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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
Според Института
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
за пазарна икономика ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Пътищата в Търговищко
са сред най-хубавите

Поредната нова детска площадка и зона за фитнес на открито бяха изградени в Търговище. Те
се намират до сградата на „БКСТърговище”, в близост до базар
"Сюрен". Съоръженията са изградени благодарение на Лайнс клуб.

Търсим доброволци
за „Мисионис”

Да помогнем за разкопките в древния „Мисионис”

С този призив група ентусиасти приканва всички джумалии да се включат
в разкриването на съкровищата покрити от времето и много пръст в древния
град. Идеята за това начинание е съгласувана с археолозите, които ръководят разкопките на "Мисионис"(на 2 стр.)

Сесия на ОС – Търговище

Повече от половината пътища в област
Търговище са в добро
състояние. Това сочи
проучване на Института
за пазарна икономика
(ИПИ) на база на данните от Агенция „Пътна
инфраструктура”,
която оценява пътните
настилки по магистралите и републиканските
трасета по тристепенна
скала - добро, средно и
лошо състояние.
Анализът показва, че
през миналата година
близо 40 на сто от пътищата у нас са с добро
качество на настилката.
Най-добре се пътува в
Сливенско, където хубавите трасета са близо
80%. Има още пет области с дял на пътищата
в добро състояние над
50% - Стара Загора,
Пазарджик, Търговище,
Благоевград и Ямбол.
Тази класация поставя
Търговище на четвърто
място в цялата страна
между регионите с найдобри пътища от републиканската мрежа.
Освен това област
Търговище е единстве-

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

ната в Северна България, която би следвало
да се радва на хубав
асфалт. Като цяло на
север от Стара планина експертите отчитат
по-сериозни проблеми
с качеството на пътните
настилки. Експертите
посочват като причина
за това изградената магистрала „Тракия” и съсредоточаването на големи инфраструктурни
проекти в южната част
на България. (на 2 стр.)

Проф. Николай Овчаров намери
кръчмата на древния Мисионис

В края на редовното
заседание на Общинския съвет в Търговище,
което се проведе в четвъртък, местните парламентаристи поканиха
проф. Николай Овчаров
да обясни докъде са
стигнали археологическите разкопки край
крепостта
Мисионис.
Повод за това станаха
гласуваните (на 4 стр.)

Какво направихме за
периода 2007-2013 г. Основната задача - повишаване
на доверието в съдебната система
Председателят на Окръжният съд в Търговище:

Свилен НИКОЛОВ
На редовното заседание на общинския
съвет в Търговище, през
изминалата седмица,
съветниците одобриха
последващата
оценка на изпълнението
на Общински план за
развитие на община
Търговище, за периода

ната през тези години,
като брой инвестиции и
реализирани проекти,
за да живеем по-добре
и ние, и нашите деца.
Планът е приет през
юли 2005 г., като в направената му междина
оценка през 2011 г. е
вписана и актуализация
за неговото изпълнение. От заложените 186
проекта, които е трябвало да донесат инвестиции в размер на 129
мил. лв, са реализирани
132 на стойност близо
ÊÍÈÃÈ, Ó×ÅÁÍÈÖÈ, 93 мил. лв. Към тези цифри трябва да добавим
ÏÎÌÀÃÀËÀ, ÈÃÐÈ,
ÈÃÐÀ×ÊÈ, ÏÚÇÅËÈ, и 12,5 мил. изплатени
субсидии по ПрограмаÊÀÍÖÅËÀÐÈß
та за
(на 2 стр.)

2007-2013 г. За тези,
които не знаят, този
стратегически документ
очертава средносрочната перспектива за
икономическо, социално, инфраструктурно и
екологично развитие на
общината ни. С други
думи всичко това, което
се е случило в Общи-

ÇÀÏÎÂßÄÀÉÒÅ Â ÍÎÂÀÒÀ
ÍÈ ÊÍÈÆÀÐÍÈÖÀ Â ÃÐÀÄ
ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ!
óë. "Åïèñêîï Ñîôðîíèé" 11

- Г-жо Петрова, какви бяха Вашите мотиви да се кандидатирате за този отговорен
пост – председател на
Окръжния съд в Тър-

След проведен конкурс съдия СИЛВИЯ
ПЕТРОВА бе избрана от Висшия съдебен съвет за поста председател на Окръжния съд в
Търговище. Както „ТН” вече писа, тя има над
35 години юридически стаж, от които 27 като
съдия. В концепцията си за стратегическо управление, тя предвижда множество мерки по
усъвършенстване и мултиплициране на формите на електронно правосъдие и ред други
промени. С нея разговаря Борислав КУРДОВ
има три отделения – наговище?
- Основният ми мотив казателно, гражданско
бе обстоятелството, че и търговско отделение.
нашият съд е един ма- В него всички колелък, но много добре ра- ги имат над 15 години
стаж.
ботещ съд. В нашия съд професионален

Основната задача на
всеки председател на
съда е качественото
правораздаване. В резултат на нашия професионализъм постигаме
много добри показатели, касаещи бързината
и качеството на правораздаването. Трябва да
се знае, че делата в Окръжния съд намаляват,
но това се дължи на високия процент безработица и изобщо на този
демографски икономически фактор. (на 4 стр.)
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Пътищата в... Температури между 10 и 35 градуса Обучение в Общината
Времето през август

(от 1 стр.) От Института за пазарна икономика информират
още, че социологическото проучване за изследването „Регионални профили: показатели за
развитие”, проведено през май
тази година показва, че всеки
трети представител на бизнеса
счита, че качеството на инфраструктурата в неговата област
влияе негативно на бизнеса му.
Липсата на качествени пътища
и удобни търговско-транспортни връзки между градовете
може да затрудни сериозно
икономическото развитие на
отделните области, отчитат експертите.

Търсим доброволци..

(от 1 стр.) и както те се
изразиха, "доброволци не
връщаме, за тях винаги ще
се намери работа и лупати
- колкото повече, толкова
повече".
Непропускайте да станете
част от това археологическо
лято и да запишете името
си в летописите на града и
великите откриватели. Сборно място „Мисионис”, лето
2014-то, ден 9-ти на месец
август. Началото ще поставим в 9 часа.
И както гласи древната
мъдрост делата се вършат
от хора, а победите с армия!
Припомняме, че през
това лято активен участник
в разкопките на Мисионис
и в консервацията на част
от обектите е проф. Николай
Овчаров, чието потекло е от
Търговище

Времето през август:
Дъжд и бури в Западна България, слънце по морето.
Най-ниските температури
през август ще бъдат между
10 и 15 градуса, а най-високите - между 33 и 38 градуса, съобщи Марияна Попова
- синоптик в Националния
институт по метеорология
и хидрология при БАН /НИМХ-БАН/.
По думите й средната
месечна температура през
август за равнините е между 21 и 24 градуса, за високите полета - между 18 и
20 градуса, а за планините между 12 и 16 градуса. Тази
година се очаква в Западна
България средните температури да бъдат около и под
нормата, а в Източна - около
и над нормата.
Месечната сума на валежите през август за равнините и високите полета
е между 30 и 50 литра на
квадратен метър, за Черноморието - между 20 и 35
литра на квадратен метър, а
за планинските райони - от
50 до 80 литра на квадратен
метър. Очаква се в западната половина от страната валежите да са над нормата, в
източната - под нормата.
Месецът ще започне с неустойчиво време, прогнозира метеорологът и добавя,
че над западната половина
от страната ще има превалявания и гръмотевични

бури, а над източната ще
бъде слънчево. Впоследствие ще има няколко относително по-спокойни дни,
със слънчево време и високи температури.
През втората половина от
първото десетдневие на август отново ще има условия
за краткотрайни превалявания и гръмотевични бури,
предимно над западната половина от страната.
Над източните райони
през повечето дни ще преобладава слънчево време.
Неустойчивото време ще се
запази и през по-голямата
част от второто десетдневие. Ще има и слънчеви ча-

сове, но и краткотрайни валежи, с гръмотевични бури.
В крайните източни райони
вероятността за валеж е помалка. Към края на десетдневието ще започне стабилизиране на атмосферата.
През третото десетдневие
на месеца въздушната маса
ще е относително по-стабилна. Ще има повече слънчеви
дни и по-дълги периоди без
валеж. Вероятност за преминаване на атмосферно
смущение, свързано с краткотрайни превалявания, последвани от временно понижение на температурите, ще
има около 23 август, прогнозира Марияна Попова.

