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„Активно да се За гражданската регистрация
обърнем към младите”
Няма нарушения на Закона

Ивайло Калфин
в Търговище

Министър и зам.-министър председател Ивайло Калфин се срещна със служители от системата на Министерството и кметове

„Заедно трябва да
намерим младите хора
и да ги убедим, че има
смисъл да се работи.
Вие ги познавате – познавате бизнеса, познавате и хората, знаете
как бихме могли найефективно да достигнем
до тях. Отворен съм за
всякакви нови и ефективни идеи и съм готов
да съдействам за реализирането им, където има нужда от това“.
Такива бяха част от думите на министъра на
труда и социалната политика Ивайло Калфин,
по време на работна
среща с кметове и директори на структурите
към Министерството от
област Търговище, която се проведе в понеделник – 3 август. Целта
на работната среща бе
министърът да се запознае с регионалните специфики при изпълнение
на приоритетните за социалната дейност теми.
Ивайло Калфин акцентира върху приоритетите
цели
на
ръководството на Министерството – младежката заетост, заетостта
на трайно безработни
и лица в предпенсионна възраст, социалното
включване на хора с увреждания и социалното
подпомагане на хора в
нужда. Той отново подчерта върху възмож-

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

ностите, които се предоставят по оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“ и
призова кметовете към
по-голяма активност по
социалните схеми и схемите за заетост.
По време на срещата
стана ясно, че въвеждането на еднодневните
трудови договори в областта напредва плавно.
Работодателите
имат
интерес към тази нова
форма на трудови взаимоотношения. Предвид
спецификите на земеделието в района, очакванията са свързани с рязко повишаване на броя
на сключените догово-

ри към края на август и
началото на септември,
тъй като тогава е времето за събиране на малини – водеща сезонна
дейност в Търговищко.
На финала на срещата министърът още веднъж припомни на участниците, че социалните
теми трябва да останат
на страна от предизборната надпревара.
В следобедните часове на същия ден вицепремиерът
Калфин
посети Попово, където
осъществи среща със
служители на Министерството на труда и
социалната политика от
региона.
„ТН”

Във връзка с предстоящите избори наесен за
кметове и общински съветници, групата на ГЕРБ
в
местния
парламент
поискаха официална информация дали в община
Търговище се забелязва
явлението изборен туризъм.
Съгласно Закона, условие, за да упражните правото си да гласувате в предстоящите местни изори, е
да сте живели най-малко
през последните шест месеца в съответното населено място преди вотa.
При извършената проверката, която обхваща
периода от месец октомври 2014 г. до 25 април
2015 г., показва, че броят
на новорегистриралите се
български граждани по настоящ адрес са 966, а по
постоянен са 745 души, в
цялата Община. Сравнено с предходната година
се констатира, че няма
динамика и ръст на новорегистрирали се граждани
в Tърговищко. Напротив,
дори има по-малко регистрации по постоянен адрес.
През юли миналият месец, по заповед на кмета
Красимир Мирев, служи-

След редовния ни годишен
отпуск, „Търговищки НОВИНИ” ще започне да излиза отново на 27 август

„Ще се доближим до
проблемите
на
хората”
Това заяви на пресконференция в Търговище Ивайло Първанов, представен от Ивайло Калфин като
кандидат за кмет на областния град от ПП АБВ

В понеделник - 3 август, в Търговище бе
представен кандидатът
за кмет на политическа партия АБВ от нейния зам.-председател
Ивайло Калфин, който
е вицепремиер в настоящето правителство
и министър на труда и
социалната политика.
Ивайло Първанов ще
се бори за кметското място в областния
център. „Даваме възможност на жителите на Търговище да
направят мотивиран

избор - и от професионална, и от обществена,
и от политическа гледана точка. Време е сло-

восъчетанието местен
патриотизъм да се изпълни със съдържание,
а не да се
(на 2 стр.)

тели на общинската и областната администрации,
съвместно с Областната
дирекция на МВР – Търговище са проверявали
населените места в общината. В хода на проверките не са констатирани
нарушения по Закона за
гражданската
регистрация, както не са и открити
злоупотреби, като голям
брой лица регистрирани на
един адрес.
„ТН”

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

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

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

Деца намериха пари

Без колебание ги върнаха в полицията

Плик с 500 лева
намерили на земята
12-годишната
Елина
Искренова и 11-годишният Божидар Димитров, отивайки да извикат техни приятели, за
да играят на детската
площадка. Децата без
колебание решили да
предадат парите в полицията. Подкрепили ги
и други четири деца, а
за кураж до Районното
полицейско управление
ги придружила бабата
на едно от децата.
Дежурните
полицейски служители ги
поздравили за проявената доблест. Малко
по-късно малчуганите
получили и сърдечната
благодарност на собственичката на парите,
която била издирена.
Парите били служебни,
жената явно била изпуснала плика при излизане от автомобила
си. Зарадвана, тя почерпила всеки от малчуганите за проявената
честност.
Децата бяха приети
в Областната дирекция на МВР-Търговище
от началника на отдел
“Охранителна полиция”
комисар Димитър Димитров и други служители
на реда. На срещата
присъства и собственичката на плика с парите, както и родители.
Всички малчугани са
единодушни, че никога и не им е минавала
през ум друга мисъл освен тази – да предадат
веднага парите в поли-

В кабинета
на директора
на ОД на МВР
в Търговище

цията. Така са ги учили
вкъщи.
Елина Искренова от
54-то СОУ „Св. Иван

Рилски” в София, Божидар Димитров от IIСОУ
“Проф. Никола Маринов” в
(на 2 стр.)

купи

"Мтел" обяви, че ще
придобие
кабелния
оператор blizoo. Двете
компании са се споразумели да не разкриват
финансовите детайли
на сделката.
Мобилният
оператор ще използва blizoo
за развитието си в сегмента на фиксираните
услуги. "Придобиването на blizoo е още една
стъпка да развием допълнително изпълнения
с
предизвикателства
български пазар. Ние
заедно с "Мтел" виждаме огромен потенциал в
силно растящия пазар
на фиксирани услуги,
което в крайна сметка
ще е ползотворно за
българските клиенти",
коментира Алехандро
Платер, главен изпълнителен директор на
Telekom Austria Group,
който ще встъпи в длъжност от 1 август 2015 г.
Услугите на двете

компании ще бъдат
обединени. Ще се предлагат различни пакети,
които комбинират фиксирани и мобилни услуги.
По данни на Telekom
Austria Group blizoo има
дял от 8% на пазара на
фиксиран интернет и
11% на пазара на тв услуги. Компанията има
приблизително 373 000
клиенти, които получават фиксирани гласови,
интернет и тв продукти
чрез DOCSIS 3 технология. "blizoo България"
покрива 1.3 млн. домакинства. Приходите на
компанията за миналата година са 47 млн.
евро.
Следва сделката да
бъде одобрена от регулаторите. Очаква се
цялата процедура да
приключи напълно и
придобиването да стане факт до края на тази
година.

Четвъртък, 6 август 2015 г.
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На 6 август

Едно мнение

РД „ПБЗН” отчита

БНТ 2 ще Никому ненужни проучвания По-малко инциденти,
но повече пожари
бъде в
Търговище
На 6 август - четвъртък, от
9.00 до 11.00 часа на площад
"Независимост" в Търговище
ще бъде разположено пътуващо информационно студио
на БНТ 2, част от проекта
"Парламентът на Европа".
Според информация от телевизията, жителите на седем
града, през които ще премине информационният микробус, ще имат възможност да
видят различни по тематика
образователни репортажи за
структурата и работата на Европейския парламент, за това
как могат да се финансират
проекти за малки и средни
предприятия. Ще могат да споделят своите наблюдения от
членството ни в Евросъюза и
работата на евродепутатите,
както и да отправят свои въпроси към тях.
Затова, ако ви вълнуват темите, свързани с равносметката от присъединяването на
България в ЕС и дейността на
Европейския парламент, заповядайте! Денят е 6 август
2015 г., от 9.00 до 11.00 часа,
на площад "Независимост" в
Търговище.
Репортерски екип на БНТ
ще запише вашите мнения,
коментари и въпроси, които
ще постави на дневен ред по
време на публична дискусия
през ноември т. г. В нея ще
участват български представители в Европейския парламент.
Пътуващото студио "Парламентът на Европа" ще гостува още в градовете Русе,
Велико Търново, Трявна, Попово, Разград и Силистра.

