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Скандал с фонд Деца събират
"Земеделие"
помощи
Поискали 50 000 евро
рушвет от производител на яйца!
Агенция БЛИЦ-София
"Поискаха ми 50 000
евро, за да получа 848
000 евро от Фонд "Земеделие". Това заяви
пред в. "Преса" един
от най-големите производители на яйца в
България Азис Азис.
Той управлява модерна
птицеферма в района на
Търговище и е направил
проект за оборудване с
нови машини по селската програма.
Рушветът бил поискан чрез подставени
лица, които обяснили,
че стандартно той варира между 5 и 7% от
субсидията. Тъй като
във фонда са затлачени
много проекти, а програмата изтича, комисионната вече дори била
вдигната. Бизнесменът
категорично отказал да
плати каквото и да било
под масата и обяви пред
изданието, че е готов
да застане с лицето си
пред цяла България и да
обясни колко работници
има и какви данъци плаща. Преди два дни той е
успял да се види за минути със земеделския
министър проф. Димитър Греков и му е разказал за проблемите си.
"И ние от бизнеса
имаме вина, защото се
страхуваме да говорим.
Страх ни е, защото имаме кредити до гушата
и едва ги обслужваме",
допълни фермерът, който е направил едно от
най-модерните
предприятия за яйца в Европа. Компанията сега
дори изнася продукция
за Швеция.
Злополучният проект
е за покупка на машини,
но цялата инвестиция
е за 7,8 млн. евро. Азис
Азис иска да застане
срещу зам.-шефа на фонда Виолета Александрова и да я попита имала

ли е някога работници,
на които всеки месец да
дава заплати. "Ние тези
пари ги печелим с много труд, а не с някакви
комисионни", каза Азис.

Вече 9 месеца бизнесменът не е имал никаква комуникация с фонда
и няма обяснение защо
няма плащане по одобрения проект.

За 135-годишнина на МВР

Надстрелване в Търговище

За нас – третото място на Цонка Крумова
Жу р н а листи и магистрати се
надсрелваха с боен
пистолет в
турнир по
повод професионалния празника
на
МВР- Тър-

говище.
Състезанието включваше 3 пробни и 3 зачетени изстрела по
гръдна мишена, на разстояние 10 метра.

Най- точен мерник
показа и победител в
оспорваната надпревара стана Анета Милева от информационния
сайт „Targo.org”. При
мъжете, с 27 точки,
първенец стана Савин
Савов от Окръжния
съд.
Младата надежда на
в. „Търговищки НОВИНИ”, Цонка Крумова,
отстреля третото място
при жените и добави
поредното отличие във
витрината на „НОВИНИТЕ”.
(на 4 стр.)

В Търговище детски
„магазин на открито” събира пари в помощ на
възпитаници на социален дом в Попово. Импровизираният щанд
е разположен всеки
ден в различна част от
центъра на областния
център. Децата са на
възраст от 6 до 12 години, ученици в Първо ОУ
„Христо Ботев” в града
и в ЦДГ „ Осми март”. И
докато едни продават,
други продължават да
произвеждат – рисуват
или пък сръчно ваят фигурки.
Стоките са различни – рисунки, глинени фигури, салфетки,
миди и раковини, а цените – символични от
30 стотинки до 1 лев.
Усмихнати невръстни
магазинерки предла-

гат различните артикули и обясняват каузата си. „Събраните пари
ще дарим на децата,
лишени от родителски грижи в Попово”,
каза пред журналисти Рени, инициатор
на благотворителната
кампания.
Това не е първата
благотворителна акция
на децата. През миналото лято те успяват
да съберат 160 лв., с
които закупили различни пособия за малчуганите от Дома. Сега
инициативата им ще
продължи през цялата
ваканция. „До момента
сме събрали 230 лева и
се надяваме сумата да
стане по-голяма, благодарение на добрите
хора-купувачи”, казва с
усмивка Рени.

- Професор Вълев,
помня ви като млад
учител и художник от
времето, когато бяхте
в Търговище. Знам,
че сте организатор на
първата Окръжна художествена изложба,а
по-късно предлагате и

идеята за пленера по живопис на името
на Никола Маринов в нашия
град. След това
ни напуснахте
и станахте софиянец
- През 1967 г. излязох
от Търговище. По старите закони трябваше
3 години да работя по
разпределение след завършване на ВИИИ „Николай Павлович” /НХА/
и дойдохме тук. Понеже
жена ми
(на 4 стр.)

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

На 21 юли 2014 г. в Търговище

Пътуващо лятно кино

Това лято стартира националната кампания на
Българската национална
телевизия за възстановяване на изчезващите летни кина в България!
Започнала през 2012та година, инициативата
получи подкрепата на общините, безпрецедентен
обществен отзвук и престижните награди Eventex
Awards България и Eventex
Awards International 2013.
Както
и
най-важната
награда – любовта на
зрителите!Досега Пътуващото кино измина 10000
километра, около 50 000
души гледаха 64 прожекции под открито небе. Резултатът: 17 обещания за
възстановяване на летни

кина и още много покани.
През юбилейната за
БНТ 2014-та продължава с 23 нови прожекции
из България за времето
от 3 до 31 юли. В Търговище „Пътуващото лятно
кино с БНТ” ще бъде на 21
юли,понеделник,от 20.30
часа, на открита сцена
„Борово око”, с филм от
„Златната класика”. Очаквайте го! Сега – и с
Пътуваща детска библиотека, в която всеки, който
желае може да седне на
големия стол на четенето
или да размени любима
детска книжка за нова.
Децата ще могат да си
направят снимка, да прочетат от книжка, която са
донесли и да я оставят.

Изтъкнат творец и преподавател

Интервю на Божидар НИКОЛОВ
ВАСИЛ ВЪЛЕВ е известен български художник, а за
неговата поредна изложба в Търговище, съвместно
с дъщеря му Бисера, ние писахме в предишен брой на
„ТН”. За нашите читатели именитият творец беше
любезен да разкаже най-вече за първите си години в
Търговище и пътя си към София и творческото утвърждаване. В подкрепа на тези думи ще кажа, че
той е правил множество изложби у нас и в чужбина,
участвал в общи художествени изложби и бианалета, многократно е награждават и отличаван за това.
Живописни и графични творби на Васил Вълев са притежание на НХГ, СГХГ и други галерии в страната и
чужбина – Германия, Франция, Русия, Хърватия, Финландия, Словения, Македония, Турция, Виетнам, САЩ
и др. Богата сбирка от негови творби има и в Художествена галерия „Никола Маринов” в Търговище.
Васил Вълев е роден през 1934 в с. Сигмен, Карнобатско, но първите му учителски и творчески години
са свързани с Търговище. А от 1967 г. живее и работи
в София. Вече 12 години е професор и преподавател в
Художествената академия.

Понеделник, 7 юли 2014 г.
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Криза и в
Търговище

Песимистична прогноза

Не стигат Капанът на ниските доходи
изпитващи за
шофьорските
курсове

Вече не ни достигат изпитвачи за шофьорските
курсове". Това каза изпълнителният директор на агенция „Автомобилна администрация” Димитър Ганев във
връзка с новите правила за
провеждане на изпита за
шофьорска книжка по време на пресконференция за
отчет на дейността на Министерството
транспорта,
информационните технологии и съобщенията, предаде
репортер на Агенция „Фокус”. „Имаме криза за изпитвачи вече в няколко региона. Това са Пазарджик,
Търговище, Варна, Добрич.
Няма желаещи вече да работят като изпитвачи”, заяви
Ганев.
По думите му, новите
правила за провеждане на
изпит за получаване на шофьорска книжка не са били
приети добре. „Системата
работи вече един месец и
не беше лесно тръгването
на системата”, подчерта Ганев. Той допълни, че е имало случаи на враждебно
отношение към техниката.
„Първата седмица бяха счупени 3 таблета и 5 камери”.
Ганев каза, че все още няма
статистика за това дали корупцията при шофьорските
изпити ще бъде овладяна
в пълен размер. Той отчете
и промяната в организацията на работата на учебните центрове. Въведе се
електронният регистър и се
прекрати достъпът на инструктори до „Автомобилна
администрация”.
Според Ганев, уговарянето на дати за провеждане на
изпитите и заплащането на
таксите вече става по електронен път.
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Или за необходимостта от работеща местна
индустрия, независеща от чужди инвестиции