Какво направихме за периода 2007-2013 г.
(от 1 стр.) развитие на селските райони, на земеделци
и производители, и още 19
мил. собствени средства на
Общината по капиталовата
и програма. Сборът на тези
милиони показва, че изпълнението на ОПР е на около
96%.
В документа е записано,
че: „Добрите резултати от изпълнението на плана се дължат на съвместните усилия
на община Търговище, НПО,

образователни, културни институции и местния бизнес,
които са били изключително
активни в кандидатстването
и изпълнението на проекти и
са допринесли за привличане на инвестиции, подобряване качеството на живот на
населението…”.
При направената актуализация на ОПР през 2011
г., за последните три години
от плановия период 20112013 г., са заложени 156

От месец юли гражданите могат да получават
информация за правата
си като здравноосигурени
лица при ползване на медицински услуги на “зеления
телефон” на Националната
здравноосигурителна каса
– 0800 14 800. Те ще могат
да се свързват с експертите
на институцията от стационарни телефони, телефонни
номера към всички мобилни
оператори, както и от чужбина. Разговорите са без-

платни за потребителите и
те могат да се консултират
на посочения телефон от 9
ч. до 17.30 ч., всеки работен
ден от седмицата.
НЗОК е определена за
национална точка за контакти на държавите – членки на Европейския съюз.
Гражданите на страните от
Европейския съюз, които
искат да се лекуват в България, също могат да получат
необходимата информация
на “зеления телефон”.

„Зелен телефон” за НЗОК

проекта, като е записано,
че при тяхната реализация
инвестициите в Общината ще достигнат близо 381
мил. Към момента от тях са
реализирани 77 проекта на
стойност близо 22 мил., предимно публични инвестиции. Тук трябва да направим
уточнение, че голяма част
от тези проекти са в период на изпълнение, а колко
от тях ще „финишират”, ще
разберем през новия програмен период 2014-2020 г.
За тези, които имат интерес къде са инвестирани
всички тези милиони, могат
да се информират от сайна
на общината Търговище.
Само
една
докладна
от дневния ред но ОбС не
беше подкрепена.Тя касаеше продажбата на общински недвижим имот на бул.
„Митрополит Андрей”. Става
дума за терена на бившата
градска баня. Собственикът,
които строи голям търговки
комплекс, е изявил желание
да закупи и земята под него.
Продажната цена за тези
1495 кв. м. бе - 80 хил. без
ДДС. Странно, но съветниците попариха инвеститорът
и с лека ръка се отказаха от
стотина хиляди. Постройката
нека си е негова, земята си е
наша… Ако върнем лентата
назад, базара „Сюрен” първо бе продаден, а след това
купувачът си плати и земята
под него, че и за прилежаща
площ около него. Тогава съветниците охотно прибраха
парите на инвеститора и не
му поставяха спънки.
Бяха разгледани и две из-

вънредните докладни. Едната касаеше казусът около
собствеността на водопровод „Тича”, които снабдява
града ни с вода. Общината ни е твърдо против този
актив да бъде вписан като
публична държавна собственост. Водопроводът е
изграден с част от парите
на Нюйоркския митрополит Андрей, като дарение
за жителите на Търговище.
През всичките тези години
той е бил част от активите
на Общината и опитите собствеността му да бъде сменена срещнаха и категоричното „не” и на съветниците.
Втората докладна бе
временно решение на проблема „Общински пазари”.
Припомняме, че на сесията
през месец юни на мястото на Синан Самиев, който
ръководи общинското дружество около година и по
негово желание бе освободен, овакантеното място бе
дадено на Гюрсел Хасанов.
Още тогава групата на ГЕРБ
декларира, че предложения
за управител Хасанов не отговаря на наредбата приета
от Общинския съвет, касаеща търговските дружества
с общинско участие. Няма
управленски опит - изрично условие записано в нея.
Подадена е жалба срещу
решението до Административния съд в Търговище и
до неговото произнасяне не
може да бъде подписан договор за управление с него.
В момент дружеството е без
управител и дейността му е
в затруднение.

За семейно бюджетиране и
поддържане на жилището

В продължение на два
последователни дни /30 и 31
юни, 2014 г./ Фондация Хабитат България, съвместно
с партньора си от Търговище
– Клуба на НСО, провеждат
обучения по теми, свързани
с подобряване на жилищните условия на семейства
с ниски доходи. Целта на
обученията е изграждане
на практически умения за
поддържане на домакинството и на основни умения
в управлението на семейния бюджет. В тази насока
са и темите на обученията,
а обучители са експерти и
специалисти от двете организации. В обученията са
включени жители на селата
Голямо Ново и Вардун, както и на кв. Малчо Малчев,
Търговище. По интересен,
интерактивен начин участниците на практика се учат
как да планират разходите
на домакинствата си, как да
преценяват рисковете в семейното бюджетиране, как
да извършват сами малки
ремонтни дейности и получават много полезни идеи и
съвети.
Обученията са част от
проект „За по добри жилища”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в

България по Финансовия
механизъм на ЕИП 20092014г. Проектът се изпълнява в партньорство с три
местни организации, работещи за подобряване на
социално-икономическия
статус на социално-уязвими
групи: „Клуб на НСО“, Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“,
София и НЧ „Васил Левски
1965“,Кюстендил. Основният акцент на проекта е
предоставянето на знания
и подкрепа на общности с
ниски доходи за подобряване на жилищните условия,
в които живеят. Хабитат
България и партньорите ще
работят за създаването на
нова социална услуга, наречена „жилищен медиатор“,
която ще бъде предоставяна за период от 6 месеца
в трите пилотни региона.
Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите
в процеса на ремонтиране,
изграждане или узаконяване на техните домове.
Жилищните
медиатори
преминаха 3-дневно обучение и ще бъдат подкрепяни и супервизирани от
партньорските организации по места.

Засилени проверки

Предимно на товарни автомобили и автобуси на пътя

Засилени проверки на товарните автомобили и автобусите бяха осъществени от
21 до 27 юли в цялата страна в рамките на операция
по TISPOL/европейската организация на службите на
“Пътна полиция”/. Акцията е
част от европейска инициатива и бе проведена едновременно на територията на
всички държави-членки.
В хода й в област Търговище са проверени 342
товарни автомобила и 65
автобуса. При извършените
проверки на товарни автомобили контролните органи са установили 112 нарушения, от които: 23 – за
превишена скорост, 18 – за
неизползване на обезопасителни колани, 15 – свързани с нередовни документи на водача на МПС, 14
– свързани с технически неизправности по превозното
средство, 7 – за нередовни

документи на МПС, по 3 –
за управление на МПС след
употреба на алкохол и свързани с издадени документи
за превоз на товар, по един
случай на тахографско нарушение, на претоварване
на автомобила и на нарушение, свързано с укрепването на товара, както и 26
други нарушения на Закона
за двжение по пътищата. В
резултат на извършените по
време на акцията проверки
на автобуси са констатирани 22 нарушения, от които:
6 случая на неизползване
на обезопасителни колани,
5 случая на нередовни документи на водача на МПС, 4 –
на техническа неизправност
на МПС, 2 случая на управление с превишена скорост спрямо допустимата,
1 – на нередовни документи
на МПС, и 4 – на други нарушения на гореспоменатия
закон.
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Откриха
планета
Цивилизация на 8000 години Да не пият "двойник" на Земята
газирано
Подрастващите

В Родопите търсят

Професор Николай Овчаров е скептичен за проучването на Роберт Бовал
Световноизвестният автор на бестселъри Робърт
Бовал ще участва в експедиция в Източните Родопи
за търсене на следи от древна цивилизация отпреди
8000 години, предшествала
тракийската. Древните обитатели на земите ни имали
изключителни
познания
за звездите, заради което
и Бовал имал интерес към
знаците, оставени от нея,
съобщава "Стандарт". Писателят е известен с преведената си на 25 езика книга
"Загадката Орион: Свещените тайни на египетските
пирамиди". В трудовете си
Бовал оборва догмите на
историята за случилото се
на нашата планета от зората на човечеството. Той е автор на световноизвестната
теория, макар и непризната
от официалната наука, че
египетските пирамиди са
дело на цивилизация майка,
която ги е изградила според
разположението на звездите от съзвездието Орион.
В експедицията ще участват още проф. Ана Радунчева от Археологическия
институт към БАН, геологът
д-р Робърт Шок и астрофизикът от НАСА Томас Брофи,
който често си сътрудничи с
Бовал. Екипът ще търси следи от по-стара от тракийската цивилизация по праисторическите светилища на
Белинташ, Татул и Харман
Кая. Това съобщиха от фондация "Credo Bonum", която
подкрепя начинанието. Работата им ще бъде заснета в
документален филм. В него
ще бъде показана и мистериозната вкаменена гора в
Родопите. Според една от
теориите за произхода й
вкаменените дървета в нея
са праисторически растения, расли на брега на воден басейн, овъглени след
изригването на вулкан.
Запазените под лавата
скелети на дърветата впоследствие били залети от
вода и резултатът е приказна вкаменена гора. Дървета
като тези са намирани и на
други места по света, но по
правило са легнали, докато дърветата в родопската

гора стоят изправени, което
е уникално в световен мащаб. Документалният филм
за работата на експедицията с работно заглавие "По
следите на древните" се
надява да фокусира и меж-

Американски учени от
университета в Калифорния
са установили, че мъжете с
по-широки и овални лица са
по-склонни да изкарват повисоки доходи в сравнение
с останалите представители
на мъжкия пол.
Освен това данните разкриват, че мъжете с овален
контур на физиономията са
по-агресивни и по-често
лъжат и изневеряват на половинките си. За да докажат тезата си, експертите
накарали 150 мъже с различна форма на лицето да

играят разнообразни лотарийни игри, като се оказало, че най-голям процент
на излъгалите в резултата
били именно представителите на мъжкия пол с овални лица.
От друга страна мъжете с по-тесни лица печелят
повече доверие у околните
и по-лесно се справят в ситуации, в които се изискват
умения за преговаряне.
Проучването
разкрива
още, че мъжете с по-широки лица стават по-успешни
политици и бизнесмени.