Катя ХРИСТОВА
Кой за какво се бори в
днешното общество никой
не знае. Едни протестират,
други си заравят главите
в пясъка, а средностатистическия
здравомислещ
гражданин се чуди как да
преживява дните си. С противоречиви твърдения се борим за оцеляване, а „големите” ни обясняват, че всичко е
за наше добро. Да…така е.
Само, дето не знаем, колко
ще му се порадваме, понеже
или ще търсим препитание
някъде извън границите на
страната ни, или ще умрем
от глад – или от антракс, или
бруцелоза, може би.
Тези дни експерти на
КНСБ изнесоха данни от
свое проучване, от което
стана ясно, че месечният
доход на едно 4-членно семейство /тук се визира двама възрастни с две деца/ в
края на юни трябва да достига 2 248 лв. Или по 561.90
лв. на член от семейството,
като парите трябва да покриват разходите за храна,
жилище, здравеопазване,
образование, почивка, спрямо средните български стандарти. И тук, питам аз, за
чии стандарти става дума?
Вероятно за тези в София,
Пловдив или Варна. Но те
ли са представителната извадка на българския гражданин? По техните приходи
и възможности ли ще съдим
и за българина от дълбоката
провинция, в която е и нашият край.
Не съм специалист и не
провеждам подобен род
проучвания, но ми е трудно
да си представя кое четиричленно семейство в Търговищко се радва на месечен доход от над 2 000 лв.

Със сигурност има такива,
но те не са „средностатистическият български гражданин”.
Освен това от КНСБ изчислили, че през второто
тримесечие на годината
средните нива на издръжката на живот са намалели
с цели 0.2% спрямо първите
три месеца. Да, може и така
да е, тъй като цената на доматите спадна на половина,
на краставиците също, както
и на други сезонни продукти, разбира се. Но пък бавно започват да се покачват
цените на захар, на олио…
Покачва се и цената на тока
за промишлеността, която
неминуемо ще повлияе и
на нас като потребители на
промишлени стоки.
Та, тогава кажете ми как
или по-скоро кога ще ги достигнем тези над 2 000 лв. месечни доходи ние в провинциалния град? След като за
по-малко от 20 дни бяха подадени повече от 1 500 молби за целеви помощи за отопление в региона ни. И какво
ни казва този факт? Ясно е –
бедни сме, приходите ни не
надвишават 350 лв. на член
от семейството и затова се
обръщаме към дирекциите
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замерваме с
кухи политически фрази”
– каза регионалният координатор на АБВ в Търговищко Йорданка Георгиева,
представяйки
кандидатурата на Ивайло Първанов.
Тя припомни и факта, че на
Общинска конференция в
Попово преди време бе решено партията да подкрепи
независимият Людмил Веселинов за кандидат-кмет.
Ивайло Калфин от своя
страна каза, че „АБВ дава
свеж въздух и нови идеи
в политиката на местно и
национално равнище, работейки с млади способни
хора, с добър авторитет
сред обществото, които
имат опит и са се доказали като професионалисти”.
Това се забелязва и от парламентарната ни група, добави Калфин, тук има много
популярни фигури, които не
сте свързвали с политиката.
Участвайки в управлението, което сами виждате, че
е сложно и компромисно,
основната ни цел е нещата
в България да се случват в
интерес на обществото.
„За нас е важна всяка община и затова толкова внимателно определяме кандидатите”, каза още Ивайло
Калфин. Той съобщи, че на
заседание на националния
съвет проведено през почивните дни, делегатите са

определили 103-ма кандидати за кметове на общини,
като 70% от тях са издигнати от ПП АБВ, а останалите са в масовия случай
независими кандидати, но
има и участия в коалиции.
„Всички тези имена, които
утвърдихме са хора, които
са достойни, доказали се и
действително заслужават
вниманието и доверието на
своите съграждани”, обобщи той.
Относно
гласуваното
доверие към кандидата за
кмет Людмил Веселинов,
зам.-председателят на АБВ
каза, че за ръководството
на партията той е пример
за успешен общински кмет,
който има амбиции и планове за по-нататъшното развитие на Попово.
„И в двете общини АБВ
ще се яви на местните избори със собствени листи
за общински съветници.
В Попово водач на листата ще бъде Дончо Дончев.
Сред кандидатите за общински съветници в Търговище ще бъдат регионалният представител на един
от големите телекомуникационни оператори Ивайло
Маринов, акушер-гинекологът д-р Емил Абаджиев и
ветеринарният лекар Пламен Грозданов. Предвид
техните качества, а и тези
на останалите, все познати

на гражданите хора, очаквам добри резултати” – каза
Калфин.
Този ход е много дълго
обмислян от моя страна и
не е подложен на ни наймалката емоция, обясни решението си да се кандидатира за кмет от АБВ Ивайло
Първанов. Тук е мястото да
кажем, че той бе част от
структурите на БСП в Търговище. През последните 8
години бе общински съветник от квотата на левицата.
Преди няколко месеца той
се отцепи от БСП, но остана
като независим съветник в
Общинския съвет в Търговище. „Предстои ни една тежка есен откъм
политически
страсти, свързани с провеждането на местните избори през
октомври. Надявам се и вярвам,
че в следващия
общински съвет
в
Търговище
присъствието на
ПП АБВ ще бъде
осезаемо. Кампанията, която
ще водя като
кандидат
за
кмет и кампанията на кандидатите за общински съветници,
ще бъде изцяло

за социално подпомагане.
Търсим ги и когато трябва да
изпратим първолак – 250 лв.
еднократно, но все пак пари.
Редовно в Търговищко тази
финансова помощ търсят повече от 700 семейства, чиито деца за първи път ще влязат в класните стаи. Имайки
предвид, че общият брой на
първокласните в региона е
около 1 000, сами може да
прецените, колко от тях са
по-заможни.
И ни се говори, че няма
инфлация в страната. И управници си мислят, че вдигайки минималната заплата,
помагат на работещите. Налагайки по-високи критерии
при получаването на социални помощи и надбавки,
помагали на гражданите.
Ще помогнат, ако евентуално се поинтересуват какво
на практика получава българският гражданин и стига
ли му то за достоен живот
– принцип, заложен в основите на Европейския съюз. А
не просто да имитираме работа и да правим никому ненужни проучвания. Те само
дразнят здравомислещите
и нагнетяват неприязнени
чувства в различните слоеве
на обществото.

В Търговищка област от началото на пожароопасния сезон

За последните три месеца – от 1 май до 30 юли,
служителите на регионалната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението” в Търговище са обслужили над 120
различни произшествия. В
сравнение със същия период на миналата година,
когато инцидентите са били
167, броят им е по-малък,
съобщават от Областната
дирекция на МВР в Търговище.
Два пъти повече пожари
с материални загуби – 32,
са възникнали в Търговищко от началото на пожароопасния сезон досега, в
сравнение със същия период на 2014-та, когато са
били 16. Двойно по-голям
за сравнявания период
през настоящата година е и
броят на възникналите в областта пожари без материални загуби – 56 срещу 28
за миналогодишния период. За щастие, до момента
през визирания период на
2015 г. няма загинали хора

в пожари в региона, докато през същия период на
миналата година е загинал
един човек.
Повече са и щетите,
вследствие на пожари в
Търговищко. Материалните
загуби се изразяват в унищожени 710 кв.м. покривна конструкция /срещу 635
кв.м. за същия период на
миналата година/, 11 броя
бяла, черна и компютърна техника /срещу 8 бр. за
2014-та/, както и 600 бали
фураж. Най-много през
разглеждания период на
тази година са пожарите в
жилищното строителство
– 13 /срещу 11 за миналата година/, следвани от
тези, свързани с транспорт
и складиране – 12 /срещу
4 за периода на 2014-та/.
А основната причина за
възникването на пожари е
късо съединение – 12, от
небрежност при боравене с
открит огън са станали седем пожара, а други пет се
дължат на техническа неизправност.
„ТН”

И в НАП - Търговище

Справедливо отношение
към всички клиенти

„Ще се доближим до проблемите...”

положителна, толерантна и
ще бъде насочена към жителите на община Търговище с желание да се доближим до техните проблеми и
радости, като се опитаме да
помогнем, където можем”
– коментира Ивайло Първанов.
Той е роден през 1972
г. Завършил е средното си
образование в Търговище и
Земеделския колеж в Пловдив. По професия е агроном. Занимава се с частен
бизнес от 1991 г. в сферата
на производството на земеделски продукти и тяхната
преработка. Семеен е, има
едно дете.

Вилгения ИЛИЕВА
Директорът на офиса на
НАП в Търговище Антония
Стойчева валидира стратегическия документ Харта на
клиента. От името на служителите, на гражданите и фирмите се обещава модерно, справедливо и честно отношение.
В документа са описани също
основните права и отговорности на клиентите при контактите им с приходната администрация.
Плакат с подписа й е изложен на видно място в салона за
изчакване. На бюрата на служителите по работните местата
за обслужване има разположени хартиени пирамиди с новия
текст на Хартата. С нея служителите на Агенцията поемат
отговорност да реагират своевременно, когато са допуснали
грешка. В документа са описани
и очакванията към клиентите за
спазване на данъчното и осигурително законодателство и взаимно уважение.
„В хартата НАП открито
заявява приоритета си за насърчаване на доброволното

изпълнение и ангажиментите
на всеки от екипа на агенцията
за справедливо и равнопоставено отношение към клиента.
Редом с това са посочени и ангажиментите, които бизнесът
и гражданите имат към държавата. Документът публично
заявява визията на Агенцията
за следващите години и готовността ни да се развиваме“, заяви по повод обновената Харта изпълнителният директор
на НАП Бойко Атанасов.