Продължение
от брой 46
Гърция също се провали.
За около десетилетие финансираните с дълг и европейски средства публични
разходи създаваха илюзията, че страната е преодоляла капана на средните доходи. Но финансовата криза
разкри истината, а именно,
че Гърция все още е развиваща се икономика.
Турция в момента тества
капана на средните доходи.
През 2011 г. брутният национален доход на човек от
населението в южната ни
съседка надхвърли 10 000
долара.
В Китай това се случи
през 2010 г. и оттогава светът очаква твърдото приземяване на китайската икономика.
Капанът е свързан с факта, че в даден момент разходите за труд достигнат
нива, при които инвестициите в производствен капитал
стават по-изгодни от инвестициите в работни места.
Само че повечето компании
просто преместват производството си в друга, по-евтина, развиваща се икономика или пък ограничават
новите капиталови вложения и насочват инвестициите си към други пазари. Ето
защо наличието на местна,
работеща индустрия, независима от чуждите инвеститори е от ключово значение
за прескачането на капана.
Ако скокът не успее, икономиката обикновено влиза
в рецесия и продължителен
период на застой. През това
време доходите на населението намаляват, конкурентоспособността на производството нараства, в даден
момент инвеститорите се
връщат и следва нов опит да
се прескочи капанът.
България падна в него
през 2008 г.
Тогава, по данни на Световната банка, брутният
национален доход на човек
надхвърли 10 000 долара.
През 2009 г. икономиката
на страната влезе в рецесия
и оттогава е в застой. Последните данни за брутния
вътрешен продукт показват
ръст с 1.2% през първото
тримесечие на 2014 г., но
ако се премахне ефектът от
дефлацията, икономика се
свива с около половин процент.
Страната ни вече е падала
в капана на средните доходи.

Това стана през 80-те години
на XX в. Тогава високите разходи за заплати при субсидираната от държавата пълна
заетост доведоха до икономическа криза и в крайна сметка до рухването на комунизма
в целия съветски блок.
Как да излезем от капана,
в който сме паднали? Истината е че единственият изход минава през увеличаването на инвестициите. И тъй
като безперспективен пазар
като българския не е толкова интересен за частните
инвеститори, то държавата
трябва да ги замести, взимайки дългове, изграждайки
инфраструктура,
инвестирайки в икономиката.

За жалост, не само българската икономика, но и
българската демокрация е
полуразвита, по определение на Freedom House. Докато корупцията придружава
всеки опит на държавата да
подпомогне икономическия
растеж, а обществото няма
никакъв контрол върху политическата класа, която само
си играе на избори, вратата
за държавните инвестиции
трябва да бъде колкото се
може по-плътно затворена.
Но без помощта на държавата, излизането от капана на средните доходи ще
отнеме на българския народ
още няколко десетилетия.
От интернет

Световно признание за
балетист от Търговище

Фернандо Леон Васев е
златен медалист от световното първенство по танци
Dance World Cup в Португалия.
През последните 3 месеца, солистът на Балетна Формация "Търговище"
беше на обучение в Севилия- Испания. Фернандо и 2 юли, той участва на Гала
тази година бе най-малък концерта на наградените
в неговата група. В сряда, златни медалисти.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Внимание!
Лаймска болест
Трима се разболяха за седмица в областния град

Òðèìà ñà ñå ðàçáîëåëè îò ëàéìñêà áîëåñò çà ñåäìèöà â Òúðãîâèùå. Òîâà ñî÷àò äàííèòå íà Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ â ãðàäà.
Ïðè÷èíàòà å óõàïâàíå îò êúðëåæè, ÷èÿòî ïîïóëàöèÿ ñå å
óâåëè÷èëà ñëåä îáèëíèòå âàëåæè.
Ìåäèöèòå ñúâåòâàò ñëåä ðàçõîäêà â òðåâíè ïëîùè äà ñå
ïðàâè ïîäðîáåí îãëåä íà òÿëîòî. Êîëêîòî ïî-áúðçî ñå îòêðèå è ñå ïðåìàõíå êúðëåæà, òîëêîâà ïî-ìàëêà å âåðîÿòíîñòòà òîé äà ïðåäàäå çàðàçàòà, êîìåíòèðàò òå. Ñúâåòúò èì
å âåäíàãà äà ïîòúðñèòå ëåêàðñêà ïîìîù, êàòî â íèêàêúâ ñëó÷àé íå áèâà êúðëåæèòå äà ñå ïðåìàõâàò ñ ãîëè ðúöå, à ñ ðúêàâèöà è ïåíñåòà.
Ïðåç ïîñëåäíàòà ñåäìèöà îò þíè, âàðèöåëàòà å çàñåãíàëà 4
äåöà îò Òúðãîâèùå, à ñêàðëàòèíàòà - 1. Íîâîðàçáîëåëèòå îò
åíòåðîêîëèò ñúùî ñà 4.

В Бюрото по труда

300 безработни
по-малко през май

В област Търговище постъпилите на работа регистрирани
безработни
лица са 450. Като от тях
без квалификация са 183,
с работническа професия
са 164, а специалистите
със средно специално и
висше образование са
103. Трудовите посредници са осигурили заетост
на първичния пазар на
241 безработни лица. На
територията на област
Търговище общо обявените свободни работни места от работодатели са 435.
В зависимост от икономическите дейности наймного свободни места са
заявени от преработващата промишленост, следвани от селското стопанство,
търговията, строителството и други.
В Областта по програми за заетост са
заявени
общо 183
работни
места,
като
от
тях 170 са
по националната
програма
„От социални помощи към
осигуряване на
заетост”.

В края на май в трите
бюра по труда в областта – Търговище, Омуртаг
и Попово регистрираните безработни места са 9
640. Равнището на безработицата за област Търговище на база официално
публикуваните данни от
Агенцията по заетостта
за страната е 19,6%, като
средно за страната тя е
11,2 на сто.
Най-висока е безработицата в община Антоново
– 57,2%, след нея е община Опака с 34,4%, в община Омуртаг безработните
лица са 31,2%, в Попово
– 17,6%, а най-нисък е
процентът на безработни
лица в община Търговище
– 12,8%.
От всичките регистрирани безработни без специалност са 58%, с работнически професии са
30%, а специалистите са
едва 12%. Преобладават
безработните с основно
и по-ниско образование,
които са 54%, лицата със
средно образование са
41%, а висшистите търсещи работа са 5%. Както
е и обичайно най-голям е
процентът на безработните над 50 години – 49%, а
младежите търсещи работа са 12%. От общо регистрираните
безработни
лица с намалена работоспособност са 442.

ÂèÊ

Чистят каналите
на Търговище

Â Òúðãîâèùå âå÷å ðàáîòè ñïåöèàëèçèðàíà òåõíèêà çà ïî÷èñòâàíå íà êàíàëè. Ìàøèíàòà å âíåñåíà îò Øâåéöàðèÿ è
å êóïåíà îò ÂèÊ äðóæåñòâîòî çà 390 õèë. ëâ. Ñ íîâîâúâåäåíèåòî èìà âåðîÿòíîñò äà ñå íàìàëÿò äî ãîëÿìà ñòåïåí
íàâîäíåíèÿòà â èçáåíèòå ïîìåùåíèÿ íà æèëèùíèòå ñãðàäè.
Òåçè äíè ìàøèíàòà áåøå òåñòâàíà çà ïúðâè ïúò â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò. Ñòåôàí Îâ÷àðîâ, ðúêîâîäèòåë ðàéîí Òúðãîâèùå êúì ÂèÊ, ñïîäåëè, ÷å êàíàëèòå â ãðàäà íèêîãà
íå ñà ÷èñòåíè ïî òîçè íà÷èí, çàùîòî íå å èìàëî íåîáõîäèìàòà òåõíèêà. Òîé êàçà, ÷å ñ íîâàòà ïðèäîáèâêà ïîíå ãîäèíà
íÿìà äà èìà ïðîáëåìè íà ïî÷èñòåíèòå ìåñòà.
Ìåòîäúò íà ðàáîòà íà ìàøèíàòà å ìíîãî ïðîñò, îáÿñíè
âíîñèòåëÿò Ïåòúð Áåêÿðîâ. Òÿ ðàáîòè ñ îêîëî 30 êóá. âîäà
íà ÷àñ, êàòî íàé-ãîëÿìîòî ïðåäèìñòâî å òîâà, ÷å èçïîëçâà
ìðúñíà âîäà, çà äà ÷èñòè êàíàë.
„Âîäàòà, êîÿòî ìèíàâà ïîä íàïîð â êàíàëà, îáðàçóâà âîäíà
ñòðóÿ, êîÿòî èìà òåãëèòåëíà ñèëà. Òÿ óòàÿâà òåæêè è äðóãè îòïàäúöè, íàé-âå÷å ïÿñúê, íàòðóïàí ñ ãîäèíèòå. Íàñëàãâà
îòïàäúöèòå â øàõòàòà, ñ âàêóóìà ñå èçñìóêâàò, âëèçàò â
áóðåòî è ñëåä òîâà ãè ïðåêàðâà ïðåç ïî÷èñòâàùàòà ñèñòåìà. Ïðåìèíàâàéêè ñëåä ðåöèêëèðàíåòî, âëèçà ïàê â íàïîðà è
ñ âîäíàòà ñòðóÿ ïðîäúëæàâà äà äúðïà äðóãè îòïäúöè. Ïðîöåñúò å ïîñòîÿíåí è ïðîäúëæàâà äî ïúëíîòî èç÷èñòâàíå íà
êàíàëà“, îáÿñíè Áåêÿðîâ.
Òîé óòî÷íè, ÷å ïî÷èñòâàíåòî ñå ïðàâè îò øàõòà äî øàõòà, áåç çíà÷åíèå íà êàêâî ðàçñòîÿíèå ñà.Òåõíèêàòà êàòî
öÿëî å íîâà çà Áúëãàðèÿ - òîâà å åäâà øåñòàòà ìàøèíà. Íà
Çàïàä îò ïîäîáíè òåõíîëîãèè ñå âúçïîëçâàò ïîâå÷å îò 15
ãîäèíè.