дународен медиен интерес
към българското древно наследство, което без съмнение заема ключова позиция
в хилядолетния цивилизационен процес, посочват от
фондацията.

Световноизвестният
автор на
бестселъри
Робърт
Бовал

Дори и една чаша газирана напитка дневно
може да повлияе негативно върху паметта на
подрастващите,
става
ясно от ново проучване.
Международни експерти
са установили, че газираните подсладени напитки
нарушават
способността на тийнейджърите да
запомнят по-лесно и да
учат уроците си.
Освен това захарта,
която се съдържа в тези
напитки, прави децата
по-агресивни и нервни.
Също така газираните напитки съдържат фосфорна, ябълчена, лимонена
и винена киселина, които
увреждат зъбния емайл.
Същите тези киселини
оказват вредно влияние
и върху опорно-двигателния апарат.
Учените препоръчват
по възможност подрастващите да не консумират никакви газирани
напитки, защото те учеличават риска от затлъстяване, развитие на
диабет и заболявания на
сърдечносъдовата система.

Девет неща, за да поумнеем

Помнете, че интелигентността не е качество, получено и съхранено за цял живот

Кои мъже
печелят повече

Редица изследвания показват, че
интелигентността
не е фиксирано качество, което "добиваме” като млади
и след това то не се
променя през целия
ни живот. Нещата, с
които "храним” мозъка си и подходите ни към различни
ситуации,
влияят
изключително върху
нивото на интелигентността ни. Сайтът Business Insider
предлага 9 идеи за
неща, които можем
да правим ежедневно и които ще ни помогнат да станем по-умни.
Използвайте времето онлайн по полезен начин. Не е
нужно всяка онлайн почивка
от работата ви да бъде в социалната мрежа. В интернет
се предлагат страхотни курсове, обучения или просто
интересни статии. Използвайте поне 10 минути на ден
за нещо такова.
Записвайте новите неща,
които научавате. Не говорим
за фермани. Отделяйте по
няколко минути вечер, за да
запишете на един лист новите неща, които сте научили
през деня. Така ще ги систематизирате и запомните подобре.
Играйте бордни игри. Или
нареждайте пъзели. Или пък
решавайте кръстословици.
Всички тези неща раздвижват и освежават мозъка.
Общувайте с интелигент-

ни хора. Понякога може да
скапва самочувствието, но
общуването с хора, които са
по-умни от вас, е доста мотивиращо. Хем ще научите
нещо от тях, хем ще ви стимулират да се интересувате
от различни неща.
Четете.
Най-логичното
нещо. Няма значение какъв
жанр, важно е качеството.
Обяснявайте на другите.
"Ако не можеш да обясниш
нещо просто, значи не го
разбираш добре”, е казал
Айнщайн. Ще знаете, че някаква информация наистина
е останала в съзнанието ви,
ако безпроблемно я обяснявате на други.
Експериментирайте
с
нови дейности. Вижте какво ще ви хареса и какво –
не, какво бихте желали да
вплетете в ежедневието си,
какво ви влияе добре. Това
също освежава мисловната
дейност.
Учете езици. Не само че
ще ви е изключително полезно, ами ще увеличи и
мозъчните гънки. Ако нямате
време да ходите на курс, можете да го правите и онлайн.
Препоръчваме сайтове като
Livemocha.
Давайте на мозъка си
почивка. Свикнали сме постоянно да правим нещо –
докато се возим в трамвая
- четем, докато ходим - слушаме музика и т.н. Но понякога мозъкът просто има
нужда от почивка от цялата
тази информация. Затова му
давайте поне по няколко минути "тишина” на ден.

Кеплер 186Ф е само с 10% по-голям от Земята и
се намира в "обитаемата зона" на звездата си

Астрономи откриха първата
планета сходна по размери
със Земята и намираща се в
"обитаемата зона" на звездата
си. Откритието е направено с
космическия телескоп NASA's
Kepler Space Telescope. Учените са нарекли "обитаема"
зоната, в която водата е възможно да съществува в течно състояние - необходимо
условие за наличието на живот. Откриването на Kepler
186f потвърдило теорията, че
планети с размерите на Земята могат да съществуват в
"обитаемата" зона на звезди,
различни от нашето слънце.
Досега намерените най-близки до звездите планети са
превишавали земната маса с
повече от 40%, докато новооткритата е с не повече от 10%
по-голяма от Земята.
Въпреки, че размерите
на Кеплер 186Ф са вече известни, масата и съставът на
планетата не са. Съдейки по
предишни изследвания обаче,
астрономите предполагат, че
повърхността е най-вероятно
скалиста.
"Досега знаем само за една
планета, на която съществува
живот - Земята. Когато търсим
живот извън Слънчевата система, ние се фокусираме върху намирането на планети със
сходни характеристики, които
наподобяват земните", заявява по случая Елиса Кинтана
- изследовател в института
SETI в НАСА.
Кеплер 186Ф се намира в
системата Кеплер 186, на око-

ло 500 светлинни години от
Земята - в съзвездието Лебед.
Освен Кеплер, системата има
още 4 планети, които обикалят около звездата с половината размери и маса от нашето Слънце.
Тя се класифицира като Мджудже (червено джудже) такъв клас са 70% от звездите
в Млечния път.
Кеплер прави една обиколка около звездата си за 130
дни и получава една трета
от енергията, която Земята
получава от Слънцето. Това я
поставя по-скоро на ръба на
"обитаемата" зона. На повърхността на звездата по пладне
е също толкова светло, колкото на Земята около час преди
залез. "Да се намира в "обитаемата" зона за една планета,
все още не означава, че тя е
обитаема. Температурата на
повърхността силно зависи от
вида на атмосферата", казва
Томас Баркли - учен-изследовател в института в Еймс.
За Кеплер 186Ф може да се
мисли като за братовчед на
Земята, а не като за неин
близнак. Въпреки това тя има
много характеристики, по които прилича на нашата планета, заявява още ученият.
Космическият
телескоп
"Кеплер" едновременно след
и измерва яркостта на повече
от 150 000 звезди. Той е част
от първата мисия на НАСА,
способна да открива с близки
до земните размери планети,
обикалящи около звезди, подобни на Слънцето.

Български диетолози:

Пийте бира! - полезна е

Леденостудената
бира
през летните горещини ни
носи не само свежест и прохлада, но и разно- образни
ползи за здравето. Разбира
се, когато се консумира умерено и с мярка. До този извод
стигнаха български учени по
време на седмата национална конференция на Българското дружество по хранене и
диетика.
На събитието бяха изнесе-

ни и данните от ново изследване на качествата на пенливата кехлибарена напитка.
Най-новото
проучване
сочи, че родната бира е отличен източник на важни
нискомолекулярни антиоксиданти като пролин и глутатион. Пролинът е една от 20-те
аминокиселини, изграждащи
структурата на белтъчните
молекули, незаменима при
синтеза на колаген – протеин, от- говорен за поддържането на костите и съединителната тъкан.
Глутатионът пък е малък
протеин, който се намира в
плодовете и зеленчуците, и
също така се синтезира и от
човешкото тяло. Той играе
важна роля за правилното
функциониране на целия организъм и заедно с витамин
C унищожава вредните и
токсични вещества, поети от
външната среда.
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Проф. Николай Овчаров намери Основната задача - повишаване
кръчмата на древния Мисионис на доверието в съдебната система
(от 1 стр.) 30 хил. лв.
от общинския бюджет
за извършване на проучвания на античния
и средновековен град
Мисионис край Търговище.
Проф. Овчаров, заедно с местния археолог
от Историческия музей
Ангел Конаклиев, представиха
последните
находки от крепостта.