Деца
намериха...

(от 1 стр.) Търговище, 6-годишният Данаил Димчев,
който наесен ще е в предучилищна група на ЦДГ
„Снежанка” в Търговище,
8-годишният Божидар Костадинов от основно училище
“А. Кънчев” в Асеновград,
10-годишният Божидар Колев от основно училище “Хр.
Ботев” в Търговище, 10-годишният Даниел Стефанов,
който живее в Ирландия –
това са децата, които с постъпката си, могат да бъдат
един прекрасен пример не
само за връстниците си, но
и за възрастните. Някои от
тях живеят другаде, но през
лятната ваканция гостуват
на близките си в Търговище. Елина мечтае да стане
нотариус, Божидар – художник.
„Гордеем се с децата си,
винаги сме се опитвали да
ги научим да бъдат съвестни граждани и много добри
хора”, казва майката на
Елина от името на родителите на децата.

Четвъртък, 6 август 2015 г.
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Мона Лиза – Чревни инфекции
„Етнос плюс” в Търговище усмихва се
и диша
Руският културно-информационен център изпраща

Как да се предпазим от

Фолк, рок и романси от 19-20 век

Елементарни мерки ни спасяват от неприятности

Сега е лято и мнозина
търсят прохладата на плажовете и горите, на спа-центровете и т.н. Но има и такива, които си остават в града
и изпитват нужда от културни прояви. Ето за това се е
сетил някой. И така - на 6
август в Търговище ще гостува руската вокална група
„Етнос плюс”. Концертът е
организиран от национално
движение „Русофили” и Руския културно-информационен център, със съдействието на Община Търговище.
Художественият състав
от Русия се състои от 11
изпълнители. Репертоарът
е разнообразен, в стила на
фолк-рок и фюжън, на градския романс от края на 19
и началото на 20 век, като
включва още руски народни
песни, инструментални об-

работки в ретро стила
на 50-60-те години на
20 век.
Отличителното при
изпълнението на групата е изпълнението
на песенен фолклор
на нивото на модерното хорово пеене, без
да се губи връзката с
традицията. Изпълненията са a`cappella, но
също така и с инструментален съпровод.
За турнето си в
България музикантите от „Етнос плюс” са
подготвили интересна, колоритна програма, на която може да
се насладите на 6 август, от 19.30 часа в Драматичния театър в Търговище.
Най-хубавото в случая е, че
входът на културната проя-

Съществуват много теории защо комарите ухапват някои хора, а други не.
В морето от хипотези има
един факт, който е сигурен
– генетиката и химията на
тялото са ключовите точки
за разбиране на тази мистерия. Според статистиката
1 на всеки 10 човека е особено привлекателен за комарите. От тях ли сте?
„Микробен подпис”
Всеизвестен факт е,
че комарите, които хапят, са женските. За
да отгледат своето потомство, те имат нужда
от кръв на бозайници.
Мъжките комари се
хранят предимно с растителна храна. Женските
комари имат способността
да направят добър избор и
като всички майки те искат
само най-доброто за своето
бъдещо поколение. Всеки
човек има свой уникален
аромат. Източникът на този
аромат са над 100 трилиона микроби, които живеят
в организма ни и предопределят т.нар. „микробен
подпис”. Тези микроорганизми са неразделна част
от нашата имунна система.
Комарите прекрасно знаят
кой аромат е най-добрият
за тях. Те могат да го усетят
от разстояние 30 метра. Ето
защо дори да се къпете често, не може да премахнете
този аромат от себе си.
Кръвна група и здраве

Комарите имат предпочитания към хора от кръвна група 0 два пъти повече, отколкото от кръвна
група А. Това означава, че
кръвната ви група е индивидуалната „покана”, която
отправяте към насекомите,
дори без да го искате. Ако
с
е

ва ще бъде свободен. А пък
и откога Търговище не сме
чули руска реч и творчески
изпълнения…

Кого хапят комарите

радвате на добро здраве,
вие също сте предпочитана вечеря на хапещите
насекоми. Те могат да разберат, ако имате някакво
заболяване, което е увредило кръвта ви, и няма да
ви доближат, ако е така.
Спорт и храни
Млечната
киселина,
която се отделя по-интензивно от човешкото тяло,
когато то е активно (при
спорт), е особено привлекателна за комарите. Определени продукти, като
сирене, соя, кисело мляко, мариновани плодове, в
комбинация с физическата

Сред европейците

Българите са най-активни
в социалните мрежи
Българите са на първо
място в Европа по активност
в социалните мрежи, показва годишното изследване
на Samsung сред 18 хиляди
европейски потребители.
Над 90% от българите
използват своя мобилен телефон, лаптоп или таблет за
достъп до Facebook, Twitter
и LinkedIn. За сравнение в
европейските страни нивото
е около 75 на сто. Близо 75%

от българите, участвали в
изследването,
използват
смартфоните и таблетите
си за правене, разглеждане
или публикуване на снимки,
като средно за Европа това
е любимо занимание за
51% от анкетираните. Всеки
втори българин използва устройствата си за заснемане
или публикуване на видео.
В Европа това се практикува от всеки четвърти човек.

активност увеличават отделянето на млечна киселина. Това особено много
привлича жужащите и хапещи кръвопийци.
Какви предпазни мерки да вземете:
Да се направите непривлекателни за комарите е
трудно и почти невъзможно. Все пак е напълно реално да вземете някои предпазни мерки:
- покривайте с дрехи поголяма част от кожата си
- не излизайте навън,
когато влажността е повишена, това е времето, в
което комарите са особено активни
- избягвайте да се разхождате около реки и
блата, които са с висока
концентрация на такива
насекоми
- поставете мрежи/комарници на прозорците си
- използвайте защитни кремове и спрейове против насекоми
- нанасяйте етерични масла
на кожата си
- вкъщи използвайте електрически машинки, които
отблъскват комарите
- налепете антикомарни лепенки около леглото си, а
когато сте навън – на чантата или други места.

Международен
екип
учени създаде интерактивна версия на Джокондата,
която се движи, усмихва и
дори може да диша, пише
вестник "Дейли мейл". Дигиталната картина използва
сензори за движение, за да
установи дали има някой в
помещението, с когото да
контактува.
Изкуственият
интелект на платното му
позволява да общува и да
реагира на случващото се.
Дигиталната Джоконда притежава свой характер, като
лесно променя енигматичната си усмивка, с която я
е обезсмъртил Леонардо да
Винчи.
Изображението на портрета може да върти главата си, да мига с очи и да
изразява различни чувства
с лицето си. Гръдният кош
на дигиталната Мона Лиза
имитира дишането на жив
човек. Идеята на проекта е
зрителите да си представят
как е изглеждала флорентинската аристократка Лиза
Герардини, когато е позирала на гениалния художник в
периода 1503-1506 година.
В скоро време потребителите ще могат да си купят
дигиталното копие на Джокондата като сувенир и да
го окачат у дома си. То бе
разработено от екип от 40
учени, водени от Флоран
Азиосманов. Той изтъква,
че навремето Леонардо е
искал да изобрази Мона
Лиза като жива, а едва сега
новата техника е способна
да я "съживи" по възможно най-реалистичен начин.
Екипът възнамерява да
пусне интерактивната Джоконда и като апликация за
смартфон, така че потребителите да й се радват и на
своите мобилни устройства.

През лятото рязко се
увеличава броя на стомашно-чревните инфекции. Основна причина за това са
бързото разваляне на храната от високите температури, събирането на много
деца на едно място в курортите, храненето по заведения в отпускарския период,
където контролът на храната не винаги е перфектен.
И не на последно място
горещото време и прекаленото излагане на слънце
потискат имунната система
и вирусите само това чакат.
Особено уязвими са малките деца. Тяхната имунна
система е незряла, лесно се
заразяват и заболяванията
протичат по-тежко, с висока температура, повръщане, разстройство и бързо се
обезводняват.
Инфекциите,
засягащи
храносмилателната
система, основно са два вида
– вирусни и бактериални.
Заразяването става чрез
консумация на заразена
храна и от болен човек или
здрав заразоносител при
неспазване на хигиена след
ползване на тоалетна. При
вирусните причинители децата се заразяват и по въздушно-капков път.
Разболяването понякога е неизбежно, но в
много случаи то може
да се предотврати, ако
се спазват някои прости
правила:
* Мийте редовно ръцете,
особено преди хранене и
след тоалетна. Тази елементарна мярка може да ни
спаси и от хепатит А.
* Не използвайте сурови
яйца за приготвяне на кремове, застройки на супи и
др. Яйцата трябва да се варят минимум 10-15 минути.
Преди употреба те трябва

Балетна формация
„Търговище” участва в

Международна академия

И тази година представители на балетна формация
„Търговище” се включиха в
Международната танцова
академия във Варна. В рамките на 10 дни – от 17 до 27
юли, се проведоха семинар-

ните занятия на тазгодишното издание на Академията, с президент академик
Калина Богоева.
Балетна формация „Търговище” всяка година от
създаването на Академията
до сега е имала
своите представители, които са посещавали летните
семинари.
Тази
година те бяха
Бусе Йълдъз, Калена Николаева,
Дилек Мехмедова,
Марчела-Василена Димитрова
и Берна Йълдъз.
Часовете, които
посещаваха, бяха
Класически екзерсис, Класически
репертоар, Съвременни техники и
Характерни танци.
Семинарът завърши с голям
тричасов концерт
и раздаване на
сертификатите за
участие и добро
представяне.