Âèñø ñúäåáåí ñúâåò

Димитър Тончев е новият
главен секретар на ВСС

Äèìèòúð Òîí÷åâ Ïåòðîâ å íîâèÿò ãëàâåí ñåêðåòàð íà
Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò, ñúîáùèõà îò ñúâåòà. Òîé å èçáðàí íà
äíåøíîòî çàñåäàíèå íà ÂÑÑ, ñúîáùè dnes.bg.
Äèìèòúð Òîí÷åâ èìà íàä 30 ãîäèíè þðèäè÷åñêè ñòàæ. Áèë
å ïðåäñåäàòåë íà Îêðúæåí ñúä – Òúðãîâèùå, ÷ëåí íà ÂÑÑ îò
16 äåêåìâðè 1998 ã.- 16 ìàðò 1999 ã., çàìåñòíèê ìèíèñòúð íà
ïðàâîñúäèåòî â ïåðèîäà 1999 - 2001 ã. Îò 2002 ãîäèíà äî íàñòîÿùèÿ ìîìåíò å àäâîêàò â àäâîêàòñêà êîëåãèÿ - Òúðãîâèùå.
Èìà çàâúðøåí êóðñ „Ñúäåáíà àäìèíèñòðàöèÿ” â Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð íà Ùàòñêèòå ñúäèëèùà – ãð. Âàøèíãòîí,
ÑÀÙ.
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Човекът и душата му С награди от "ТРИКСИ"
Елеонора и Рая

Кирил СМИЛКОВ
ТОЗИ КОЛЕГА никога не
беше му говорил така уважително и мило, както бе
започнал сега:
- Аз те смятам за много
добър, а и щастлив човек,
както и се полага за такива хубави, сговорни човеци
като теб, колега. Не греша,
нали?
- Де да бях постоянно
така, ама зависи от много
неща - исках да охладя малко ентусиазма му, защото
знам, че почне ли да те четка така някой, нататък винаги има скрит замисъл.
- Имам предвид нещо
конкретно. Ти задоми синовете си, нали?
- Да, женени са и се грижат за семействата си общо
взето.
- Ама май синът на брат ти
хич не става…
- Как да не става!? Завърши образование и работи.
- Да, ама е пълен льопчо
с момичетата, така чувам.
- Е и? Какво толкова си се
загрижил за него?
- Просто ми дойде наум
нещо съвсем хуманно и
безпристрастно. Та ако не
си против, ще ти направя
един подсказ за един златен шанс за него. Все пак
ти е племенник, братов син,
нали?
- Така ли?...Дай да го видим тоя шанс.
- Едно красиво девойче
познавам, както познавам и
родата му, не е случайна и
рискова идеята ми.
- Опиши ми как е, какво е
то по-конкретно!
- С крака е като писалки,
стройничко, беличко, чистичко…Златна работа, га-

рантирам ти!
Чичото на момчето, който е загубеняк и направо
„льопчо” нещо се подосети
и рече:
- А крачетата не са ли поскоро като топлийки?
- Това е прекалено да се
каже, колега и той го потупа
за омилостивяване по рамото. А знаеш ли какви са й
очите?
- Може би кафяви като
един вид маслинки, ама не
от най-доброкачествените?
- Не, те са черни като найчерните череши.
- Но като най-дребничките черешки, предполагам.

Елеонорa Димитровa от
Студио „Тодоров” към Младежки дом-Търговище е Лауреат втора степен от Междунaродния фестивaл нa
изкуствaтa "TRIXI"Aлбенa
2014г. Ели се съревновава с над 25 изпълнители от
няколко държави във втора
възрастова група. Тя представи „Копнеж” на Маргарита Хранова и Horchat
Hai Caliptus /”Евкалиптова
гора”/ - песен от репертоара
на Ищар. Музикален педагог на Ели е Тодор Тодоров.
Рая Христова с музикален педагог Кремена Кряколова е Дипломант първа
степен от същия конкурс.
Тя пя в 4 група, като бе наймалък участник в нея. Съревновава се с участници
от Украина, Русия, Турция и
България.
Арт център "Стринджендо" организира и провеж-

да Международния детски
фестивал на изкуствата
"ТРИКСИ" от 2007 година.
Целите на форума са популяризиране на изкуството
и творчеството на млади
таланти от различни държави, повишаване на професионалното майсторство,
творчески контакти между

участници, ръководители и
изтъкнати дейци в сферата
на образованието и културата, толерантно отношение към децата от различни
религиозни групи и етноси
чрез детското творчество,
запознаване с историята,
културата и традициите на
страната-домакин.

Често срещаната практика да се чупят на две таблетките може да се окаже
опасно или най-малкото да
попречи на ефективната терапия, твърдят експерти от
Факултета по фармацевтични науки в университета в
Гент, Белгия. Данните, изнесени от тях, сочат, че близо
1/3 от счупените фрагменти
се отклоняват от препоръчителните дози с над 15%.
Изследването
подчертава, че практиката да се
чупят таблетките може да
има сериозни клинични последствия при лекарствата,
при които границата между
терапевтичната и отровната
доза е минимална.
Резултатите от опитите
показват, че 31% от парчетата от таблетките имали
отклонение от теоретичното
си тегло с повече от 15%, а
14% от парчетата се отклонявали с над 25%. Дори и
най-прецизният метод за
разчупване показал отклонение от 8 до 21%.
Разчупването на таблетките е широко разпространено в различни здравни
сектори, но както сочат
резултатите само четвърт
от лекарствата се разполовяват точно. Счупените половинки обикновено са неравни, а често значително
количество от тях се губи по
време на разполовяването.

Използваните при пробата
лекарства били за различни
заболявания, включително Паркинсон, тромбоза,
артрит и сърдечна недостатъчност, а използваните
уреди за разчупване били
кухненски нож, ножица и
специално приспособление
за разполовяване на таблетки. След разчупването,
всяко парче било претеглено, за да се установи какво
е отклонението от теоретичното тегло.
Ключовите резултати сочат, че:
* Използването на приспособление за чупене на
таблетките е най-прецизният метод. Той показал
отклонение от 15 до 25% в
13% от случаите, но в сравнение с отклонението при
използване на ножици (в
22% от случаите) и на нож
(в 17% от случаите), методът остава най-точен.
* Приспособлението за
чупене на таблетки предизвиквало отклонение над
25% само в 8% от случаите
в сравнение с 19% от случаите при използване на
ножици и 17% при използване на нож.
* Някои лекарства се
разполовявали прецизно и
по-лесно от други. При найлесните за счупване значимо отклонение от теоретичното тегло имало само при
2% от случаите, а най-трудните за чупене таблетки се
отклонявали от нормата в
19% от случаите.
Въз основа на резултатите специалистите препоръчват използването на
приспособление за разполовяване на таблетки,
когато няма как да бъде
избегнато самото разчупване. Но крайната препоръка
на белгийските специалисти е производителите на
лекарства да предоставят
по-голямо разнообразие от
таблетки в различни дози
или в течен вид, за да може
постепенно чупенето им да
стане ненужно.