Сред тях са десетки монети, накити, предмети
от кост. Открити са и
части от плоско стъкло, както и остатъци от
чаши, концентрирани
в една сграда, за което учените предполагат, че е била местната
кръчма.
Наличието на стъкло
говори и за богатството
на Мисионис. Ангел Ко-

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ
център
Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 08.08.2014 г., от 08:00 ч. до 08:30 ч. и
от 12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на
обезопасяване на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - улици: Скопие, Васил Левски, Кюстенджа – от
ул.В.Левски до кръстовището на дискотека
Пайнер, Панагюрище, Тракия, част от ул. Еп.
Софроний, Клокотница, Иван Асен, Родопи, Чепино, Стефан Караджа.
На 08.08.2014 г., от 12:30 ч. до 13:00 ч. и
от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на
обезопасяване на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - улици
Мургаш, Морава, Стара планина, Стефан Куцаров, Капитан Данаджиев, Богомил, Граф Игнатиев, Цар Крум, Бистрица, Паисий от магазин
ЛАКС до пресечката на улица Шейново, Първи
май (от ул.Паисий до ул.Граф Игнатиев), Царевец, Преслав, Трапезица (от Палаузов до Преслав ), Искър, Република №5, Антим Първи (от
Славейков до Първи май ), Цар Освободител
номера 31, 32, 34, и 39.
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

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
На 05.08.2014 г., от 09:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Гърчиново, с.Люблен, с.Крепча и
с.Г.Абланово, общ.Опака и с.Церовец, общ.
Иваново, обл.Русе.
На 05.08.2014 г., от 10:30 ч. до 11:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Опака - ТП Болница, ТП Училище, ТП Енерго, ТП Топливо, ТП Родина, ТП Завоя, ТП Сушилня, ТП И.Вазов, ТП Топливо, ТП Център,
ТП Буковец, ТП Овчарник .
На 05.08.2014 г., от 11:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Опака - ТП Мелница, ТП АПК, ТП Помпена
ТКЗС, ТП Тухларна .
На 11.08.2014 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 – бул."България" /нечетни номера
от № 29 - 57/.
На 11.08.2014 г., от 12:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Попово - ул.“Цар Крум“, Експресбанк,
бул."България" №61,46,48,50, Конфекция 12,
търговска алея /срещу поща/ .
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

наклиев обясни, че градът винаги е бил в ореола на царската власт,
в
непосредственото
управление на държавния глава. За това
говорят редицата археологически артефакти,
намерени тук. Освен
това местоположението на Мисионис е твърде близо до столиците
Плиска, Преслав и Търновград. Доказателство
за богатите хора, живеещи в него, е наличието
на първата търговска
кантора на Русия, остатъците от търговска
борса, многото монети,
намерени от археолозите. Сред посочените
днес находки, бяха и
тези на целия арсенал
от стрели, известни
през Средновековието,
които буквално на метър могат да бъдат открити в цитаделата.
Както е известно
през 14 в. средновековният Мисионис оказва
силна съпротива на османските нашественици, заради което той е
опожарен. След това
хората се преместват да
живеят в равнината и не
случайно градът започва да носи турското име
Ески Джумая, което в
превод означава "стар,
древен, петъчен пазар".

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

(от 1 стр.) Но всичко онова, което постъпва, ние го
разглеждаме и то с много
добри показатели. Първият от тях е бързината на
правораздаването. През
2013 г. от 801 дела, постъпили при нас, са разгледани 779. Това важи и за
наказателни, и за граждански дела.
Друг добър показател е
качеството на правораздаване. Ежегодно ни се
правят проверки от Апелативен съд – Варна, а
тази година имахме и комплексна планова ревизия
от Инспектората към Висшия съдебен съвет, който
е основният орган, проверяващ цялата съдебна
система. Докладите от
проверката са приключили и ще бъдат качени на
нашия сайт. Там ще видите оценката за съдилищата в Търговище, Попово
и Омуртаг, която е много
добра.
- Окръжният съд и
другите правораздавателни органи, помещаващи се в Съдебната палата в Търговище, като
че ли остават в информационна сянка – няма
достатъчно информации
в медиите, не само журналисти, но и граждани трудно достигат до
вас…
- В моята концепция за

управление съм заложила
и няколко стъпки в тази
насока. Най-скоро ще бъде
осъществена първата от
тях, а именно ще бъде подобрена нашата интернет
страница. Там ще бъде публикувана актуална информация за всички аспекти
на работата на Търговищки
окръжен съд и на районните съдилища. Официалният
наш представител, който
ще осъществява и контакти
с медиите, ще бъде съдия
Татяна Даскалова. Решила
съм да имам и един прием
ден в месеца. Съответно,
ако има интерес, ще увелича дните. Приемният ми
ден ще бъде всеки втори
понеделник от месеца от
14 до 15 часа, с предварително записване при административния ни секретар.
- Правораздавателните закони се променят
доста често, г-жо Петрова. Отделно от това ние
трябва да сме актуални
и спрямо правораздаването в Европейския съд.
Какво се прави в тази
насока?
- За да бъдат добри
нашите резултати, е необходимо непрекъснато
обучение на магистратите
ни. Трябва да ви кажа, че
това е и тенденцията на
Европейския съюз. Тенденцията му за 2014-2020
г. е поставянето на гражданина в центъра на всички институции. Основното
е всеки европейски гражданин да има равен достъп до правораздаването.
Това означава, че нашите
решения трябва да бъдат
признати във всички останали държави.
Друга основна задача
е да наблегнем на нашето обучение по европейско право. В тази насока
имам една идея, която се
надявам да бъде реализирана. Спомняте си, че до
преди известно време на
партерния етаж работеше
заведение. Тази част на
сградата имаме идея да я
превърнем в един учебноинформационен център.
В него ще се провеждат
локалните съвещания с

колегите ни от различните
съдилища от Апелативния
район. И още една доста
смела идея. Тъй като се
намираме на по 100 км
от Варна, Русе и Велико
Търново, Търговище да
се оформи като изнесен
център и ние да можем
тук да осъществяваме семинарите и обучението на
магистратите от тези три
области. Това ще намали и
разходите на нашето министерство, тъй като няма
да се налага всички да ходим до София.
- Какво ново да очакваме да се случи в Окръжния съд, макар че
това е една доста строго
регламентирана институция?
- Мисля, че това върху което трябва да се
работи, е доброволният
начин на уреждане на
съдебните спорове или
т.нар. медиация. В този
Информационен център
ще има и зала за медиаторите, които до момента
в областта са 13. Там ще
насочваме страните да
решават споровете си
доброволно. Става въпрос предимно за гражданските дела.
Другата новост, която
според мен е много важна, това е правосъдието да е близко до хората.
Имам предвид гражданите, които имат увреждане
на очите, неграмотните,
дори и за възрастните
хора. Става дума за специализиран софтуер, който да прочита документа
на такива хора, за да могат те да получават адекватна информация, която
ги интересува и съответно
да предприемат някакви
действия. Предвиждаме
и да организираме една
синя стая за гражданските дела. Тя ще ни служи
тогава, когато имаме спор
за родителските права и
децата са над 10 годишни
и трябва бъдат разпитани
от съда. За това се изисква отделна стая, където
да се случва това.
Не искам да пропусна
и това, че всяка година в

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ГОТОВИ СА 9 ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Изработени, одобрени с оценка за съответствие и с издадено разрешение за строеж са 9 инвестиционни проекта, с които община Търговище ще има възможност да кандидатства за финансиране
със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020). Разработваните проекти
са включени в съответните зони на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
гр.Търговище. Предстои внасяне на документацията за одобрение в УО на ОПРР.
Инвестиционните проекти са изготвени от изпълнителите „Димитров и Саваклиев” ООД, гр. Бургас - за основен ремонт и цялостно обновяване на пет сгради (2 училища, 2 детски градини и сградата на ОДК), с внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворове и изграждане на достъпна архитектурна среда и ДЗЗД „Инвестиционно проектиране Търговище 2013”,
гр. София – за рехабилитация и реконструкция на четири линейни обекта – улици в гр. Търговище.
Инвестиционните проекти са изготвени по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година”, по договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.
Този документ е създаден в рамките на проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен
период 2014-2020 година”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

съда провеждаме Ден на
отворените врати. Правим
го от няколко години насам и смятаме да го продължим.
- Доста инициативи
изредихте, но всички те
изискват финансиране.
Как смятате да го осъществите ?
- В периода 2014 – 2020
г. нашето правителство
работи по оперативна
програма „Добро управление”. В нея се набляга
най-вече на обучението
на магистратите. Предвидени са и много европейски средства, които ще
бъдат отпуснати за обучението и за Учебният център. За него наистина ще
са нужни доста средства.
Надяваме се заедно с Министерството на правосъдието да се преборим за
спечелването на някоя от
Европейските програми.
Така с европейски пари
се надяваме да изградим този Център. Мога да
кажа, че председателят
на Апелативен съд много
хареса тази идея и обеща
да ни помага. Сега предстои да направим оценка
на разходите, какъв бюджет ще ни е необходим
за преустрояването, да
преценим дали това е поносимо на този етап. Със
всичко това ние целим
да постигнем основната
задача, която сме си поставили, аз и целият ни
колектив, а именно повишаване на доверието в
съдебната система.