да се измият с топла вода и
сапун.
* Консумирайте месото
основно чрез варене. При
печене термичната обработка обхваща само външните слоеве и в средата могат да останат незасегнати
причинителите на чревни
инфекции. Особено опасна
е каймата. Тя бързо се разваля и трябва да се избягва
през лятото;
* Избягвайте сладкарските
изделия –торти, палачинки,
кремове, тулумбички, особено ако се предлагат на открито. Захарта в тях е отлична
хранителна среда за развитието на различни микроорганизми, включително и на
най-опасната хранителна инфекция – стафилококовата;
* Ако сте на почивка с
малки деца, предпочитайте
стерилизираните месни и
зеленчукови пюрета. Те са
най-сигурната храна за тях.
При отварянето на капачката трябва да се чуе пукане,
това е сигурен белег, че са
стерилни. Вместо кремове
използвайте каши от кутии
– те лесно се приготвят без
варене;
* Преварявайте водата
през лятото за малките децата или използвайте бутилирана, на която пише, че е
за деца, например изворна.
За възрастните е подходяща и слабоминерализирана,
трапезна минерална вода.
* За десерт през лятото
предпочитайте плодове. Те
трябва да са измити много
добре, защото също могат
да бъдат източник на зараза.
* Не къпете децата в съмнителни водоизточници –
язовири, езера, гьолове и
реки. Понякога съседните
населени места изхвърлят в
тях отпадните си води и децата могат да се заразят;
* Съхранявайте сготвената храна само в хладилник
и то не-повече от 24 часа.
След това я изхвърлете, или
отново я сварете;
* Не пийте несварено мляко, въпреки надписа на опаковката, че е пастьоризирано. Пастьоризация означава
трикратно загряване до 70
градуса, което не е достатъчно да унищожи всички
микроорганизми;
* Давайте на децата много течности през лятото, за
да не се обезводнят от високите температури и повишеното потене. Подходящи
са вода, прясно изцедени и
разредени с вода плодови и
зеленчукови сокове, студени чайове. Безалкохолните
напитки съдържат много
захар и още повече усилват
жаждата;
* Винаги тръгвайте на път
със заредена аптечка, ако
сте с деца, симптомите често настъпват нощем и трябва да сте подготвени. Ако
детето получи разстройство,
веднага му дайте пробиотик
и го оставете на строга диета – чай от шипки, джоджен,
черна боровинка, сухар,
обикновени бисквити, печени ябълки. Потърсете лекар,
ако детето е малко, а оплакванията сериозни.

Четвъртък, 6 август 2015 г.

4 страница

Препаратите против изпотяване

Не са безобидни
В последните години
се появяват все повече
средства, които спасяват хората с повишено
потоотделяне от тъмните петна под мишниците, мокрия гръб и
неприятната миризма.
Важно място сред тях
заемат медицинските
антиперспиранти.
Какви са техните възможности и как трябва
да ги използваме?
Блокиране на потните жлези
Дезодорантите,
с
които сме свикнали,
почти не спасяват хората, които страдат
от повишено потоотделяне. Медицинските антиперспиранти,
които се продават
само в аптеките или
в някои козметични
салони, имат много
по-мощно действие.
Вече
се
предлагат специални гелове,
спрейове и кремове,
които ефективно свиват
потните жлези. По този
начин потоотделянето
от местата, на които се
нанасят, се блокира за
известно време и потта
се изпарява чрез други пори по тялото. При
това преразпределение
на потта областта под
мишниците остава суха
даже при екстремни ситуации — в жегата, при
стрес и спортуване.
За да се постигне
този ефект, е необходимо антиперспирантът да
се нанася на проблемните места няколко дни
поред. Той действа в
продължение на 2 до
5 дни, след което препаратът трябва да се
нанесе отново. При редовна употреба интервалите между намазванията се увеличават и с
едно втриване ефектът
трае цяла седмица.
Спазване на инструкциите
Медицинските
антиперспиранти са регистрирани като козметични средства, но
трябва да се има предвид, че те се намесват
сериозно в процеса на
потоотделяне и затова при ползването им
трябва да се спазват
строго
инструкциите,
почти както при лекарствата.
Какво е важно да се
знае?
Главното действащо
вещество в медицинските антиперспиранти
е алуминиевият хлорид. Колкото по-висок е
процентът на неговото
съдържание,
толкова
по-голям е ефектът от
него. Това не означава,
че антиперспирантите
с концентрация 30-35%
са винаги по-добри от
15-20%-ните.
Алуминиевите соли могат да
предизвикат раздразнение на кожата, сърбеж и зачервяване.
Затова колкото повече

са действащите вещества в антиперспирантите, толкова по-висок
е рискът от подобни
странични реакции. За
много хора по-слабите
средства са оптимални.
Желателно е конкретният
антиперспирант

да се подбира от лекар
или да се започне със
средства със средна
интензивност, а след
това според реакциите да се премине към
антиперспиранти с повисока или по-ниска дозировка. Медицинските
антиперспиранти
не
трябва да се използват
върху раздразнена или
повредена кожа. След
депилация под мишниците трябва да се
изчака минимум едно
денонощие. Важно е и
антиперспирантът да не
попада в очите и слизестите обвивки.
Подобни
средства
трябва да се нанасят вечер. Тогава активността
на потните жлези намалява и има добри условия за проникването
на антиперспиранта в

порите. Вземете душ,
подсушете се и след
15–20 минути нанесете
препарата.
Обработвайте само проблемните потящи се зони,
без да засягате кожата
около тях. Ако нанасяте
средството на стъпалата си, внимавайте по
тях да няма пресни
охлузвания, напуквания и мазоли. Антиперспирантът трябва
да престои една нощ,
а на сутринта непременно измийте остатъците. Ако желаете,
след това може да
ползвате дезодорант
с приятен аромат.
Ефектът от натрупването
При всички неоспорими плюсове медицинските
антиперспиранти
имат и
недостатъци,
които е
важно
да
се
отчетат. Потенето
физиологи
е нормален физиологически процес: с потта се
изхвърлят ненужните
вещества от организма
и ако на този процес се
пречи безкрайно, може
да възникнат различни
проблеми. Едно от усложненията при злоу-

потреба с антиперспиранти е хидраденитът
— възпаление на потните жлези, когато те
са блокирани от антиперспирантите. Найчесто то се получава
от пренебрегване на
правилата за употреба. Например ако сутринта не се измият остатъците от препарата
или ако той се нанася
по-дълго, отколкото е
указано в инструкциите. Освен това алуминиевите соли могат да
се натрупат в кожата.
Неслучайно лекарите
препоръчват да не се
използват медицински
антиперспиранти преди мамография, рентген и томография — металът оставя следи на
снимките,
а
това
може да
се отрази
на резултатите от
изследването.
Тези препарати
не трябва
да се използват и
бремен
по време на бременност и кърмене. И колкото и съблазнително
да е да се избавиш от
изпотяването по време
на половото съзряване, антиперспирантите
са противопоказни и
за подрастващите.

Разтоварващите дни забавят
стареенето
Според диетолози от
университета в Южна
Калифорния стареенето
на организма може да
се забави благодарение
на разтоварващите дни.
Специалистите твърдят,
че ако човек пет дена в
месеца намали калориите, които обикновено
употребява, с 34-54%,
може да подобри паметта си и работата на
сърдечносъдовата система, както и да намали
риска от развитието на
рак и диабет. Проведеният с лабораторни
мишки
експеримент
доказал резултатите от
изследването на диетолозите. Мишките били
хранени с обикновени
продукти без ограничения на калориите, а
пет дена в месеца били
подложени на разтоварваща диета. Това
категорично
оказало
позитивно влияние върху здравословното им
състояние. Изследвани-

ята, проведени
с
хора,
потвърдили хи-

потезата. Учените
съветват калориите
да не се намаляват
под препоръчаните от тях, защото прекаляването може да
причини стрес
на организма и
здравословни
п р о блеми.

Сладоледът помага
при депресия

Изследвания на британски невропсихолози
установиха, че сладоледът може бързо и
ефективно да повдигне
настроението.
Докато се наслаждаваме на идеалното
за жегите изкушение,
в главния ни мозък се
активират същите зони

като при слушане на
любима музика или при
среща с близък човек.
Славата на най-мощен
антидепресант се падна
на шоколадовия сладолед.
Причината е в отдавна известното свойството на шоколада да повишава настроението.