Чупенето
на
Амбициозните
привличат хапчета било опасно
Защо да внимаваме мъжете
със захарните напитки
Канадски учени доказват, че
водят към рак на гърдата
Жените, които пият повече от три захарни напитки
на седмица, са изложени на
повишен риск от рак на гърдата, установиха канадски

Стресът се предавал
от човек на човек
Стресът може да се предаде от човек на човек,
твърди екип от психолози в
университета в Сейнт Луис.
Ново проучване на специалистите показва, че в някои
ситуации стресът може да
бъде заразен.
Екипът искал да разбере
дали непознати хора могат
да се стресират от случайната си среща с други непознати.
За да тестват теорията,
учените включили в изследването група доброволци и
ги разделили на две групи.
Едните хора трябвало да излязат да се изправят да говорят или да поставят аритметично предизвикателство на
втората група доброволци.

- Ти пък как лошо се изрази! Абе аз ти казвам, че
момичето е цвете непомирисано, от мъжки ръце не е
пипнато.
- Че то май се подразбира,
как да се намери мъж, който
ще поиска да опипа това моменце? А кажи накрая, без
заобикалки, за чия поотлежала щерка ми говориш!
- Ами тя е златната дъщеричка…Извинявай, ама ми
е неудобно така директно…
- Колега, твоя подсказ е
повече от директен. Тя не е
ли случайно дъщеричка от
първия брак на твоята нова
женичка?

Учените измерили нивата
на кортизол и тези на един
от ензимите, които специалистите свързват със стреса, в притеснените оратори
и наблюдаващите.
Те открили, че нивата
на стрес у слушателите са
"пропорционални на тези на
ораторите, а и не са повлияни от пола на човека“.
Стресът може да бъде
предаден от човек на човек
чрез тона на гласа, изражението на лицето, позата
и дори миризмата, твърдят
специалистите.
"С това проучване показваме, че стресът е заразен
и може да бъде предаден от
човек на човек“, казват учените.

учени.
Изследователите откриха, че колкото повече захарни напитки консумирали жените в изследването
им, толкова по-голяма била
плътността на тъканите на
гърдите - рисков фактор за
рак. Плътните гърди имат
по-малко мастни тъкани и
повече жлезна тъкан.
Представителките
на
нежния пол с плътни гърди
са изложени на по-висок
риск от рак, защото имат
повече клетки, които могат
да станат ракови. Тяхното заболяване също така
е по-вероятно да не бъде
открито навреме, защото
зоните с анормални тъкани се забелязват по-трудно
при мамографско изследване.
За целите на проучването били анализирани 1555
жени, половината от които
били в предменструална
фаза, а другата половина – в постменструална.
Участничките трябвало да
попълнят въпросници за
това колко често пият подсладени със захар плодови
сокове и газирани напитки.
След това плътността
на гърдите им била изследвана чрез мамограф.
"От всички жени тези, които приемаха захарни напитки повече от три пъти
на седмица, имаха средна плътност на гърдите
от 29,6%, а тези, които не
пиеха този вид напитки,
бяха с плътност от 26,2%",
заяви ръководителката на
изследването д-р Каролин
Диорио от университета
"Лавал" в Квебек.

Известно е, че властта е
един от най-силните афродизиаци, но ново проучване
разкри, че амбициозните и
успели жени са като магнит
за мъжете.
Изследването показва,
че личностите, които постоянно се оплакват и говорят
само за проблемите си, отблъскват
събеседниците
си. Независимо дали става
дума за колеги, приятели
или за интимни партньори
мрънкането е непривлекателно, както за жените, така
и за мъжете.
Ако постоянно сте притеснени за нещо или вдигате
много шум и за най-малката
дреболия, лесно можете да
си спечелите прякор "истеричка". Докато удовлетворението от живота действа
като силен магнит и за двата
пола.
Мъжете обичат жени, които показват страстта си
към работата, имат положителна енергия и са решителни в постигането на
целите си, сочат още резултатите от изследването. Ако
успеете да покажете такива
качества, със сигурност ще
заинтригувате мъжа, от когото се интересувате.
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Надстрелване в Търговище Изтъкнат творец и преподавател

(от 1 стр.)
Победителите
получиха
специални флагчета
и поздравления от гл.
инспектор Емил Иванов, зам.-директор на
ОД на МВР – Търговище.
По утвърдената в
годините традиция, в
навечерието на 5 юли
професионалният
празник на служителите на МВР, служители
от различните структурни звена в дирекцията премериха сили
и умения в три състезателни дисциплини:
стрелба с боен пистолет, футбол на малки
вратички и теглене на
въже. В спартакиадата участваха отбори от
ОД МВР-Търговище,
РУ “Полиция”-Търговище, Попово и Омуртаг,
както и на областната
противопожарна
служба.
Тази година се навършват и 135 години
от създаването на институцията.

Годишнина, която се
отбелязва в цялата
страна със спортни и
културни прояви.
По случай празника
на МВР, директорът
на Областна дирекция
на МВР – Търговище
комисар Георги Николов бе удостоен с „Почетен знак на МВР“
от министър Цветлин
Йовчев.
Отличието за комисар Николов е за дългогодишна безупречна
служба и постигнати
трайни резултати в
опазване на обществение ред и спокойствие и в борбата с
престъпността.
30 служители на
Областна
дирекция
на МВР – Търговище
също бяха наградени
за постигнати високи
професионални резултати в борбата с престъпността. Повишени
в по-горна степен на
категория и длъжност
са между 20-25 служители от Дирекцията.

ОБЩИНА АНТОНОВО
ОБЯВЯВА
1. Публичен търг с тайно наддаване
за продажба на:

1.1. ПИ №029019, с площ 4.134 дка, с.Ястребино, при начална тръжна цена 1000.00 лв. без
ДДС;
1.2. ПИ №092017, с площ 1.114 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 270.00 лв. без
ДДС;
1.3. ПИ №092018, с площ 0.222 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 60.00 лв. без ДДС;
1.4. ПИ №092019, с площ 0.877 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 210.00 лв. без
ДДС;
1.5. ПИ №096003, с площ 2.397 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 560.00 лв. без ДДС;
1.6. ПИ №096005, с площ 1.828 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 440.00 лв. без ДДС;
1.7. ПИ №096006, с площ 0.610 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 150.00 лв. без ДДС;
1.8. ПИ №096007, с площ 2.228 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 540.00 лв. без
ДДС;
1.9. ПИ №096010, с площ 1.657 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 400.00 лв. без
ДДС;
1.10. ПИ №096011, с площ 2.685 дка, с.Любичево, при начална тръжна цена 650.00 лв. без
ДДС;
1.11. ПИ №000055, с площ 0.876 дка, с.Вельово, при начална тръжна цена 240.00 лв. без ДДС;
1.12. ПИ №000104, с площ 1.348 дка, с.Вельово, при начална тръжна цена 360.00 лв. без ДДС;
1.13. ПИ №001002, с площ 3.296 дка, с.Вельово, при начална тръжна цена 870.00 лв. без ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 23.07.2014 г. от 13.30 часа в заседателната зала на общината.
При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 30.07.2014г. в
същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на
цена 60.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до
16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и
информация на гражданите.
За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че:
На 07.07.2014 г., от 14:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
с.Угледно и с.Кестеняво - общ. Омуртаг.
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

(от 1 стр.)
завърши
руски език и търсехме
две места за учители
по руски и рисуване.
Бяхме ги открили в
Силистра, но докато
оправим
документите, едното място се
зае. Тук беше обявено
място по рисуване, по
руски език нямаше. И
аз дойдох специално
да видя за какво става
дума. В отдел „Просвета и култура” тогава ми
казаха, че ще намерят
на жена ми работа, да
дойдем.
- Къде започнахте
като учител в Търговище?
- Започнах като учител в Първа гимназия.
Това беше и големият
майтап. Казаха, че е
обявено място по рисуване, но като дойдохме тук се оказа, че
мястото не е свободно.
Жена ми я назначиха
веднага, което беше
хубаво. Аз нямаше какво да правя и започнах
работа в ОКС-то като
художник. Там бях известно време. След
като се освободи мястото в Първа гимназия,
аз започнах да преподавам на 8-ми и 9-ти
клас рисуване. Следващата година премахнаха рисуването за деветокласниците и остана
само за 8-ми, поради което не ми се запълваха
часовете. Следващата
година закриха рисуването и за осмокласниците. Прехвърлих се в
Прогимназията.
Като
направих 3 години, се
отказах от учителството
и известно време около
година бях на свободна
практика.
Предварително бяха
говорили с мен за Музея в художествения
отдел да бъда уредник.
Там се оказа, че няма
картини и започнахме
да ги събираме. Написал съм за тази дейност
по повод честването на
80-годишнината на Никола Маринов.
- Помня от онова време, че организирахте местните
художници и създадохте група на художниците.
- Когато дойдох тук
нямаше такава група.