Хванаха
бракониери

Двама бракониери са
били хванати от инспектори на Изпълнителна
агенция по рибарство и
аквакултури докато ловят
езерни раци във водите
на язовир „Съединение”
край Търговище.
При извършена нощна проверка контролните органи са забелязали
две лица, които били в
лодка и поставяли във
водата мрежени уреди
за улов на езерен рак.
Инспекторите продължили да наблюдават и след
известно време хванали
бракониерите докато вадили раците. По време,
когато били съставяне
документите за нарушението, единият от бракониерите успял да скочи в
лодката и избягал с нея.
На другия нарушител,
чиито инициали са А.Г.А.,
е бил съставен акт за
бракониерски улов.
Инспекторите са конфискували 38 броя мрежени уреди тип „винтер”,
а уловените близо 18 кг
раци са върнати в язовира.
По думите на Мирослав Сребров – началник
на териториалния отдел
Агенцията в Търговище,
интересът на бракониерите към раците е голям, заради добрата им
цена. В зависимост от
големината те се търгуват между 5 и 15 лева за
килограм.

Понеделник, 4 август 2014 г.
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ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

Продавам КЪЩА с
ДВОРНО МЯСТО общо
600 кв. м. в кв. "Боровец", на 100 м от
боровата гора. Срещу
обезщетение.
Тел. 0889 280 959

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
ремонт тел. 0892 454 618

ПАПУРОВ

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/65777, 0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ
240 кв. м. до сладкарница
„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
тел: 0878/ 720 388

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

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

ТЪРСЯ РАБОТНИЦИ ЗА
АВТОМИВКИ В АНГЛИЯ
Добро заплащане.
Осигурена квартира.
Тел. 0876 645 880 и
0044 782 11 09 114

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам ТУХЛЕН
Продавам тухлен
АПАРТАМЕНТ, двуста- апартамент, 96 кв.
ен в Идеален ценм., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984
(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ от собственик, 60 кв. м.
в кв. "Запад" 2 бл. 42, етаж 4
/непоследен/ Цена: 40 000 лв.
[12:01:28] вестник Търговищки
НОВИНИ: тел: 0899/ 86 89 68

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

(1-4)

55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
47 500
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, добро състояние 40 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7
32 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
36 000

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

Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА в Търговище тел: 0897/ 817 031

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухл.гарсон. 38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна гарсон. 30 000
62 кв.м. Под Пазара, ет.3, двуст. тухла 38 000
75 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с гараж и дворно място
59 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 40 000
40 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Широк център, ет.3
48 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 49 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, обзаведен, газ 53 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Фирма „ДАНИЛИ-888” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР на тежкотоварен автомобил с категория
C + E за извършване на превози
на територията на България и Турция. С предимство са кандидатите със стаж. тел: 0899/ 82 88 88

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

Продавам апартаменти в нов жилищен блок на 3 мин.
пеша от градския
площад. Предстоящо
„ЕМУ” АД – Търговище
строителство.
Продавам АПАРТАМЕНТ търси да назначи ДВАМА
120 кв. м. в Идеален център, ШОФЬОРИ с категория C тел: 0898/ 681 240

ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

предлага прегледи и операции в
болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
всяка сряда с предварително записване.
 0898/ 72 48 11
и 0894/ 44 36 19

(1-4)

(1)

(1-7)

(1-17)

(1-2)

 0601 6 73 95

Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
БОКСОНИЕРА
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАР-  0876 69 47 81
ÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, селПазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена:
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
По договаряне. тел: 0888/ 600 632 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
98 кв.м. в района на Стария
Продавам ОПЕЛ Продавам ДВУСТАЕН
ÎÒÑÚÏÊÈ
бряст, ет. 2, сменена дограма, обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
СИНТРА 1997
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
г., бензин и газ, ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ,
компас" е безплатна
добре запазена, 52 кв. м., до Пазара,
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
с климатик, с старо стройтелство.
"Äåëîâè êîìïàñ"
Продавам
КЪЩА
в
Презитер
Козма
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
Черно-бяло
1.00
лв./кв.см.
нови зимни и
Тел:
0887/
492085
и
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
летни гуми.
тел: 0895/ 93 08 17 0601/ 83886
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

(1-4)

(1-9)

Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ И
САНИТАРКИ.
Без ангажименти.
тел: 0887/ 93 70 23

Продавам
чисто нова ръчна дърворезачка марка „STHIL”
тел: 0988 307 805

(1-4)

ТЪРСЯ БАРМАН И
МАЙСТОР ПИЦАР
за работа на „Свети Константин и
Елена”, осигурено
спане и храна
тел: 0898/ 517 333

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ОМУРТАГ, 66 кв.
м. с 2 броя мази, ет. 2,, изложение Юг, много топъл апартамент, ниски разходи за отопление.
Непреходен, вътрешен, състоящ се от хол с остъклена тераса, спалня с тераса, самостоятелна кухня с остъклена тераса, баня + тоалетна, коридор –облицован с дърво и с вградени гардероби и шкафове.
Апартаментът е полуобзаведен. Настилка във всички стаи – дървен паркет.
Екстри: резервоар с вода – 550 л. свързан към водопреносната мрежа, вградено резервно осветление.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И НА МАСИВЕН, ТУХЛЕН
ГАРАЖ, ВИСОК, МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА И ЗА МИКРОБУС.
Цена: По договаряне след оглед. тел: 0878/ 382 360

ПРОДАВАМ

(1-4)

Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

и един АВТОМОНТЬОР.
тел: 0601/ 6 69 11

(1-2)

(1-4)

ет.2. С маза, таванска стая,
външна изолация, дограма, с
парно и дървен паркет.
тел: 0888/ 339 457

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН
– 92 кв. м. – Търговище на ул.
АПАРТАМЕНТ на ул. „Трети
март” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 8. „Кюстенджа” 16 последен етаж.
Ново строителство – спалня,
Цена: 50 000 лв.
хол, кухня, тоалетна и баня.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811

4 август 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Точен прицел
21.00 ч. - екшън

4 август
БНТ 1
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG:
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Мера според мера:
1908 - 1910 тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Голямото четене
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Най-хубавите години от
нашия живот
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Пазителят на Мемфис сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Експериментът-сериал
12:00 Платина - сериал
13:00 Ускорение - екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Пазителят на Мемфис сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина - сериал
20:00 Кралете на бягството сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Зона Спорт
23:30 Крайни мерки - трилър

bTV Cinema

08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Арестувани в Парадайз комедия
13:00 Синове на анархията сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Облогът - комедия
18:00 Тайният кръг - сериал
19:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Точен прицел - екшън
23:00 Революция Z - сериал

09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
10:00 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Парите или жената лайфстайл
11:00 Мода и шик - лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Ангелите на Чарли сериал
17:00 Парите или жената лайфстайл
17:30 Блясък - модно предаване
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал

Nova TV

07:00 Здравей, България
09:30 Убийства в Мидсъмър сериен
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Съдебен спор - НТВ
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 От местопрестъплението
- сериен
bTV
bTV Comedy
22:00 Новините на Нова
07:00 Тази сутрин
09:00 Шоуто на Слави
09:30 Най-доброто от Преди 10:00 Нощна пратка - комедия 22:30 Отмъщението - сериен
обед
12:00 Семейство Флинстоун - 23:30 Новините на Нова
Kino Nova
12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Новите съседи - сериал 09:55 Лекар на повикване сериал
13:30 Тайните на времето 14:30 Да, мило - сериал
10:50 Париж: Криминални разсериал
15:30 Без пукната пара следвания - сериал
15:30 Цветовете на любовта
сериал
11:55 Американска приказка - сериал
16:00 Приятели - сериал
анимационен
17:00 Комиците - шоу
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал 18:00 Новите съседи - сериал 13:35 Убийства в Мидсъмър сериал
19:30 Семейство Флинстоун 19:00 bTV Новините
15:40 Ченге в детската градина
сериал
20:00 Една любовна история
- екшън
20:30 Заредено оръжие - екшън
- сериал
18:00 Лекар на повикване 21:30 Земя на бунтовници - 22:30 Приятели - сериал
сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
сериал
18:55 Париж: Криминални раз22:30 Менталист: Крадецът
bTV Lady
следвания - сериал
на мисли - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

08:45 Морски патрул - сериал
09:45 Бягство от Алкатраз екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
22:00 Рамбо 3 - екшън