Здравето е състояние на баланс

Ин и ян като храна

Здравето е състояние на баланс, а ключът към него е изборът
ни на храна – едва ли
този принцип на хилядолетната традиционна
китайска медицина изглежда странен за някого днес. Въпреки това
хранителният баланс от
перспективата на китайската медицина доста се различава от този,
който сме възприели в
западната култура.
Ние сме свикнали да
групираме храните в зависимост от съдържащите се в тях протеини,
въглехидрати и мазнини и да се стремим към
балансирано хранене
на базата на тези хранителни вещества. В
китайската медицина
стремежът към баланс
означава поддържане
на хармонията между
Ин и Ян – между тъмнина и светлина, студено
и топло, застой и активност.
Точно както в познатия ни символ на Ин и
Ян, в който светлината
и тъмнината се разбиват като вълни една в
друга, но никоя от двете сили не надделява,
никоя не е абсолютна
– дори и в сърцето на
тъмнината има светла
точка.
Ин и Ян са в конфликт, но са взаимно
зависими и постоянно
се трансформират една
в друга. От семето (Ин)
пониква растение (Ян),
което умира и се връща
в пръстта (Ин). Зимата
(Ин) се трансформира
чрез пролетта в лято
(Ян), което на свой ред
чрез есента отново се
превръща в зима.
Според традиционната китайска медицина човешкият живот е
физиологичен процес,
който също е в постоянно движение и непрекъснато се променя.
При нормални условия
надделяването на една
от силите за сметка на
другата се поддържа
в определени граници.
Когато този енергиен
баланс се наруши, се
появяват болестите.
Пренасищането
с
Ин води до цялостно
отслабване, а твърде
много Ян – до неспокойство, което се проявява във възпаления
и язви. Смята се, че балансът между Ин и Ян

е от изключително значение за тялото, като
регулира отделянето на
хормони като прогестерон, гликоген и инсулин
например или разширяването и свиването на
дробовете.
Храната е основен
източник на енергия и
затова подходящата диета може да регулира
съотношението между
Ин и Ян в тялото. Традиционната
китайска
медицина дели храните
на три основни вида –
балансирани, Ин храни
и Ян храни.
Към Ин храните спадат млякото, алкохолът, медът, захарта,
маслата, тропическите
плодове и зеленчуци,
плодовите сокове, подправките, обработените храни, лекарствата,
стимулантите и хранителните добавки с химичен произход.
За Ян храни се смятат месото, морските
дарове и рибата, яйцата, сиренето и солта. Неутрални храни
са семената, ядките,
зеленчуците,
зърнено-житните и бобовите култури, морските
растения, плодове като
ябълките и крушите,
които се отглеждат в
средните
географски
ширини.
Ин и Ян храните пък
се разделят на четири
категории – студени,
хладни, топли и горещи. Това разделение

не е свързано с физическата температура на
храните, а с енергийния
им ефект върху тялото.
Най-добре е да има баланс между Ин и Ян храните. Затова например
китайците обичат да
приготвят заедно месо
със зеленчуци. Така се
гарантира здравословният баланс между студени, хладни, топли и
горещи енергии.
Освен да поддържат
доброто здраве обаче,
храните в китайската
традиционна медицина
имат функцията и на лекарства.
За изчистване на
токсините например се
смятат за много ефикасни бананите, тофу,
черната соя, яйченият
белтък, сладководните миди, краставиците,
червените и черните
фурми, смокините, медът, алабашът, репичките, солта, сусамовото
масло, оцетът.
Друга група - ябълките,
кориандърът,
женшенът, зеленият и
червеният пипер, хмелът, малцът, индийското орехче, босилекът,
доматите, ананасът и
сливите - подпомагат
храносмилането. Като
болкоуспокояващи се
препоръчват
медът,
ментата, тютюнът и тиквата. А сепията, сладководните миди, горчивата тиква и дивата тиква
изострят зрението.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 24.08.2015 г., от 08:00 ч. до 19:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: село Пролаз, общ. Търговище.
На 17.08.2015 г., от 08:00 ч. до 19:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: МТТ "Скорпион" - автосервиз "Пежо", гр. Търговище.
Временни смущения в електрозахранването
са възможни от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 18:00
ч. до 19:00 ч. в районите на МТП "Ванеда"
(газстанция), БКТП "Кока Кола" и МТП "УО"
(абонати - Юлия Прес, вилна зона), гр. Търговище.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище
и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 10.08.2015 г., от 08:00 ч. до 19:00 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
села в общ. Търговище: Руец, Баячево, Певец,
Дългач, Овчарово, Кралево, Ловец, Острец, Осен и
Надарево,вилна зона "Серсема" – абонати, захранени от ТП "Серсема", ТП "Димитър Михайлов" и БКТП "Войнишка градина".
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобс тво и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Четвъртък, 6 август 2015 г.

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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

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

и още много оферти...

Продавам КЪЩА на ул. „Никола Петков” 7 в
Търговище с двор от 300 кв.м. Цена по договаряне. Тел.: 0897 289 672; 0878 684 380
Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА в с. Голямо ново с
дворно място и овощни насаждения. Цена по договаряне. Тел.: 0601/6 27 21; 0877 379 850; 0879 332 171



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

Продавам "ОПЕЛ КОРСА"
1,2 ; 1989 г. Бензин-газ. Цена
500 лева. Тел. 0887 90 16 82

Търся
майстор - баничар
ДОБРО
ЗАПЛАЩАНЕ
„Ню Дисижън”
Тел.: 0896 637 377

Светлозар Тодоров
– железар, заварчик

Извършва СО2 заварки, парапети, огради,
метални конструкции,
врати и автокърпежи
Тел.: 0877 740 824

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 сервитьори и спасители за плажа гр. Бяла
Тел.: 0889 514 404 - Тръпчев

Продавам МАСИВНА ТУХЛЕНА
КЪЩА – 120 кв.м., с тоалетна и баня,
с гараж, стопански постройки и двор
с овощна градина 2.8 дка; намира се
в центъра на с. Сейдол, Разградско
Продавам АПАРТАМЕНТ 120 кв.м. в
Продавам ВИЛА в местността „КованТел.: 084 662 168
идеален център. Апартаментът е на 2 етаж, лъка” с жилищна постройка – дворно
саниран, газифициран, има дворно място,
място 1.045 дка; с лозе и овощни
Продавам
таванска стая и избено помещение, които
насаждения. Цена по договаряне
АПАРТАМЕНТ
не влизат в общата квадратура. Направен Тел.: 0601/6 27 21; 0877 379 850; 0879 332 171

88 кв.м. на ул. „Паисий” 5
е основен ремонт - сменени са ВиК и елДавам под наем
– ет.4 от 5; тухлен
инсталациите, всички стаи са с естествен САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ със серТел.: 0899 75 10 63
паркет, направена е шпакловка, окачен
визно помещение в Търговище
таван с изолация, двоен стъклопакет, вра- – обзаведена; в кв. „Вароша”
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в
тите са изработени по поръчка от масивно
местността
„Кованлъка” – отремонтирана,
Тел.: 0899 13 49 46
годна за живеене, с ток и вода, с 1 дка дворно
дърво. Цена: 50 000 евро. Тел. 0899 83 74 91
Продавам АПАРТАМЕНТ място, овощни дръвчета и лозе, на достъпно
Фирма „Тарго спийд” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕЖДУмясто с нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
кв. „Борово око”
НАРОДНИ ШОФЬОРИ за работа в Европа /кат. С+Е/
Тел.:
0887
36
95
92
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
Месечно възнаграждение – 1500-1800 евро
За повече информация – 0893 42 60 14 Продавам земя от 1 до 5 дка до
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Тел.:
0889
503
423
ителство;
първи етаж; след ремонт ; с обзавежРазпределителен обдане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
служващ център ТъргоДавам под наем АПАРТАМЕНТ
вище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
Продавам
На 07.08.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради в Търговище – намира се на ул.
извършване на неотложни ремонтни дейности „Лилия” 8, вх. А, ап. 20; източно ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
на съоръженията за доставка на електроенеризложение; за семейни
кв. "Запад", бл. 48
гия , ще бъде прекъснато електрозахранването
Тел.: 0601 7 94 10
Тел.: 0601 8 38 47
в района на:
(2-4)

-

ТЪРГОВЕ

Продавам АПАРТАМЕНТ на ул. „Царевец” 1 КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"
в Търговище – първи етаж; с прилежащи F- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ЖЛЕЗА чрез "изпарямаза и таванска стая. Цена по договаряне ПРОСТАТНА
ване" /"плазмена вапоризация"/.
оперативен метод
Тел.: 0897 289 672; 0878 684 380 Най-съвременен
с еднодневен болничен престой. /