Имаше едно решение
да членувам в съседния окръг и се прехвърлих в Шумен, защото ми беше най-удобно.
Тук ни дадох фактури и
да ги разписвам, когато се изпълняват
временните творчески
поръчки. Сметката се
пазеше в отдел „Култура и просвета”.
- Кога точно се
формира групата?
- През 1959 г. беше
формирана, а първата
изложба беше във фоайето на киното. След
това правихме изложба в някакво
помещение
срещу
Пазара. От Попово имаше
завършили
х уд ож н и ц и ,
които членуваха при нас
и от Търговище имаше
също. Спомням си двама
талантливи местни
х уд ож н и ц и ,
а д в о к ат ът
Онбешев и
Илия Пасков
от горското
стопанство. Академията е едно добро помагало да ти даде знанията, но не е гаранция
за един талант. А те
бяха талантливи.
- Спомням си, че по
това време заминахте за София. Как се
случи това?
- Първо бях преподавател в Художествената гимназия, където
имаше една неудобна
за мен ситуация. Аз
бях там профпредседател. Имаше някакъв
конфликт с директора
и го преместиха, за
да се успокоят нещата. Тогава предложиха
мен и още един колега за директор. Направиха колегата ми
директор и прецених,
че ще има отново конфликти между директора и профпредседателя. След това ме
приеха за живописец
и график във Военното
издателство. Там директор беше Димитър
Вълканов, родом от
Априлово, Поповско.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 10.07.2014 г., от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на:
с.Стара речка, общ.Антоново, обл.
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

Жени, туш, 1988 г.

Работата ми вървеше
много добре. Но се
обяви конкурс за доцент в Художествената академия, аз кандидатствах и станах
преподавател.
- Селският бит винаги Ви е интересувал и е бил в основата на творбите ви.
Така ли е и сега?
- Да, аз винаги съм
подчертавал, че съм
селянин по душа. И
съм казвал, че в София
живея от много години, но не съм рисувал
центъра, а съм рисувал
покрайнините,
които
ми напомнят на селото.
Моите работи винаги
ще бъдат насочени към
селския бит.
- Какво не успяхте
да нарисуваш? Какво
ви избяга от четката
и платното?
- Много неща. Правил съм много портрети на платно и така са
си оставали недовършени. Основният портрет не съм го направил
и за това съжалявам.
Едни други неща, които също са останали
неизпълнени са свързани с Габрово. Там
има постоянно изложба на хумора. Там съм
участвал няколко пъти,
правил съм скици и до
сега съжалявам, че не
съм довършил нещата.
- Какво ви е отношението към така наречения Български
Лувър, които помпозно го назова Вежди
Рашидов?
- Вежди ми е ученик
от гимназията. Талантлив човек е. Бил съм
в Париж в едни ателиета, тогава Вежди
дойде с протекцията

на председателя на
Съюза на писателите
Георги Джагаров. След
това дойде президентът Жельо Желев, след
това Петър Стоянов,
след това Георги Първанов и той винаги е
бил с тях приятел.
- Явно го умее и до
днес.
- Да, така е.
- Къде имате Ваши
творби?
- На много места. По
времето на Комунизма
се правеха много изложби. При една от изложбите в Търговище
аз дойдох да я видя и
пресичайки центъра се
срещам с един познат.
Той ми каза,че имало
една моя картина купена от предната изложба, беше посветена
на строителството на
новия град. Тази картина беше бракувана.
Другото нещо, което
много ме измъчва е
един портрет на Курото. Сега не е известно
къде е, което е жалко.
- Поводът да сте в
Търговище е юбилеят.
- Тук има два юбилея. Моите 80-години
и 50-години на дъщеря ми Бисера. Тя е
професор в Софийски
университ по живопис.
Много се радвам, че
подредихме тук тази
малка живописна изложба. Благодаря от
мое име и от името на
дъщеря ми на Библиотеката, а най-много на
Богомила Атанасова,
че бяха настоятелни и
взаимно осъществихме
това добро намерение.
Надявам се и на бъдещи творчески срещи с
търговищката културна
общественост.

Понеделник, 7 юли 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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
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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"
Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

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

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

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Давам под наем
ДВУСТАЕН ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ, полуобзаведен, в кв.
"Запад", бл. 6, ет. 2,
южно изложение.
Тел. 0892 454 618

Спешно търся безработна
жена за гледане на болен в
чужбина, дългосрочно. Добро
заплащане, да не е пушач,
може и туркиня. По възможност с червен паспорт.
тел: 0897 717 098 – Иванка



за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.

Давам под наем
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
МАГАЗИН 47 кв.м., напълно оборудван, отговаря лв. като крайна цена за купувача
на изискванията. На ул.
тел: 0887/ 93 99 30
"Епископ Софроний" 17.
Продавам
Продавам тухлен
Тел. 0888 966 961
Бус „ФОРД ТРАНЗИТ” апартамент, 96 кв.
и 0887 245 861
1990 г. – двойна гума,
м., ет. 2, с изолация,
Продавам ДВУСТАЕН АПАРс малка винетка.
ТАМЕНТ в кв. "Запад",
дограма и газ
Цена 1800 лева.
луксозно обзаведен, след
 0899 85 79 90 тел: 0888/ 607 984
ремонт тел. 0892 454 618

(1-4)

ОБЯВА „ЕКОКОМЕРС – НЕК” ООД
има следното инвестиционно намерение
ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ТРИ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 39 000 ПИЛЕТА – БРОЙЛЕРИ.
В поземлен имот № 73626.504.242
В землището на град Търговище
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Мнения и възражения се приемат в стая №5 /проход на
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро етаж 2 – Дирекция „Инвестиции и екология” в сградата
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550 на община Търговище.

(2-4)

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА вила в
местността „Кованлъка”. Отремонтирана,
обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен изглед. С ток и вода
ДВОРНО МЯСТО от 1 дка с лозе и овощни
дръвчета. Леснодостъпно място с нотариален акт. На изгодна цена. Тел.: 0897 44 17 69
(0)

(0)

(0)

двор близо до
Изчислителния
център
 0899 20 80 12

Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32
(0)

за закуски и място за
паркиране.
Намира се между Пътното и Огледалото
Тел.: 0899 20 80 12

(1-4)

Давам под наем таванска боксониера в
района на Стоматологията – обзаведена. Наем: 100 лв.  0601/ 8 29 54

ДАВАМ ДВУСТАЙНА КВАРТИРА под наем в раПродавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 42 кв.
йона на „Солигена”, разширена, частично обзам. на ул. „Стефан Куцаров” 2 /срещу Ставедена. Наем: 150 лв.  0896/ 30 30 69
рия бряст/, ет. 2. Южен, ново строителство,
ДАВАМ ПОД НАЕМ МА- Давам под наем
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНА завършен до ключ. И МАГАЗИН находящ се
в партера на блока. тел: 0896/ 652 116
СТОКИ – 70 кв.м.; с щанд
КЪЩА с голям
(1-4)

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 7-годишно
дете в Несебър. Осигурени са препитаване и храна. Заплата: 800 лв.
 0895/ 544 006 от 18 до 20 ч.