TV 7

07:00 Добро утро, България
09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Кичозна къща - риалити
17:30 В търсене на истината документална поредица
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Спорт 7, спортно предаване
22:30 Новини

bTV Comedy - 27 сватби
20.30 ч. - комедия

5 август
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG:
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Мера според мера:
1910 - 1915 тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София: Константин Велики
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Голямото четене
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Куриер - игрален филм
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНК
23:10 От местопрестъплението: Маями - сериал

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Пазителят на Мемфис сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Кралете на бягството сериал
12:00 Платина - сериал
13:00 Крайни мерки - трилър
15:30 Екстремни мечти
- сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Пазителят на Мемфис сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина - сериал
20:00 Кралете на бягството сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Окървавена любов екшън

bTV Cinema

08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Синове на анархията сериал
11:00 Когато мъртвите се разлудуват - комедия
13:00 Синове на анархията сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Точен прицел - екшън
19:00 Тайният кръг- сериал
20:00 Революция Z - сериал
bTV
21:00 Хищникът - екшън
07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 23:15 Революция Z - сериал
bTV Comedy
обед
09:00 Комиците - шоу
12:00 bTV Новините
10:00 Заредено оръжие - екшън
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Семейство Флинстоун 13:30 Тайните на времетосериал
сериал
15:30 Цветовете на любовта 13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
- сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал 16:00 Приятели - сериал
17:00 Аламинут - шоу
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история 18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун - сериал
сериал
21:30 Земя на бунтовници 20:30 Белите не могат да скачат
сериал
- комедия
22:30 Менталист: Крадецът
22:30 Приятели - сериал
на мисли - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
23:30 bTV Новините

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 22 куршума - екшън
09:00 Кухнята на Звездев
23:25 От местопрестъпление09:30 Бон Апети
то: Маями - сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Парите или жената Diema TV
лайфстайл
09:00 Морски патрул - сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл 10:00 В светлината на прожек11:30 Модерно - токшоу
торите - екшън
12:30 Женско царство - сериал 12:00 На гости на третата
14:00 От обич - сериал
планета - сериал
15:00 Модна къща - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Ангелите на Чарли 13:30 Екип Среднощен ездач
сериал
- сериал
17:00 Парите или жената 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Зина- принцесата воин
17:30 Блясък - модно предаване
- сериал
18:00 Самозванка - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
Nova TV
- сериал
07:00 Здравей, България
20:00 Комисар Рекс - сериал
09:30 Убийства в Мидсъмър 21:00 Пожарникарите от Чикасериен
го - сериал
11:30 Езел - сериен
22:00 Героят на Арената 13:00 Новините на Нова
приключенски
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
07:00 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Момичето с червения
16:30 Малката булка - сериен
шал - сериал
18:00 Съдебен спор - НТВ
10:30 Карма - драма
19:00 Новините на Нова
11:30 Кръвни сестри - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 12:30 Новини
21:00 От местопрестъплението 13:00 Мъртвата зона - сериал
- сериен
14:00 Отчаяни съпруги 22:00 Новините на Нова
сериал
22:30 Отмъщението - сериен
15:00 Агнешко - сериал
23:30 Новините на Нова
15:30 Новини
Kino Nova
16:00 Момичето с червения
09:55 Лекар на повикване шал - сериал
сериал
17:00 Кичозна къща - риалити
10:50 Париж: Криминални раз- 17:30 В търсене на истината следвания - сериал
документална поредица
11:55 Лигата на необикновените 18:30 НОВИНИ
танцьори - екшън
19:30 Забранена любов:
13:40 Убийства в Мидсъмър Майорка - сериал
сериал
20:30 Великолепният век 15:45 Игрален филм
сериал
18:00 Лекар на повикване- сериал 21:30 Скрити доказателства 18:55 Париж: Криминални разсериал
следвания - сериал
22:30 Новини

bTV Lady

СРЯДА

bTV Comedy - Чужденецът
20.30 ч. - комедия

6 август
БНТ 1
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Златният век 11-сериен
тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Голямото четене
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Най-хубавите години от
нашия живот
22:00 Светът на живо
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Пазителят на Мемфис сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Кралете на бягството сериал
12:00 Платина/п./- сериал
13:00 Окървавена любов екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Пазителят на Мемфис сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина - сериал
20:00 Кралете на бягството сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Рекетьори - криминален

bTV Cinema

08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Синове на анархията /п./
- сериал
11:00 Копнеж по Джоузеф Лийс
- комедия
13:00 Синове на анархията сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Измамниците - криминален
18:00 Тайният кръг - сериал
19:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Тенейшъс Ди: Перцето на
съдбата- комедия
23:00 Революция Z - сериал

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Белите не могат да скачат
- комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Чужденецът - комедия

ЧИТВЪРТЪК

сериал
18:55 Париж: Криминални
разследвания - сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то: Маями - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Пазителите - екшън09:00 Кухнята на Звездев
фантастика
09:30 Бон Апети
10:00 Пътешествия - лайфстайл
Diema TV
10:30 Парите или жената 09:00 Морски патрул - сериал
лайфстайл
10:00 Героят на Арената 11:00 Мода и шик - лайфстайл
приключенски
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Женско царство - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
16:00 Хоторн - сериал
- сериал
17:00 Парите или жената 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Зина- принцесата воин
17:30 Блясък - модно предаване
- сериал
18:00 Самозванка - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
Nova TV
20:00 Комисар Рекс - сериал
07:00 Здравей, България
21:00 Пожарникарите от
09:30 Убийства в Мидсъмър Чикаго - сериал
сериен
22:00 Улици в огън - екшън
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Моята карма - сериен
07:00 Добро утро, България
14:30 Перла - сериен
09:30 Момичето с червения
16:00 Новините на Нова
шал - сериал
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
18:00 Съдебен спор - НТВ
11:30 Кръвни сестри - сериал
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини13:00
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ Мъртвата зона - сериал
21:00 От местопрестъплението 14:00 Отчаяни съпруги - сериен
сериал
22:00 Новините на Нова
15:00 Агнешко - сериал
22:30 Отмъщението - сериен
15:30 Новини
23:30 Новините на Нова
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
Kino Nova
17:00 Кичозна къща - риалити
09:55 Лекар на повикване 17:30 В търсене на истината сериал
документален
10:50 Париж: Криминални раз18:30 НОВИНИ
следвания - сериал
11:55 Лигата на необикновените 19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
танцьори 2 - екшън
20:30 Великолепният век 14:00 Убийства в Мидсъмър сериал
сериал
21:30 Скрити доказателства
16:05 Випуск ‘61 - екшън
- сериал
18:00 Лекар на повикване -

bTV Cinema - Блейд
21.00 ч. - екшън
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22:30 Приятели - сериал
23:30 Старчета разбойници сериал

23:30 bTV Новините

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Чудовищно - трилър
08:00 Дивата муха - предаване
22:45 От местопрестъплениеза екстремни спортове
то: Маями - сериал
09:00 Пазителят на Мемфис bTV Lady
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:45 Пазителите - екшън
10:00 Щитът - сериал
09:00 Кухнята на Звездев
Diema TV
11:00 Кралете на бягството 09:30 Бон Апети
09:00 Морски патрул - сериал
сериал
10:00 Пътешествия- лайфстайл 10:00 Улици в огън - екшън
12:00 Платина - сериал
10:30 Парите или жената 12:00 На гости на третата
13:00 Рекетьори - драма
лайфстайл
планета - сериал
15:00 Кости - сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл 12:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Щитът - сериал
11:30 Модерно - токшоу
13:30 Екип Среднощен ездач
17:00 Пазителят на Мемфис 12:30 Женско царство - сериал
- сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
15:00 Модна къща - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
19:00 Платина - сериал
16:00 Хоторн - сериал
- сериал
20:00 Кралете на бягството 17:00 Парите или жената 16:30 Морски патрул - сериал
сериал
лайфстайл
17:30 Досиетата Грим - сериал
21:00 bTV Новнините
17:30 Блясък - модно предаване 18:30 На гости на третата
22:00 Апокалипсис край Стоун- 18:00 Самозванка - сериал
планета - сериал
хендж - фантастика
19:00 От обич - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
21:00 Цветовете на любовта - сериал
bTV Cinema
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
08:00 Трета смяна - сериал
22:00 Времето лети - сериал
21:00 Пожарникарите от
10:00 Синове на анархията Чикаго - сериал
сериал
Nova TV
22:00 Батман се завръща 11:00 Цялото кралско войнство 07:00 Здравей, България
екшън
- екшън
09:30 Убийства в Мидсъмър 13:00 Синовете на анархията сериен
TV 7
сериал
11:30 Езел - сериен
07:00 Добро утро, България
14:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
09:30 Момичето с червения
16:00 Тенейшъс Ди:Перцето на 13:30 Моята карма - сериен
шал - сериал
съдбата - комедия
14:30 Перла - сериен
10:30 Карма - драма
18:00 Тайният кръг - сериал
16:00 Новините на Нова
11:30 Кръвни сестри - сериал
19:00 Тайният кръг - сериал
16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
bTV
20:00
Революция
Z
сериал
18:00
Съдебен
спор
НТВ
13:00 Мъртвата зона - сериал
07:00 Тази сутрин
21:00
Блейдприключенски
19:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги- се09:30 Най-доброто от Преди
23:30 Революция Z - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
риал
обед
21:00 От местопрестъплението 15:00 Агнешко - сериал
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
- сериен
15:30 Новини
08:00 Стюарт Литъл- анимация
12:30 Шоуто на Слави
22:00 Новините на Нова
16:00 Момичето с червения
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето 22:30 Отмъщението - сериен
шал - сериал
10:00 Чужденецът - комедия
сериал
17:00 Кичозна къща - риалити
15:30 Цветовете на любовта 12:00 Семейство Флинстоун - 23:30 Новините на Нова
17:30 В търсене на истината
сериал
- сериал
Kino Nova
- документална
13:00 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
10:45 Париж: Криминални разпоредица
17:30 Времето лети - сериал 14:30 Да, мило - сериал
следвания - сериал
18:30 НОВИНИ
15:30 Старчета разбойници 19:00 bTV Новините
11:50 Випуск ‘61 - екшън
19:30 Забранена любов:
сериал
20:00 Една любовна история
13:45 Убийства в Мидсъмър Майорка - сериал
16:00 Приятели - сериал
- сериал
сериал
20:30 Великолепният век 17:00 Комиците - шоу
21:30 Земя на бунтовници 15:50 Страница 8 - трилър
сериал
18:00 Новите съседи - сериал
сериал
18:00 Лекар на повикване- сериал
22:30 Менталист: Крадецът на 19:30 Семейство Флинстоун 18:55 Париж: Криминални раз- 21:30 Скрити доказателства
- сериал
сериал
мисли - сериал
следвания - сериал
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Златният век - тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София: Свети
Седмочисленици
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Голямото четене
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Къщата ми е пълна с
огледала - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV Action