-

я
.
р
а



с. Великденче, с. Станец и с. Зелена морава ПРОДАВАМ КОКЕТЕН АПАРТАМЕНТ
Продавам или давам под наем
- община Омуртаг.
– тухлен, след ремонт, 77 кв. м.; на
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен ул. „Пирин” 12. С прекрасен изглед, в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
обслужващ център Търговище и Шумен се
леко мебелиран. Цена по договаряобзаведен; с електроуреди
извинява на своите клиенти за възникналото
Тел.:
0601/890
68; 0895 195 673 и 0888 386 057
0895
625
220
не.
Тел.:
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

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

Продавам ЛОЗЕ – 1 дка, с вилна
постройка, в местността „Чокята”
до автобусна спирка; има ток
Цена по договаряне. Тел.: 0898 556 250
Продавам КЪЩА
срещу ПГИИ „Джон Атанасов” в
Търговище – ул. „Кракра” 3;
- две стаи, салон, кухня и санитарен
възел и дворно място 631 кв. м.
Цена по споразумение
Тел.: 0601/ 6 71 74
ОБЯВА
от ЗП Иван Димитров Бахчеванов
има следното инвестиционно намерение
ПТИЦЕФЕРМА В ПИ 077005
В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. БАЯЧЕВО ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ – БРОЙЛЕРИ,
С КАПАЦИТЕТ 46 500 БРОЯ.
В поземлен имот № 077005, ЕКАТТЕ
03037 с площ 17,685 дка.
в землището на село Баячево.
Мнения и възражения се приемат в стая
№5 /проход на етаж 2 – дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на община
Търговище или кметство Баячево.

Продавам АПАРТАМЕНТ в Търговище
– ул. „П.Р.Славейков” – ет.3; тухлен;
85 кв.м.; в близост до училище и
детска площадка. Тел.: 0886 42 55 77
БЕЗДОМНА ЖЕНА ОТ ТЪРГОВИЩЕ
СИ ТЪРСИ ДРУГАР ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ТЕЛ.: 0886 26 17 68

6 август 2015 г.

6 страница

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Пълководци
22.00 ч. - екшън

6 август
БНТ 1
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:05 Неочаквано през
ваканцията
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 По следите на капитан
Грант – детски филм
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
18:30 Пророците на научната
фантастика - 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 По съвест - тв филм
21:55 Светът на живо: Великите сили /Австрия,
Словения и Германия/
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 2 - тв
филм

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони -лотария
18:10 Опасни улици - сериал

19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите сериал
21:30 Оцеляване - сериал
22:30 Черни платна - сериал
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Супер коли - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Истинско правосъдие сериал
13:00 Краят на света - комедия
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Джеси Стоун: Смърт в рая
- криминален
23:45 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

09:00 90210 - сериал
10:15 Когато мъртвите се разлудуват - комедия
12:30 Градска полиция - сериал
15:45 Есен в Ню Йорк - драма
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Ескадрилата - екшън
00:00 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Нощ в музея - екшън
12:00 До смърт - сериал
13:00 Стажанти - сериал
14:00 Предградие - сериал
14:30 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Стажанти - сериал
19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Моето семейство - сериал

ПЕТЪК

18:00 Касъл - сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
bTV Lady
21:00 Невъзможното - драма
08:00 Незабравима - сериал
23:20 От местопрестъплението
09:00 Времето лети - сериал
- сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
Diema TV
12:30 Сияйна луна - сериал
09:00 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Хоуп Спрингс - сериал
10:00 Доставчикът - екшън
14:30 Дневниците на Кари 12:00 На гости на третата
сериал
планета - сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:30 Ларго Уинч - сериал
16:30 Географски ширини 13:30 Пожарникарите от Чикалайфстайл
го - сериал
17:00 Мармалад - шоу
14:30 Уокър - тексаският рейн18:30 Али Макбийл - сериал
джър - сериал
19:30 Хоуп Спрингс - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
20:30 Необходима грубост 16:30 Медикоптер 117 -сериал
сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
22:00 Незабравима - сериал
18:30 На гости на третата
23:00 Сияйна луна - сериал
планета - сериал
23:30 Модна къща - сериал
19:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
Nova TV
20:00 Уокър - тексаският рейн07:00 Здравей, България
джър - сериал
09:30 Убийства в Мидсъмър 21:00 Досиетата Грим - сериал
сериен
22:00 Пълководци - екшън
11:30 Бон Апети
00:30 Досиетата Грим - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на ГулденбDiema Family
ург - сериен
09:30 Пътеки към щастието 13:30 Моята карма - сериен
сериен
14:30 Прости ми - сериен
11:30 Сезони на любовта 16:00 Новините на Нова
сериен
16:30 Малката булка - сериен
12:30 До последен дъх 18:00 Съдебен спор - НТВ
сериен
19:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
20:00 Съдби на кръстопът 14:00 Необуздано сърце реалити
сериен
21:00 От местопрестъплението: 16:00 Ритъмът на мечтите Кибер атаки - сериен
сериен
22:00 Новините на Нова
17:00 Двете лица на Истанбул
22:30 Елементарно, Уотсън - сериен
сериен
18:00 Сезони на любовта 23:30 Мотив - сериен
сериен
Kino Nova
19:00 Моята карма - сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал 20:00 Малката булка - сериен
10:00 Касъл - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 11:00 Костюмари - сериал
сериен
12:00 Въпрос на чест - сериен 22:30 Двете лица на Истанбул
14:00 Почивка в рая - драма
- сериен
16:00 Извън подозрение 23:30 До последен дъх трилър
сериен

Kino Nova - Авиаторът
21.00 ч. - драма

7 август
БНТ 1

22:00 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал
23:00 Клуб Веселие - сериал

18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите сериал
21:30 Оцеляване - сериал
22:30 Черни платна - сериал
23:30 bTV Новините

сериал
19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Моето семейство - сериал
22:00 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал
23:00 Клуб Веселие - сериал

08:30 Ирис - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Истинско правосъдие сериал
13:00 Джеси Стоун: Смърт в рая
- криминален
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Умирай трудно 2 - екшън
00:30 В обувките на Сатаната сериал

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:00 Хоуп Спрингс - сериал
14:00 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз- токшоу
17:30 Топ модели - модно
предаване
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Хоуп Спрингс - сериал
20:30 Необходима грубост сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

09:00 90210 - сериал
10:15 Крамър срещу Крамър драма
12:45 Градска полиция - сериал
15:00 Ескадрилата - екшън
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Ченгета без значки -комедия
22:45 Дневниците на вампира
bTV
- сериал
07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 23:45 Предай нататък - драма
bTV Comedy
обед
09:00 Комиците - шоу
12:00 bTV Новините
10:00 Матилда - комедия
12:30 Шоуто на Слави
12:00 До смърт - сериал
13:30 Тайните на времето 13:00 Стажанти - сериал
сериал
14:00 Предградие - сериал
15:30 Светлината на моя
14:30 Не вярвай на кучката от
живот - сериал
апартамент 23 - сериал
17:00 bTV Новините
15:30 Моето семейство - сериал
17:30 Лице в лице
17:00 Домашен арест - сериал
18:00 Бинго милиони - ло18:00 Семейство Флинстоун тария

07:00 Здравей, България
09:30 Убийства в Мидсъмър сериен
11:30 Бон Апети - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденбург - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - 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:
Кибер атаки - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Елементарно, Уотсън сериен
23:30 Мотив - сериен

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Национален събор на
българското народно
творчество - Копривщица 2015
12:00 По света и у нас
12:30 Сен Тропе - тв филм
13:25 Евроновини
13:50 По следите на капитан
Грант – детски филм
14:55 Децата на Балканите
с духовност в Европа
концерт
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София
16:35 Райна Кабаиванска представя звездите на
операта
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Пророците на научната
фантастика - документален
19:15 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Омъжени, но не съвсем
- игрален филм
22:40 Светът на живо: /Иракски Кюрдистан/
23:35 По света и у нас
23:40 Кървав полет - игрален
филм

bTV Action

bTV Cinema

bTV Lady

Nova TV

13:30 Извън подозрение трилър
15:40 Невъзможното - драма
18:00 Касъл - сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Авиаторът - биографичен
00:30 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Пълководци - екшън
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Досиетата Грим - сериал
22:00 Анаполис - драма

Diema Family

09:30 Край или начало сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите Kino Nova
сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал
22:30 Двете лица на Истанбул
10:00 Касъл - сериал
- сериен
11:00 Костюмари - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериен 23:30 До последен дъх сериен
13:00 Готини татковци - сериал

СЪБОТА

bTV - Ловци на шаферки
20.00 ч. - комедия

8 август
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:05 Неочаквано през
ваканцията
09:30 Барон Мюнхаузен –
детски филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Избрано от Бразди
13:05 Иде нашенската музика
13:55 По следите на капитан
Грант – детски филм
15:10 Приключенията на
Хъкълбери Фин - приключенски
17:00 10 години Вяра и общество с Горан Благоев
18:00 Животът е вкусен
19:00 Дискавъри: Проект
Земя
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Баария - игрален филм
23:25 По света и у нас
23:30 Принцеса на джаза
- концерт на Весела Нейнски