(1-4)

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

Фирма „МЕКС” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ за обект находящ се
в Търговище, на следната длъжност: 11 броя
работници на длъжност „зидар” за изработка на рефракторни пещи.
Кандидатите следва да изпратят CV и мотивационно писмо на емайл: meksbg@abv.bg

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

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
компас" е безплатна
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216

"Äåëîâè êîìïàñ"

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

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

ЕКО-БУЛ ООД
с Гъбене, област Габрово
модернизирани ферми
търсим да назначим:
ДОЯЧИ, ГЛЕДАЧИ
И ТРАКТОРИСТИ.
Осигурена квартира.
Много добро заплащане.
 0899 702 795 и 0885 399 898
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(0)

(1-4)

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Продавам АПАРТАМЕНТ
Фирма „Зарко 90”
/тухлена/ 70 000 лв., 95 кв.
ЕПК, 82 кв.м. таванска с тераса,
гр.
Лозница
мазе, PVC дограма, локално парно
м. в Търговище, кв. „Бороотопление, вътрешна изолация.
вец”, етаж 1, от всичко 2
търси работници:
След основен ремонт. Цена: По
ДОГРАМАДЖИИ И МОНТАЖНИЦИ етажа. Два самостоятелни
споразумение. тел: 0894/ 039 868
входа, 5 стаи, остъклена
Осигурява транспорт, добро заплаПродавам АПАРТАМЕНТ щане Тел. 0888 83 84 76 тераса, маза и таванска
стая. тел: 0899/ 743 004
0888 86 41 79
120 кв. м. в Идеален център,

(1-4)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

(0)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-2)

ÊÓÏÓÂÀ

(1-4)

(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
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

7 юли 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Comedy - Офис треска
20.30 ч. - комедия

7 юли
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес и утре
13:20 Нощем с белите коне тв филм
14:30 Младият Дракула - тв
филм
15:15 Ангели приятели анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Кралиците на суинга
4-сериен тв филм
22:00 В кадър: Под запрещение
22:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Нокаут - сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Супер - екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Зона Спорт - спортно
предаване
22:00 Нощна стража - екшън
00:15 Снайперисти - сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Тетрадката - драма
12:45 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Да отгледаш Уейлън комедия
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Шерлок Холмс - екшън

20:30 Офис треска - комедия
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕ22:30 Двама мъже и половина
ДЕЛНК
- сериал
00:20 От местопрестъплението
23:30 Без пукната пара - сериал
- сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
10:00 Екзотични кътчеталайфстайл
10:30 Топ модели - реалити
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
17:00 Топ модели - реалити
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Любов извън закона сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
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 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

Diema TV

07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал
10:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
22:00 Противоотрова - трилър
23:55 Среднощен ездач сериал

TV 7

09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Елегантни на скорост риалити
12:00 Уютно
bTV
12:30 Новини
06:30 Тази сутрин
13:00 Федерални свидетели 23:30
Революция
Z
сериал
09:30 Най-доброто от преди
сериал
bTV Comedy
обед - токшоу
14:00 Отчаяни съпруги 08:00 Шантави рисунки- анимаKino Nova
12:00 bTV Новините
сериал
ционен
07:30 В светлината на прожекто- 15:00 Агнешко, сериал 12:30 Шоуто на Слави
09:00 Шоуто на Слави
рите - екшън
13:30 Опасни улици комедия
10:00 Братовчед ми Вини 10:00 Разобличаване - сериал 15:30 Новини
сериал
комедия
11:00 Клюкарката - сериал
15:00 Цветовете на любовта
16:00 Момичето с червения
12:00 Домашен арест - ситком 11:55 Убийства в Мидсъмър - сериал
шал - сериал
13:00 Новите съседи - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Нюзрум
14:30 Да, мило - сериал
14:00 Хотел за кучета - комедия 18:30 НОВИНИ
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Без пукната пара - сериал 16:00 Мистерии в Питсбърг 19:30 Черна роза - сериал
16:00 Двама мъже и половина
комедия
19:00 bTV Новините
20:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
18:00 Разобличаване - сериал
20:00 Една любовна история
- сериал
17:00 Комиците - шоу
19:00 Клюкарката - сериал
- сериал
21:30 Валя и Моро превземат
21:30 Земя на бунтовници - 18:00 Новите съседи - сериал 20:00 От местопрестъплението
света - риалити
19:30 Домашен арест - ситком
- сериал
сериал
22:30 Новини

ВТОРНИК

Kino Nova - БСП
21.00 ч. - екшън

8 юли
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала 2014
13:25 Нощем с белите коне тв филм
14:30 Младият Дракула - тв
филм
15:15 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Полуфинална среща
от Световното първенство по футбол
- Бразилия 2014

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Нокаут - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Светът на животнитесериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Забранена зона - екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягствотосериал
22:00 Дневна стража - екшън
00:30 Снайперисти - сериал

17:00 Аламинут - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Дюс Бигалоу - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

21:00 БСП - Бесни Страшни
Пенсии - екшън
23:15 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал
bTV Lady
09:55 Тайна - драма
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 На гости на третата
09:00 Кухнята на Звездев
планета - сериал
09:30 Бон Апети
12:30 Досиетата Грим - сериал
10:00 Екзотични кътчета13:30 Безследно изчезнали лайфстайл
сериал
10:30 Топ модели- реалити
14:30 Комисар Рекс - сериал
11:30 Модерно - токшоу
15:30 Херкулес - сериал
12:30 Женско царство- сериал 16:30 Екип Алфа - сериал
14:00 От обич- сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща- сериал
18:30 На гости на третата
16:00 Пан Ам- сериал
планета - сериал
17:00 Топ модели- реалити
19:00 Безследно изчезнали 18:00 Самозванка- сериал
сериал
19:00 От обич- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Студиo Футбол, дисериал
ректно
22:00 Любов извън закона bTV Cinema
21:30 Футбол: Лудогорец сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
Динамо Букурещ - при10:00 Престъпления от класа - 00:00 Самозванка - сериал
ятелски мач, директно
сериал
Nova TV
23:30 Студиo Футбол, ди11:00 Боговете сигурно са полу- 06:20 Здравей, България
ректно
дели - комедия
09:30 На кафе - НТВ
23:45 Даркман 3: Умри, Дарк13:15 Престъпления от класа - 11:30 Езел - сериен
ман, умри - екшън
сериал
13:00 Новините на Нова
TV 7
14:30 Досиетата Х - сериал
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Превратностите на
15:30 Шерлок Холмс - екшън
14:30 Перла - сериен
живота - сериал
18:00 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
- сериал
16:30 Малката булка - сериен
11:30 Елегантни на скорост 20:00 Революция Z - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV
риалити
21:00 Ана и кралят - драма
19:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
12:30 Новини
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:00 Федерални свидетели 09:30 Най-доброто от преди 23:45 Революция Z - сериал
00:45 Спасението на Сара Кейн 21:00 Хавай 5-0 - сериен
обед - токшоу
сериал
- драма
22:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
14:00 Отчаяни съпруги -сериал
22:30
Господари
на
ефира
шоу
12:30 Шоуто на Слави
bTV Comedy
15:00 Агнешко - сериал
13:30 Опасни улици- сериал 08:00 Шантави рисунки- анима- 23:00 Отмъщението - сериен
15:30 Новини
филм
15:00 Цветовете на любовта
ционен
16:00 Момичето с червения
- сериал
09:00 Комиците - шоу
Kino Nova
шал - сериал
17:00 bTV Новините
10:00 Офис треска - комедия
10:00 Разобличаване - сериал 17:00 Нюзрум
17:30 Лице в лице
12:00 Домашен арест - ситком 11:00 Клюкарката - сериал
18:30 НОВИНИ
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Новите съседи - сериал 12:00 Убийства в Мидсъмър 19:30 Черна роза - сериал
19:00 bTV Новините
14:30 Да, мило - сериал
сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи
20:00 Една любовна история 15:30 Без пукната пара 18:00 Разобличаване - сериал
- сериал
- сериал
сериал
19:00 Клюкарката - сериал
21:30 Валя и Моро превземат
21:30 Земя на бунтовници - 16:00 Двама мъже и половина 20:00 От местопрестъплението
света - риалити
сериал
- сериал
- сериал
22:30 Новини

СРЯДА

bTV Action - Острието
22.00 ч. - драма

9 юли
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
11:30 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала 2014
13:25 Нощем с белите коне тв филм
14:30 Младият Дракула - тв
филм
15:15 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Кралиците на суинга тв филм
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Полуфинална среща
от Световното първенство по футбол
- Бразилия 2014