20:30 Текст и музика - комедия
22:30 Приятели - сериал
23:30 Старчета разбойници сериал
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ОВЕН Вие и Козирози преследвате неотклонно деловите си цели, откриващи се възможности за кариера ви амбицират. Овните да
анализират внимателно нещата, шансовете трябва
да се ловят умно и да се използват най-предпазливо. При едни има риск от дребни недоглеждания,
други са някак неуверени, това личи в работата, а
приятели не помагат. Успокойте темпото.
ТЕЛЕЦ Затваряте се в своите дела и лични
проблеми. Някои колеги и познати са ви обещавали съдействие, но бързо забравят думите си, а проблемите няма как да се отлагат.
Телците да бъдат снизходителни към близки, даже
може да се наложи да помагат за решаване на техни
задачи. Ще помагате, а и усещате: събирате енергия
за дела, не за общи приказки, в екипа без друго има
клюки.
БЛИЗНАЦИ Началото на седмицата ви подтиква да се заемете с по-сериозни промени
в работата. Група Близнаци отдавна имат
идеи за начинания, ала и днес може да се
окаже, че не е време да задействат тези планове. Но
ако привлечете нови влиятелни съюзници – шефове, колеги, познати, ще направите важни стъпки в
желана посока, окуражавате младите. Усилията ви
носят печалби, признание.
РАК Новата седмица идва с добри делови
шансове, макар че някои задачи са посложни. Раците с голямо желание се хващат за всяка работа, усилията им са плодоносни и точно оценени. Сега мнозина получават
и по-високи доходи, и признание. Държите се любезно с околните, но достатъчно надалече от клюки
и интриги, не е време да привличате допълнително
внимание към идеите си.
ЛЪВ Чакат ви доста задачи, не е зле да потърсите съдействие на колеги, познати. Лъвовете
да се пазят от претоварване, но ако работят с
Деви, едва ли следва да разчитат на разбиране. Поели сте ангажименти към близки, имате грижи
за дома и бита, а много ви се ще да се включите в
професионални проекти, обещаващи са. Действате
ли със сърце, имате време и сили за всичко.
ДЕВА Сега Лъвове ви съветват да не се претоварвате в работата, но вие предчувствате добри резултати
от усилията си и едва ли ще слушате. Поне другите
не юркайте толкова... Девите сега са доволни от постъпленията си, да мислят за вложения, застраховки, осигуровки. Имате наум и някакви идеи, които
ще предложите за бъдеща реализация, благодатни
са за доход и кариера.

ВЕЗНИ Този понеделник делата ви са много, не търсете помощници, макар че в екип е по-приятно. Везните да внимават при изпълнение на
поетите ангажименти, да спазват стриктно
принципи и правила. Ще се справите, само
че действайте по-оперативно, някои добри шансове
са краткотрайни. Сега можете да бъдете доволни от
постъпленията, получавате закъснели заплати, дългове, заеми и пр.
СКОРПИОН Ще се връщате към делови проблеми от миналия петък, ще довършите започната работа. Козирозите също ще влияят
на Скорпиони и Риби за приключване на
техни ангажименти. Уреждайте стриктно финансовите въпроси даже с близки, печалбите са добри, ала
някои от знака не са най-доволни от полученото при
екипните изяви. Справяте се с пречки, но и липса на
колегиално доверие спъва.
СТРЕЛЕЦ Трудно начало на седмицата, но
проблемите в работата ще ви сближат с колеги, познати. Хората искат да помогнат на
Стрелците да се справят със задачите, виждат, че действат като професионалисти, а и не бавят
решения в деликатни ситуации. Така наистина слагате основа за добри бъдещи изяви, печелите съюзници. Все пак отделяйте време за тонизиране, грижи
у дома.
КОЗИРОГ Овни ви карат да упорствате много
по задачите си. Вие, Риби и Скорпиони хвърляте голяма енергия за разчистване на изостанали начинания. Козирозите обичат всичко да е в
ред, нека организират работата поновому и няма да
има за наваксване пропуски. Внимавайте с техника
и финанси, смели са проектите ви, но трудни, всичко
трябва да е подготвено, за да няма щети...
ВОДОЛЕЙ Добри шансове в деловата сфера, мнозина усещат как расте влиянието им в
екипа, в обществена среда. Водолеите да не
се изкушават да печелят зад гърба на колеги,
познати, почитатели, околните бързо ще разкрият
номера и имиджът им доста ще пострада. Работите
ли честно и съвестно, печалбите ви ще са ОК и ще
станат още по-здрава основа за кариера.
РИБИ Козирозите изискват от вас и Скорпиони да разчистите някои поизостанали задачи, да анализирате ефективността на бизнес
партньорствата си. Рибите да действат попредпазливо, условията не са благотворни за техни
планове, колеги и партньори не се трудят както подобава и може да ви докарат разни ядове. Не следвайте
този пример, стриктност и дисциплина водят успех.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Êàêâè ñòå â
êðèçèñíà ñèòóàöèÿ?
В случай на криза успявате ли успешно да се
справите с нея и да я преодолеете? Отговора ще
намерите в теста, който е подготвил американския психолог Уолтър
О’ Конел.
Полезно е да знаете,
как бихте се справили в
критична ситуация още
преди да се появи. Ако
съзнавате как бихте реагирали, можете да си
помогнете и да реагирате още по-добре в подобна ситуация, казва д-р
О’Конел.
За всяка от следващите ситуации изберете
отговор, а след това вижте решението на теста.
1. Съседите са ви на път.
Двама странни мъже изнасят от апартамента им телевизора. Как ще реагирате?
А) Ще повикате полицията незабавно.
Б) Излизате на балкона и
викате: “Помощ, крадци!”