20:50 Екология: Горещите извори на Исландия
21:00 10 + 2 музикална класация
22:00 Братска справедливост игрален филм
23:20 Да живееш екологично документален

bTV Comedy

08:00 Барът - сериал
09:00 Да отгледаш Хоуп сериал
10:00 Нощ в музея 2: Битката за
Смитсониън - комедия
12:00 Модерно семейство bTV
сериал
07:30 Мястото BG
13:00 Барът - сериал
08:00 Най-доброто от Тази
14:00 Старчета разбойници с
събота
Бети Уайт - сериал
11:00 Cool…T - лайфстайл
14:30 Моето семейство - сериал
12:00 bTV Новините
17:30 Напълно непознати 12:30 Аламинут: Добре дошли в
сериал
България - шоу
19:30 Да отгледаш Хоуп 13:00 Котки и кучета - екшън
сериал
15:00 Мармалад - шоу
20:30 Година първа: Запознай се
16:30 Предай нататък - социас предците си - приклюлен проект
ченски
18:30 Бинго милиони - лотария 22:30 Модерно семейство 19:00 bTV Новините
сериал
19:30 bTV Репортерите
23:30 Старчета разбойници с
20:00 Ловци на шаферки Бети Уайт - сериал
комедия
bTV Lady
22:20 Комиците - шоу
09:00 Земя на бунтовници 23:20 Отмъщение на Анждело
сериал
БНТ 2
- екшън
10:00 Тайните на времето 09:00 Раздвижи се с БНТ 2
bTV Action
сериал
09:30 Абсурдите с БНТ 2
08:00 Ренегат - сериал
13:00 От обич - сериал
10:00 Рецепта за култура 11:00 Убежище - драма
15:00 Модна къща - сериал
токшоу
13:00 Умирай трудно 2 - екшън 17:00 Истински истории 11:00 Време за губене
риалити
11:30 Световните градове на 15:30 Нинджа 2: Пътят на отмъщението - екшън
20:00 Търси се - токшоу
България
17:30 Мисия Моят дом
21:00 Земя на бунтовници 11:55 Белгия и Полша
сериал
12:00 Вкусни изкушения - шоу 18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Под наблюдение - сериал 22:00 Черни планини - сериал
12:30 България 12.30
21:00 bTV Новините
00:00 Цветовете на любовта 12:45 Потребителската
21:45 bTV Репортерите
сериал
кошница
Nova TV
13:15 Светът на бъдещето - 22:00 Скорост - екшън
00:15 Краят на света - комедия 07:30 Събуди се... - НТВ
документален
bTV Cinema
10:00 Песента на Солвейг 14:00 „Надиграй ме“ в Банкя
филм
14:30 Днес и утре: По-чиста 08:15 Пурпурни теменуги драма
12:00 Новините на Нова
енергия
10:30 Дюма - драма
12:30 Темата на Нова
14:50 Александрия… Ню
Йорк - игрален филм 12:30 Предай нататък - драма 12:50 Перфектен мъж - комедия
15:00 Ченгета без значки 15:00 Смъртта й прилича 17:00 Българската душа в
комедия
комедия
музиката - концерт
17:00 Д‘артанян и тримата
17:00 Съдби на кръстопът - НТВ
18:15 Денс стрийт
мускетари част 1 - прик- 18:00 Ничия земя - реалити
19:00 Часът на зрителите
люченски
19:00 Новините на Нова
19:30 България новини
19:00 Бракувани - комедия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
19:50 Евроновини
21:00 Забравените - драма
20:00 Агент XXL 3: Еволюция 20:00 Дъждовен мирис над
23:00 Сайлъмс Лот част 1 - драма
комедия
Балканите - сериен

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Kino Nova

08:30 Любопитният Джордж анимационен
09:00 Виолета - сериен
10:00 102 Далматинци комедия
12:00 Любовта е опиат комедия
14:30 Авиаторът - биографичен
17:50 Зевс и Роксан - комедия
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Да полудееш извън
затвора - комедия
23:00 От местопрестъплението - сериал
00:00 Любовта е опиат - комедия

Diema Family

08:10 Край или начало сериен
09:10 Малката булка - сериен
10:40 Перла - сериен
12:20 Падащи звезди през
август 14:10 Мечти за морския бряг романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Круиз към щастието:
Мадейра - романтичен
21:50 Мечти за морския бряг романтичен
23:45 Феномени – тв. пазар

TV 7

08:35 I Карли - анимация
09:50 Преоткриване -семеен
11:30 Светлините на стадиона
- сериал
12:30 Новини
13:00 Игра на чувства комедия
14:50 Косатката - драма
16:30 Топ Гиър - шоу
18:30 Новини
19:30 Двойна игра -трилър
21:20 Новини
21:30 Семейство Джоунс драма
23:20 Ярост - трилър

Kino Nova - Ванила Скай
21.00 ч. - драма

10 август
07:30 Милион и две усмивки
09:05 Неочаквано през
ваканцията
09:30 Барон Мюнхаузен приключенски
11:00 Национален събор на
българското народно
творчество - Копривщица 2015
12:00 По света и у нас
13:00 По съвест - тв филм
14:55 Празник на музиката концерт
16:40 Непозната земя
17:10 Спомен за Найден
Андреев
17:40 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Проект
Земя
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 В сянката на властта тв филм
21:40 Мадам Бовари от Сливен - игрален филм
23:15 По света и у нас
23:20 Нощни птици - шоу

22:10 Под прицел - екшън

17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Екология: Горещите извори на Исландия
17:45 Южни хроники: Традиции
и маршрути
18:15 Денс стрийт
19:00 Планински хроники - документален
19:30 България новини
19:50 Европейски дневник
20:00 Дъждовен мирис над
Балканите - тв сериен
20:50 Телетуризъм: Чартърен
полет - документален
21:00 Надиграй ме танцовото
шоу на България
22:05 Монахинята - филм

bTV

мускетари част 2 - приключенски
19:00 Апокалипсис в Лос Анджелис - екшън
21:00 Добродетелен крадец драма
23:15 Сайлъмс Лот част 2 драма

12:30 Операция: Кексче комедия
14:15 Мама е досада - комедия
16:00 Като две капки вода
- шоу
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Лара Крофт Томб
bTV Comedy
Рейдър: Люлката на
08:00 Партньори - сериал
живота - екшън
09:00 Да отгледаш Хоуп 22:20 Не е лесно -драма
сериал
10:00 Година първа: Запознай се 00:40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
с предците си - приключенски
Kino Nova
12:00 Модерно семейство 08:30 Любопитният Джордж сериал
анимационен
13:00 Партньори - сериал
09:00 Виолета - сериен
14:00 Старчета разбойници с
10:00 Войната на бисквитките
Бети Уайт - сериал
- приключенски
14:30 Моето семейство - сериал 11:50 Зевс и Роксан - комедия
17:30 Напълно непознати 14:00 Бъди с мен - комедия
сериал
15:45 Да полудееш извън
19:30 Да отгледаш Хоуп затвора - комедия
сериал
17:50 Зелева супа - комедия
20:30 Нощ в музея 2: Битката за 20:00 От местопрестъплениеСмитсониън - комедия
то - сериал
22:30 Модерно семейство 21:00 Ванила Скай - драма
сериал
23:50 От местопрестъпление23:30 Старчета разбойници с
то - сериал
Бети Уайт - сериал
Diema Family
bTV Lady
08:10 Край или начало сериен
09:00 Земя на бунтовници 09:10 Малката булка - сериен
сериал
10:40 Перла - сериен
10:00 Тайните на времето 12:20 Въртележката на живосериал
та - романтичен
13:00 От обич - сериал
14:10 Малкият рай - роман15:00 Модна къща - сериал
тичен
17:00 Истински истории - ри16:00 Индия: Любовна истоалити
рия - сериен
18:00 Предай нататък - социа18:00 Пътеки към щастието лен проект
сериен
20:00 Cool…T- лайфстайл
20:00 Круиз към щастието:
21:00 Земя на бунтовници Замбия - романтичен
сериал
21:50 Малкият рай - роман22:00 Черни планини- сериал
тичен
00:00 Цветовете на любовта 23:45 Феномени – тв. пазар
сериал

08:00 Най-доброто от Тази
неделя
11:00 Търси се…- токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: Добре дошли в
България - шоу
13:00 Болни от любов - комедия
15:00 Водата: Елемент на живота - научнопопулярен
16:00 Истински истории реалити
17:00 Най-доброто от 120 минути
БНТ 2
19:00 bTV Новините
09:00 Приказка за Змея и
Самодивата - концерт 19:30 bTV Репортерите
20:00 Денят на независимостта
09:55 Да живееш екологично
- eкшън
- документален
22:50 Щатски шерифи - екшън
10:20 Америка днес
01:20 Болни от любов - комедия
11:20 Отвъдморски сюжети bTV Action
документален
11:45 Давай, Даан, давай - тв 08:30 Ренегат - сериал
11:30 Умирай трудно 2 - екшън
филм
12:00 Вкусни изкушения - шоу 14:00 Скорост - екшън
16:15 Краят на света - комедия
12:30 България 12.30
18:00 Пета предавка - шоу
12:45 Евроновини
19:00 Под наблюдение - сериал
13:00 Часът на студентите
21:00 bTV Новините
13:30 Защо да стигнем подалече: Прекосяването 21:45 bTV Репортерите
22:00 Скорост 2 - екшън
на Вогезите
00:30 Нинджа 2: Пътят на отмъ14:00 Изкуството на 21 век
щението - екшън
14:25 Реконструираният
bTV Cinema
Персеполис - докуменNova Sport
Nova TV
09:30 Есен в Ню Йорк - драма 07:30 Събуди се... - НТВ
тален
14.00 Футбол: Престън Норт
15:20 Братска справедливост 11:45 Ескадрилата - екшън
Енд - Мидълзбро,
10:00 Малките неща в любовта
14:45 Забравените - драма
- филм
мач от Чемпиъншип - комедия
17:00 Д‘артанян и тримата
16:40 Връстниците
директно
12:00 Новините на Нова

Четвъртък, 6 август 2015 г.