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал

21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Белязан да умре - драма
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягствотосериал
22:00 Острието - драма
00:15 Снайперисти- сериал

bTV Cinema

09:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Боговете сигурно са полудели 2 - комедия
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Записки по един скандал
- трилър
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Път към отмъщение драма
23:30 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки- анимационен
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Дюс Бигалоу - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина сериал
17:00 Шоуто на Слави

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканциилайфстайл
10:30 Топ модели- реалити
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство- сериал
14:00 От обич- сериал
15:00 Модна къща- сериал
16:00 Пан Ам- сериал
17:00 Топ модели- реалити
18:00 Самозванка- сериал
19:00 От обич- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Любов извън закона сериал
00:00 Самозванка - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
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 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

Kino Nova

10:00 Разобличаване - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
11:55 Убийства в Мидсъмър сериал
14:00 Холивудски мистерии комедия
15:45 БСП - Бесни Страшни
Пенсии - екшън
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Клюкарката - сериал

Diema TV

07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал, /п/
10:00 Обирът - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал /
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Студио Футбол, директно
17:00 Футбол: Лудогорец АЕЛ Лимасол - приятелски мач, директно
18:55 Студио Футбол, директно
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
22:00 Еър Америка - екшън

TV 7

09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Бивши съпруги от
Холивуд
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели
- сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи - сериал
21:30 Валя и Моро превземат
света - риалити
22:30 Новини

bTV Cinema - 21.00 ч. - драма
Гърбушкото от Нотр Дам

10 юли
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
11:30 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес и утре
13:20 Нощем с белите коне тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм /
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Обща страст - игрален
филм
22:50 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу

18:00 Новите съседи - сериал
20:00 От местопрестъпление19:30 Домашен арест - ситком
то - сериал
20:30 Огнени стъпки - комедия 21:00 Правилата на играта 22:30 Двама мъже и половина
мистъри
- сериал
23:40 От местопрестъпление23:30 Без пукната пара - сериал
то - сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Пехотинецът - драма
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягството сериал
22:00 Корени убийци - екшън
23:45 Кралете на бягствотосериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х- сериал
10:00 Престъпления от класасериал
11:00 Спасението на Сара Кейн
- драма
13:00 Престъпления от класа сериал
13:45 Досиетата Х - сериал
16:00 Флика - драма
18:00 Дневниците на вампирасериал
19:00 Дневниците на вампирасериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Гърбушкото от Нотр Дам
- драма
23:00 Революция Z- сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки- анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Огнени стъпки - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал

17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Съседите - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Море от любов - криминален
23:20 От местопрестъплението - сериал

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканциилайфстайл
10:30 Топ модели- реалити
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
17:00 Топ модели - реалити
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Любов извън закона сериал
00:00 Самозванка - сериал

07:45 Херкулес - сериал
09:00 Кейп, супергероят сериал
10:00 Еър Америка - екшън
12:30 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
22:00 Робокоп - екшън
00:10 Среднощен ездач сериал

bTV Lady

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
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 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

Kino Nova

10:00 Разобличаване - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
11:50 Убийства в Мидсъмър сериал
14:00 Земята преди време анимационен
15:20 Правилата на играта мистъри
18:00 Разобличаване - сериал

Diema TV

TV 7

09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Анджелина Джоли документален
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 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи - сериал
21:30 Скрити доказателства
- сериал
22:30 Новини
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В българския език синоним на “паметлив” е
и “умен”, а в сръбския
“паметен”
означава
дори “интелигентен”.
Така че, като отговаряте на въпросите от
теста с “да” или “не”,
не се притеснявайте
в коя категория ще се
озовете.
1. С лекота ли запомняте пет телефонни номера?
а) да
б) не
2. Случвало ли ви се е
да забравите за делова
среща?
а) да
б) не
3. Можете ли да си спомните какво сте закусвали
(обядвали) преди три дни?
а) да
б) не
4. Помните ли с кого и
къде сте се целували за
първи път?
а) да
б) не
5. Помните ли името на
първата си любов?
а) да
б) не
6. Спомняте ли си релефно някои случки и подробности, свързани с нея?
а) да
б) не
7. Помните ли първия си
учебен ден в школото?
а) да
б) не
8. Помните ли пътя, по
които сте ходили в началното училище?
а) да
б) не
9. Можете ли да изрецитирате стихотворение от
вашето детство?
а) да
б) не
10. Помните ли някоя
своя дрешка, която сте
носили, когато сте били на
десетина годинки?
а) да
б) не
11. Помните ли как сте
били облечени на първата
любовна среща в живота
ви?
а) да
б) не
12. Преди да позвъните
на близки познати, изваждате ли тефтерчето с номерата, ако нямате GSM,
разбира се?
а) да
б) не
13. Някои аромати напомнят ли ви за места, където сте били?
а) да
б) не
14. Помните ли рождените дни на приятелите
си?
а) да
б) не
РЕЗУЛТАТИ
7 и повече
отговора б):
Вашата памет е средностатистическа. Вероятно често забравяте
за важни дела, срещи,
позвънявания…Това ви
създава куп неприятно-

сти, но пък си има и преимущества – вие бързо
се освобождавате от
чувството за вина, не се
натоварвате, а и създавате впечатление за артистична личност.
7 и повече
отговора а):
Вие притежавате великолепна и услужлива
памет. С лекота ви се
отдава да запомните
много и най-разнообразна информация. Сигурно
не веднъж сте предизвиквали възхита,
примесена с щипка
завист у околните.

Какво казват еротичните сънища

Доста хора сънуват, че
правят секс с бившия, но
малко знаят, че тези сънища
не са свързани със самия
полов акт. Сънищата, в които правите секс с бившия си
партньор, обикновено означават, че все още имате неизяснени отношения с него
и рядко говорят, че искате

отново да бъдете заедно.
Сексът с представител на
същия пол пък е свързан със
самочувствието ви. Той може
и да означава, че трябва подобре да опознаете своето
тяло и някои точки, към които
досега сте били скептични.
Но тези сънища могат да говорят и за несигурност във