В) Предполагате, че са
от телевизионния сервиз и
нищо не предприемате.
2. Шофирате и виждате
дъщерята на съседите си,
която отива на училище.
Непозната кола спира и момичето влиза в нея. Реакцията ви:
А) Записвате номера на
колата и веднага се обаждате на родителите
Б) Предполагате, че това
е някакъв роднина и забравяте случая
В) Започвате да следите
колата
3.На излизане от супермаркета ви спира непознат
човек и се представя за охранител. Обвинява ви, че
сте откраднали от магазина.
А) Разплаквате се от
мъка
Б) Засмивате се над тази
нелепост
В) Побеснявате от яд
4. Сънувате, че жилището ви гори. Събуждате се и
надушвате миризмата на
дим. Тогава:
А) Скачате от леглото и
се оглеждате
Б) Изтичвате по стълбите
и съобщавате на съседите,
че има пожар
В) Казвате си: “Боже,
това беше само сън” и продължавате да спите
5. Докато лежите на плажа, чувате дете да вика за
помощ и го виждате как се
бори с вълните. Как реагирате:
А) Решавате, че ще се
появат родителите му и ще
му помогнат
Б) Тичате веднага за помощ
В) Опитвате се да го спасите
6. Вечерта сте в дома си и
внезапно ви се струва, че в
другата стая има някой
А) Гасите веднага лампата и се скривате
Б) Викате през прозореца за помощ
В) Грабвате нещо тежко

и тръгвате да го търсите из
къщата
7. Докато шофирате нощем, спуквате гума, а нямате резервна
А) Излизате от колата и
тръгвате пеш
Б) Палите лампата, заключвате се отвътре и чакате да се появи някоя кола
В) Лягате на задната седалка и заспивате
8. Неволно отваряте писмо до вашия(ата) съпруг(а)
и разбирате, че е любовно
от някой, за който не сте и
подозирали.
А) Решавате, че е лоша
шега и го скъсвате
Б) Побеснели от яд, веднага искате развод
В) Настоявате за откровен разговор по проблема.
РАЗУЛТАТИ
5 и повече
отговора В):
Реагирате
прекалено
бързо. В кризисна ситуация най-напред трябва
малко да помислите, за
да постъпите най-добре.
Пребройте до десет и бързо обмислете възможно
най-добрата реакция.
5 и повече
отговора А):
В трудна ситуация е
добре човек да има до себе
си личност точно като
вас. Добре преценавате
и обикновено вземате
правилни решения. Мислите хладнокръвно и предчувствате опасностите.
5 и повече
отговора Б):
Вие сте прекалено голям
оптимист. Убеден сте, че
и каквото и да ви се случи,
ще завърши добре. Често
пропускате навреме да
усетите опасността , а
когато я видите е прекалено късно за реакции. Не
е лошо по-активно да мислите за възможните кризисни ситуации и своето
участие в тях, преди те
да ви сполетят.

Понеделник, 4 август 2014 г.
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
Малката Суте, от Търговище, на
стола на „Пътуващата библиотека” с БНТ

Какво ни казват вампирите

ÒÎÏ ÂÈÖ
Дело за причиняване на телесна повреда.
Подсъдимият:
- Пострадалата претендира
за обезщетение от 50 000
лв. за един счупен крак! Тя да
не си мисли, че
аз съм милионер?
Пострадалата:
- Не, но подсъдимият
явно
си мисли, че аз
съм
стоножка...

за предпазване от вампирясване. По- се държали необичайно и не са отгодобен скелет бе открит и в Созопол, варяли на обществените норми. Това
а в манастира "Свети Петър и Павел" важи най-вече за обезобразените от
край Велико Търново археолозите на- някаква болест - проказа, туберкуломериха скелет със завързани ръце и за или шарка. През Средновековието
крака, като в гроба имало късчета кех- обществото стигматизира като чудолибар. Знае се, че според поверието вища и онези, които боледуват от неокехлибарът не позволява на мъртвите бясними по онова време венерически
да се върнат в света на живите.
или душевни болести. Потенциални
Пред списание "Билд дер висен- вампири са още хората, родени при
шафт" гръцката археоложка Анаста- странни обстоятелства, отлъчените
сия Цалики говори за "археология от църквата, еретиците, самоубийците
на страха". Тя се е специализирала или некръстените.
Загадката от Венеция
тъкмо по "вампирските гробове" и изМатео Борини от университета в
броява различните средства срещу
"вампирясване": трупът може да бъде Ливърпул също се занимава с такива
обезглавен, може да бъде затиснат с "подозрителни" погребения. Той изтежки камъни или прикован към зе- следва старите скелети с методите на
мята. Потенциалните вампири често съвременната криминалистика и обясбили заравяни в особено дълбоки нява, че е много важно дали опредегробове или пък на необичайни места лени наранява/най-вече
- например в кладенци. Цалики обаче ния
предупреждава, че е много трудно да счупени кости/ са
се направи разлика между този вид причинени преди
ритуални погребения и много случаи смъртта или едва
след нея. Защото
на обикновени убийства.
Особено в Източна Европа пове- тъкмо труповете
рията, свързани с вампири (или "не- на потенциални
често
живи"), са много устойчиви. Но тези вампири
поверия са само кулиса, казва Ана- са били обект на
стасия Цалики и обяснява, че подобни обезобразяване
погребения носят много информация post mortem.
През 2006 гоза обществото преди стотици години.
Археоложката смята, че за потен- дина Борини се
циални вампири са били обявявани наткъва на масов
най-вече хората, които приживе са гроб на жертви на
чумната епидемия във Венеция итва да се измъкне от чуот 16-ти век. Една 60-годишна вала". А раззинатата уста
жена била погребана с къс от на покойната жена навяркеремида, забит дълбоко в гър- но допълнително е ужасилото ѝ. Според Борини - типична ла гробарите, защото споритуална мярка срещу вампи- ред едно местно поверие
рясване.
такива "неживи" изсмукАнтропологът описва как- ват жизнената енергия на
во точно се е случило според всеки, който ги доближи,
него: "По онова време жертви- обяснява Борини. "Гробате на чумата били погребва- рят явно е решил да прени в чували. Гробарите често дотврати тази опасност и
разривали масовите гробове, е забил керемидата в усза да добавят нови трупове. И тата на покойницата."
някой от тях навярно е забе"Венецианският
вамлязал, че един от чувалите се пир" навремето привлече
уведомява своите клиенти, че е прокъсал около главата на вниманието на медиите,
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- мъртвата. Такова прокъсване е някои от които обвиниха
лесно обяснимо: след смъртта
че просто вдига
мираната питейна вода по електронен път се отделят телесни течности, Борини,
шум около себе си. Той
(Е pay), както и да получават електронни които могат да разложат пла- самият лаконично отговота на чувала и да образуват ри: "Това, че една находка
фактури (e Faktura)
дупка. Гробарят обаче по-ско- придобива популярност, не
Подробности на сайта на „В и К” Търговище ро ще да е помислил, че става означава непременно, че е
дума за "нежива", която се оп- фалшифицирана".

Вампири, върколаци, неживи... Митологиите изобилстват с подобни същества. Тези поверия са популярни и
до днес, а интересът към тях се подхранва от различни археологически
находки - в Полша, Румъния, Италия
и България.
През Средновековието в цяла Европа се ширят поверия за вампири,
а днес археолозите и антрополозите
- понякога дори и криминалистите - откриват следите от тези поверия и така
трупат повече знание за живота и обществото преди много столетия. Да не
говорим, че масовата култура отдавна
ги е преоткрила и в наши дни романите и филмите за вампири се радват
на нечувана популярност, а жанрът
"хорър" залива пазара със зомбирани
създания.
В европейските поверия "неживите" са същества, които след смъртта
си се завръщат в света на живите. Т.е.
те пребивават в някакво междинно
състояние между смъртта и живота. И
искат в света на живите да довършат
несвършени дела, да донесат определено послание или да отмъстят за
нещо.
Фронт срещу
потенциалните вампири
В Перперикон екипът на професор
Николай Овчаров откри скелет на
700 години, прикован към земята с
масивен палешник. Според Овчаров
е очевидно, че става дума за ритуал
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Затлъстелите служители
са по-непродуктивни

Хората, които страдат от затлъстяване, са
по-малко продуктивни
на работното място и са
по-склонни към нараняване, показва ново изследване.
Затлъстелите
хора
може би се нуждаят от
по-дълги почивки, за да
се възстановят от работния процес, смятат учените.
Изследването е съсредоточено върху това
как хора с различно тегло изпълняват дадени
задачи на работното
място.
Изследването, проведено в Университета в
Бъфало, САЩ, проследява издръжливостта на
32 души, разделени в 4
категории: незатлъстели младежи, затлъстели
младежи, незатлъстели
възрастни и затлъстели
възрастни.
Всеки участник е изпълнил по 3 задачи,
в които се използвал
различни способности:
хващане с ръка,
вдигане от рамото,
сглобяване. Всяка
задача
съдържа
периоди на работа
и на покой.
Нивото на активност на задачите е подобно
на темповете на
производство. По
време на задачите затлъстелите
жени са се пред-

0893 693 202 от понеделник до събота!

ставили
значително
по-зле.
"Нашите
открития
показват, че в групата на затлъстелите се
отчита средно 40% пократка издръжливост.
Има големи различия в захващането с
ръка и сглобяването",
казва д-р Лора Кавуото, един от специалистите в изследването.
Затлъстяването
е
свързано с намаляване на кръвния поток,
което намалява количеството на кислород
и източниците на енергия. При изпълнение
на поставените задачи
мускулните влакна се
уморяват по-бързо.
"Служителите, които са затлъстели, вероятно се нуждаят от
по-дълги почивки, за
да се възстановят до
първоначалното състояние на мускулната си
функция. Това ги прави
по-малко
продуктивни", казва д-р Кавуото.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