Прочетохме за вас
от в. "Животът днес"
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СПОРТ

+21
+34
СЛЪНЧЕВО
ЧЕТВЪРТЪК



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

+20
+33
СЛЪНЧЕВО
ПЕТЪК

+19
+33



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО

+19
+34

СЛЪНЧЕВО
СЪБОТА

ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

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

Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
ТОП ВИЦ

Захарен памук в гората



- Скъпи, кажи ми честно - какво изпитваш
към мене?
- Търпение, скъпа... огрооомно търпение...
***
Разговор между баща
и син:
- Ти вече си голям,
сине, трябва да знаеш,
че никакъв Дядо Коледа
няма...
- Знам, тате, ти беше
и щъркелът, нали?!
***
- Тате, а твоята майка била ли те е, като си
бил малък?
- Не, сине, само твоята...
***
- Мамо, защо са ти
толкова нежни ръцете?
- Защото татко ти
изми чиниите, моето
дете!
***
Какво си мисли кокошката, докато я гони петелът?
- Ако бягам много бързо, няма да ме стигне,
ако бягам по-бавничко,
ще ме помесли за лесна... Я да взема да се
спъна...
***
В магазина продавачката пита клиент:
- Какво обичате?
- Ракия и бира, ама сега
съм дошъл за хляб - отговаря той.

Нов спрей може да доведе до

Революция в секса
Американска студентка направи изобретение,
което
може да доведе до
революция в секса презервативите ще
се прилагат под формата на спрей, пише
в."Дейли мирър".
Мишел Чу от Института Прат в Ню
Йорк е кръстила новия продукт "Гърлплей".
Иновационният
презерватив
се "произвежда" за
две минути, като мъжът напръска члена
си със специалния
спрей. При това положение на производителите няма да им се
налага да пускат на
пазара различни размери презервативи.
"Гърлплей" ще извайва предпазното сред-

ство по мярка за 120
секунди. След като се
получи "отливката",
може да се пристъпи
към полов акт.
Най-удивителното
е, че спреят може да
се използва и от дамите, когато се впръска
в половия им орган. И
при тях "отливането"
става за около две минути и след това може
да се пристъпи към
безопасен секс.
Презерватив под
формата на дезодорант? Явно това ще
бъде новият тренд,
пише в. "Дейли мирър". В същото време изобретателката
Чу работи над нови
хитроумни проекти.
Един от тях е сутиен,
който се сваля с дистанционно.

Осемте най-популярни мита за алкохола

усещането за затопляне, но
това е само илюзия. Повърхностните, подкожни кръвоносни съдове се разширяват и
човек има чувството, че му е
топло, но всъщност алкохолът
засилва процеса на топлоотделяне, а това води до замръзване, което може и да не се усети.
Заради този мит много хора са
платили с живота си, най-вече любителите на зимния риболов. Освен това редовната
употреба на алкохол понижава
имунитета и хората, които пият,
Този мит има своето ме- са по-податливи към настинки и
дицинско основание, защото грип, както и към други заболяалкохолът разширява кръво- вания.
носните съдове, от което прос- ПОВИШАВА НАСТРОЕНИЕТО
тудилите се хора получават
облекчение за два-три часа.
Алкохолът не е в състояние
Чаша спиртна напитка дава да помогне при лошо настроеЗа да оправдаят слабостта
си, любителите на алкохола са
измислили най-различни митове за едва ли не чудодейното
му въздействие върху организма. Спиртните напитки повишавали имунитета, избавяли от
простуда и правели човека покомуникативен.
Предлагаме ви едни от найразпространените заблуди за
алкохола и реалното му въздействие върху човека:

ПОМАГА ПРИ
ПРОСТУДА

ние, защото той е много силен
депресант, който затормозява
нервната система и психическите реакции. След употреба
на алкохол човек става поразкрепостен, защото главният мозък се потиска и губи
способността си за рефлекси.
Човек контролира по-слабо постъпките си или изобщо не ги
контролира. Затова пък след
преминаването на махмурлука
той преживява мъчително пиянското си поведение. Спиртните напитки не спасяват и от
страховете, те могат единствено да доведат до безразсъдни
постъпки.

СЛАБИТЕ НАПИТКИ СА
БЕЗОПАСНИ

Етиловият спирт при всички
случаи си е етилов
спирт, независимо
от това колко е разреден. Разпространено е мнението,
че за един истински мъж е нормално да изпива по 3
половинлитрови
бутилки бира. Това
може да доведе
до бирен алкохолизъм, който е не
по-малко
опасен
и по-безвреден от
обикновения
алкохолизъм, незауведомява своите клиенти, че висимо от това, че
бирата е с по-ниски
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу градуси, отколкото водката. Леките
мираната питейна вода по електронен път коктейли също се
като
(Е pay), както и да получават електронни възприемат
безобидни
заради ниското съдърфактури (e Faktura)
на етилов
Подробности на сайта на „В и К” Търговище жание
спирт, но те имат
по-токсичен ефект,

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

защото в тях са смесени някол- съвсем не означава, че той се
ко вида алкохол.
е преборил с умората, защото от пиенето организмът се
изтощава. В такива случаи е
Този мит е много коварен, по-добре да се превключи на
защото въздействието на алко- друга дейност или просто да
хола върху еректилната функ- се поспи.
ция е непредсказуемо. В някои
случаи
ерекцията изобщо
Сънят на
не се поалкохолицилучава и
те е кратък
любителят
и тревожен.
на подоСлед напибен допинг
ване човек
преживява
заспива
пълно фиатежко като
ско, а има
упоен. Този
случаи, косън
няма
гато ерекнищо общо
цията
е
с истинсканормална,
та
почивно
краят
ка. Хората,
на
полокоито
извия акт е
ползват алзатруднен,
кохола като
от което се
сънотворно
получава
средство,
застой на кръвта, а понякога рискуват в близко време да
и възпаление. В някои случаи станат алкохолно зависими
заради повърхностното разши- и да започнат да страдат от
рение на кръвоносните съдове още по-тежки нарушения на
алкохолът може да повиши по- съня. Известно е, че алкохолтентността, но обикновено той ното безсъние е предвестник
влияе отрицателно на произ- на състоянието делириум треводството на тестостерон и за- менс и на редица други психотова почти всички алкохолици зи, свързани с прекаляването
са импотентни.
с алкохола. Затова срещу

ПОВИШАВА
ПОТЕНТНОСТТА

ПОМАГА ЗА
ЗДРАВ
СЪН

БОРИ УМОРАТА

Разтоварването от стреса
и умората с алкохол след приключването на тежък работен
ден не се препоръчва. Спиртните напитки парализират
дейността на мозъчната кора,
което води до възбуда на цялата нервна система. След
употреба на алкохол човек
става по-подвижен, но това


безсъние специалистите препоръчват физическа активност и спорт, по възможност
на чист въздух.

ПОВИШАВА
АПЕТИТА

В известен смисъл това
е вярно, тъй като алкохолът
дразни слизестата обвивка на
стомаха. Не трябва обаче да
се забравя, че това може да
причини гастрит, язва, панкреатит, потенциална дистрофия и нарушения в усвояването на хранителни вещества.
По-големите количества алкохол се отразяват негативно на
сърдечния ритъм и дишането.

ПОДОБРЯВА
КРЕАТИВНИТЕ
И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ

Това е пълна заблуда. Изследванията показват, че както употребата на наркотици,
така и употребата на алкохол
за кратко време убива способността за творческо мислене. В
началото той провокира творчески подем, но това състояние
не може да продължи, защото
алкохолът унищожава невроните на главния мозък, от което
нивото на умствените способности на човека намалява и се
стига до неговата пълна деградация.
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