връзката ви.
Секс с приятел най-често
издава, че дълбоко в себе
си имате други влечения
към този човек, които не са
само приятелски. Сексът с
непознат говори за желание
за личностно израстване и
развитие, но само ако сънят
не е неприятен.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Започвате новата седмица с грижи, но въпреки това поддържайте равномерно темпо в работата. Не е време да се месите и на
близки, колеги, познати и съседи, те ще се оправят сами със своите
грижи, а и ще носят последици за погрешни ходове. Някои Овни се
изкушават от идеята да търсят нови приятели, работа и пътища, по-добре днес
да изчакат, с пестеливост и умереност проблемите се овладяват.
ТЕЛЕЦ Хубаво, но по-напрегнато начало на деловата седмица – може
да ви се наложи пътуване, тичане по инстанции. Телците да избягват
спорове с колеги, клиенти и познати, финансовите им амбиции са големи, но ще ги поставят в деликатна позиция. А и не винаги сте прави.
С нови хора постигате по-лесно съгласие, знаете си работата и усилията ви са
плодотворни. Зарадвайте някак близките...
БЛИЗНАЦИ В началото на седмицата вие и Стрелци не сте много
отпочинали и е редно да не поемате голямо физическо и психическо
натоварване. Група Близнаци имат добри идеи за делови и обществени изяви, но в момента едва ли ще срещнат разбиране в по-широк
кръг събеседници. Не се отказвайте, а подготвяйте инициативите самостоятелно и сериозно, и да ви критикуват, вие сте правите.
РАК И вие влизате в новата седмица, забавяйки делово темпо като
Козирози. Част от Раците да бъдат по-грижовни към тонуса, обаждат
се стари болежки, трябва да помислят за отпуск и укрепване. Други
сега и не продумват за отдиха си, искат да стартират отдавна готвени проекти. Едва ли ще намерите подходящи партньори, а за работата това е
важно, изчакайте, ще постигнете желанията си.
ЛЪВ Хващате се много здраво за работа независимо дали колеги и
партньори оценяват усилията ви, или ги приемат като нещо съвсем
обичайно. Лъвовете ще се стараят доста и за изпълнение на поети
поръчки, и в обучение, и за поемане на нови проекти. Някои се стремят и към кариера, но има риск да поемат задачи, които после да им тежат...
Преценявайте внимателно офертите.
ДЕВА От миналата сряда уреждате важни делови и финансови въпроси, не става лесно и на моменти мислите, че се товарите с чуждата
работа. Сега Везните ви съветват да не се поддаване на това настроение, пък и наистина е редно да се пазите от общуване с песимисти и
комплексари. Девите ще си открият малки пропуски, ще оправят нещата, а и
ще печелят от услуги, оказвани на околните.
ВЕЗНИ Куп делови и административни въпроси за уреждане ви чакат, ще подтиквате и Деви да упорстват по техните, а не да чакат
партньори и колеги тепърва да подхващат работата. Везните имат
добро разбирателство и с близки Скорпиони, важно е да намерят
най-дипломатичния начин за прокарване на идеите си. С такт направена бележка върши повече, отколкото скандал в екипа.
СКОРПИОН Вие и Везни трябва да търсите съмишленици за реализиране на идеите си, роднини и домашни са ви голяма опора. Група
Скорпиони дълго са упорствали за организиране на начинания, намиране на средства и друга черна работа, сега техният принос получава
признание. Даже да не ви похвалят публично, от днес околни стават
по-отзивчиви и отговорни, нещата вървят ОК.
СТРЕЛЕЦ Пазете се от претоварване, не е време за спорове, макар
че критиките ви биха били основателни. Някои Стрелци още преживяват стари огорчения, но това не помага за пряката им работа, не
носи и печалби. На път имате условия за нови и доходни партньорства, други от зодията се хващат за по-самостоятелни изяви – приходът може
да е малък, но си е техен.
КОЗИРОГ Сега не бързате по задачите, които сте си набелязвали като
по-спешни. Козирозите ще внушават и на Раци да намалят темпо, да
контролират своите харчове и да стеснят малко кръга на общуване.
Сега делата ви наистина вървят по-трудно, но няма да правите компромиси със срокове, качество, околните не могат да затворят очи за това.
Търпението е възнаградено с интересни оферти.
ВОДОЛЕЙ Трудните задачи ви сближават с нови хора, укрепвате и
връзките с доста колеги, клиенти, познати. Водолеите да бъдат внимателни с финансите и да пестят дори някой да ги вини за скъперничество.
Не сте стиснати, но имате и домашни задължения, печалбите трябва
да идат за нуждите на семейството, битови подобрения. Няма да поемате и
чужди грижи.
РИБИ Време е за сериозни равносметки. Ако не сте доволни от дела
и учение, помислете как да подобрите резултата си. Група Риби имат
нови проекти, но моментът не е подходящ за практическата дейност.
Изчакайте и не пилейте времето си, трябва да се подготвите за упорити усилия, да укрепите тонуса си, партньорствата да влязат във форма. Уточнявайте и дръжте на задълженията.

Понеделник, 7 юли 2014 г.
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Учени разбиха легендите за
Йети и Голямата стъпка
тичното
създание,
Брайън Сайкс и колегите му признават,
че изследването им
не показва, че те не
съществуват.
"Фактът, че нито
една от пробите не
се оказа от Йети, не
означава, че някоя
следваща няма да
бъде от него", допълва Сайкс.
Учените са се
натъкнали на две
проби от древни полярни мечки в Хималаите, за които
не е известно да са
обитавали този регион. Находките карат специалистите
да допускат съществуването на нов или
хибриден вид мечки
в района.
Други
учени
смятат, че за да
се докаже съществуването
на Йети или Голямата стъпка,
е
необходимо
много повече от
космена проба
- визуално или
физическо доказателство, като
например
част
от тяло. "Всеки
уведомява своите клиенти, че горски бозайник
оставя следи от
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- себе си в гората
намирамираната питейна вода по електронен път име ние
именно тях.
(Е pay), както и да получават електронни Само Големия
тип го няма", казфактури (e Faktura)
ва антропологът
Подробности на сайта на „В и К” Търговище Тод Бисотел от
Нюйоркския унивят призив към други
музеи, учени и почитатели на историите
за Йети (хималайския Снежен човек)
и Голямата стъпка
(Саскуоч, дивия човек от горите), да
споделят всякакви
проби, за които смятат, че са от легендарните примати.
"Смятах, че има
около 5-процентен
шанс да открием
проба от неандерталец (или Йети)",
казва Брайън Сайкс,
ръководител на изследователския екип
от Оксфордския университет, посветил
по-голяма част от кариерата си в търсене
на истината за хима-

лайския Снежен човек, Голямата стъпка
и други "необичайни
примати".
Сайкс и колегите
му са тествали 36
космени проби от
Бутан, Индия, Индонезия, Непал, Русия
и САЩ. Чрез ДНК
анализ те са открили
техни съответствия
от съвсем реални
животни.
Повечето са се оказали от
мечки, но учените са
се натъкнали и на косми от малайзийски
тапир, коне, бодливо
прасе, кон, овца и
дори човек. И макар
да не са открили никакви доказателства
за Голяма стъпка и
родственици на ми-
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Почитателите на
легендите за страховити човекоподобни
създания като Йети
и Голямата стъпка, и
хората, които твърдят, че са ги виждали, със сигурност ще
се разочароват да
научат за ДНК анализ на над 30 космени проби, който
показва, че те всъщност са от мечки,
крави, вълци и други реални животни,
предадоха световните информационни
агенции.
През 2012 година изследователи от
Оксфордския
университет и музея по
зоология в Лозана,
Швейцария, отпра-





Пиян мъж се качил
в автобуса и седнал
до един свещеник.
Ризата на мъжа
била мръсна, а лицето му омацано с
червило. В ръцене
си държал наполовина празна бутилка вино. Мъжът
отворил вестник и
започнал да чете.
След няколко минути попитал свещеника:
- Отче, какво причинява артрита?
- Господине, причинява го лошия начин
на живот - евтините жени, многото
алкохол и презрението към ближния!
- Ами значи аз съм
обречен! - промърморил пияницата и
продължил четенето.
Свещеникът, мислейки за това, което казал, се обърнал
към мъжа и се извинил:
- Съжалявам, не
исках да прозвучи
така! От колко време имате артрит?
- Не, отче, прочетох във вестника,
че Папата има.

верситет. Някои
експерти са на
мнение, че ако
Голямата стъпка
съществуваше,
ентусиастите и
учените щяха да
намират много
повече следи от
"няколко заблудени косъма".
"Тези,
които вярват в
Йети,
Голямата
стъпка
или чудовището
о
т
Л ох
Нес,
трябва
да получат базово
с е кс уа л н о
обучение.

Всеки Йети трябва да има двама
родители,
четворка баби и дядовци и т.н. - с
една дума, трябва да има цели
стада от Йети.
Къде обаче се
крият те?", пише
в имейл екологът Стюарт Пим
от университета
"Дюк".

Хората дължат големия си
мозък на яденето на насекоми

Американски учени
са установили, че съвременните хора дължат големите си мозъци
на това, че предците ни
са се хранили с насекоми, се твърди в статия,
публикувана в научното сп. Journal of Human
Evolution.
Насекомите като храна са довели също до
развитието на когнитивни функции при човека и
при приматите.
До тези изводи американските учени са
достигнали по време
на експедиция в Коста
Рика, където са наблюдавали живота на
капуцини. По думите
на специалистите този
вид маймуни, основна-

та храна на които са
именно насекомите, потвърждават еволюционната теория.
Когато
капуцините ловят насекоми,
те подобряват сензомоторните си навици,
развиват когнитивните
механизми, което, на
свой ред, се отразява
благоприятно
върху
развитието и размера
на мозъка.
Учените предполагат,
че с подобна дейност са
се занимавали и предците на съвременния
човек. Освен това понякога да се улови насекомо е твърде сложно,
което кара животните
да полагат по-големи
мозъчни усилия.

Рибите помнят няколко дни

Рибите помнят мястото,
където са им давали храна
12 дни. Това доказаха канадски учени.
В експеримент на цихлиди е била давана храна
на едно и също място в аквариум. "Тренировката" е
продължила три дни, след
което рибите са имали
12-дневна почивка (били
са преместени в друг аквариум). После животните
са били върнати в първия
аквариум, където са били
"обучавани", като движе-

0893 693 202 от понеделник до събота!

нията им са били регистрирани със специална
камера.
Повечето риби са прекарвали основното си
време на мястото, където
преди 12 дни са им давали храна. Там те са очаквали отново да намерят
такава.
Според канадските учени това доказва, че рибите са способни да помнят
дни наред, а не само 30
секунди, както погрешно
се смяташе досега.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

