уволня
незабавно.

Подремването следобед е полезно за здравето, пише в. "Дейли
експрес", позовавайки
се на гръцки специалисти.
Следобедната дрям-

Хората, които прекарват много време пред телевизора,
умират по-рано. Това
е установило австралийско
изследване,
резултатите, от което
са изнесени в „Бритиш
джърнъл ъф Спортс
Медсин”.
Изследването е направено от учени от
университета в Куинсланд от 1999 г. досега
с участието на повече
от 11 000 австралийци над 25-годишна
възраст. Учените са
стигнали до извода, че




ТЪРГОВЕ

Най-ексцентричните
секс закони в света
Сексът е тема, която предизвиква както
любопитство, така и
ограничения и подлагане
на регулации в различни
държави,
обществени
кръгове, религиозни и
етнически
общности.
Ето и някои от найстранните и секс закони
по света, като не претендираме да знаем дали
те се спазват или не.
1. В английския град
Ливърпул продавачките
могат да идват на работа
с голи или разголени гърди, но само в магазините
за тропическа риба.
2. В Лондон е забранено да се прави секс на
паркинги за мотоциклети.
3. В Калифорния законът задължава жителите на щата да използват
презерватив при сношение със Сатаната.
4. В американския щат
Вашингтон законът забранява секс с девственица, включително и в първата брачна нощ.
5. Гинеколозите в Бахрейн могат да проверяват гениталиите на пациентката, но само през
огледало.
6. В Хонконг на жените е разрешено да убиват
неверните мъже, но само
с голи ръце.
7. В колумбийския град
Кали майките трябва да
проследят как дъщерите
им губят девствеността си
в първата брачна нощ.
8. Във Флорида е
забранено мъжете да
целуват гърдите на съпругата си.

9. В Индия изнасилването на съпругата от
съпруга не се смята за изнасилване.
10. В Непал и Бангладеш законът забранява
да се гледат филми, които
показват интимни сцени,
както и интимните зони на
мъжете и жените.
11. В американския
град Оксфорд, щата Охайо, на жените е забранено да се разсъбличат
пред снимки или изображения на мъж.
12. Ливанското законодателство разрешава на
мъжете да правят секс с
животни, но само от женски пол.
13. В някои щати на
Америка е забранено на
мъжете във възбудено
състояние да се показват
на обществени места.
14. Според действащите закони в боливийския
град Санта Крус мъж,
който има сексуални отношения с жена и с нейната дъщеря, може да
бъде съден и хвърлен зад
решетките.
15. В град Облонг, американския щат Илинойс,
е забранено да се прави
секс по време на лов или
на риболов.
16. В щата Орегон е
забранено мъжете да псуват по време на секс.
17. В Уругвай мъжът
има пълното право да
убие жената си заради
изневяра.
18. В Швеция е забранено да се правят фронтални снимки на голи
хора във фотокабинки.

Следобедният сън предпазва
от инфаркт и инсулт

Пристрастените към
телевизията умират рано

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

ОБЯВИ

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.

СЛЪНЧЕВО
НЕДЕЛЯ

Деца се радват на обновения
площад "Садинска слава"



ка
понижава
кръвното
налягане и допринася за
предпазване от инфаркт и
инсулт. Кардиолози от болницата "Асклепион Вула"
в Атина са установили, че
полза има дори за пациенти, вече страдащи от повишено кръвно налягане. При
тях подремването следобед
води до понижена необходимост от лекарства за контролиране на състоянието.
Колкото по-дълъг е следобедният сън, толкова по-големи са ползите за здравето,
отбелязват специалистите.
При хората, които подремват по това време на деня,
средното систолично кръвно
налягане е с пет процента пониско не само когато са будни, но и през нощта, в срав-

нение с тези, които будуват
целодневно.
"Въпреки че поетът Уилям Блейк твърди, че е подобре да се мисли сутрин,
да се действа следобед, да
се хапва вечер и да се спи
през нощта, резултатите
от настоящото проучване
показват, че следобедният
сън е полезен за здравето. Потвърждение за това
е примерът на двама влиятелни британски премиери.
Уинстън Чърчил е казвал,
че трябва да подремва по
някое време между обяда и
вечерята, докато Маргарет
Тачър не е желаела да бъде
обезпокоявана около 15
часа следобед", казва ръководителят на изследването
д-р Манолис Калистратос.

прекарването на много
часове пред телевизора нанася на здравето
такава вреда както пушенето и затлъстяването, пише БГНЕС. Те
обаче подчертават, че
специално в дадения
случай вредно е не
толкова дългото гледане на телевизия, а
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0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

