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Обновяват квартал „192” Служебно правителство
Встъпи в длъжност

По проект тук ще бъдат вложени 1 040 000 лева
Борислав КУРДОВ
Във вторник, 5 август,
кметът на Търговище
Красимир Мирев даде
пресконференция, повод за която бе стартът
на дейностите по проект за облагородяване
на квартал „192”. В брифинга участваха също
главният инженер на
общината
Валентина
Йорданова и управителят на фирмата-изпълнител на дейностите
„Девня Трейд” ООД-Варна Светлин Савов.
„Имаме възможност
да започнем изпълнението на ангажимент,
който бяхме поели преди
няколко години, а именно благоустрояването на
цели квартали, един от
които е кв. „192”. Преди
15 години в Търговище
имаше три квартала, които бяха изпълнени като
строителство, но без никаква инфраструктура.
Това бяха „Запад 3” и
кварталите „191” и „192”.
За пет-шест години на
„Запад 3” само с ресурси на общината успяхме
да му придадем добър
вид. Преди две години
благоустроихме и „191”.
Сега стартираме големия проект за „192” каза кметът Красимир
Мирев. По думите му,
проектът е изключително напрегнат откъм
срокове на изпълнение,
но изпълнителят е дал
гаранция, че ще приключи с дейностите за
около месец. „Лично аз
мисля, че това ще бъде
най-добре изпълнения
ни квартал като проектиране - съвременно и
удобен за жителите му”,
каза още Мирев. Стойността на проекта е 1

040 000 лв.
Б л а гоус т р о я в а н е то на кв. „192” обхваща
междублоковото
пространство между 5
блока, които са на 6,7
и 8 етажа, обясни г-жа
Йорданова. Предвиден
е ремонт на съществуващата и изграждане
на нова вътрешно квартална алейна мрежа и
тротоари с които да се
осигури транспортен и
пешеходен достъп до
сградите. Предвидени
са 66 парко места със
застроена площ от 870
кв.м. Ще бъде изградена и връзка към ул.
„Кюстенджа”, която е
новопроектирана.
Предвидено е цялостно
озеленяване
и благоустрояване на
свободните площи. Тук
ще бъде изградена
оградена амфитеатрална спортна площадка
с размери 14.50х22.50
метра. Ще има и две
нови детски площадки.
Към едната от тях ще
бъде направена беседка с кът за барбекю.
След проведена открита процедура за изпълнител на дейностите бе избрана „Девня
Трейд” ООД – Варна.
Управителят на дружеството
(на 2 стр.)
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Пътят към
световните
пазари

Среща на животновъди от региона с представители на асоциация
на животновъди
от Франция

Свилен НИКОЛОВ
Среща с животновъди на тема „Световните
пазари на месо и мляко и българската ниша.
Как да си направим
рентабилна ферма”, се
състоя през изминалата
седмица в Търговище.
Поводът за тази форум бе възможността
фермери от (на 4 стр.)

Приятни мигове
на басейна

Профeсор по констационно право и преподавател в Юридическия факултет на СУ
"Св. Климент Охридски". Депутат в 36тото и 40-тото НС и
евродепутат от БСП

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

Проф. Георги Близнашки, служебен министър-председател
Екатерина Захариева, служебен вицепремиер по икономическа политика и министър на регионалното развитие и
министър на инвестиционното проектиране
Проф. Йордан Христосков, служебен вицепремиер по социална политика и министър на труда и социалната политика
Христо Иванов, служебен вицепремиер по правосъдие,
вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието
Илияна Цанова, служебен вицепремиер по управление
на средствата от Европейския съюз
Васил Щонов, служебен министър на икономиката и
енергетиката
Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването
Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи
Румен Порожанов, служебен министър на финансите
Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Доц. Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката
Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната
Даниел Митов, служебен министър на външните работи
Мартин Иванов служебен министър на културата
Евгения Раданова, служебен министър на младежта и
спорта
Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните
Светлана Жекова, служебен министър на околната среда
и водите

Драги читатели
и рекламодатели,

дойде време и за нашата лятна отпуска.
Така че офисът на „Търговищки НОВИНИ” ще
бъде затворен от 11 до 26 август.
На всички приятели и читатели, които
ще почиват през август, екипът ни пожелава приятен отдих. Ще се срещнем отново в
подстъпите на есента и… на предстоящите парламентарни избори.

Основни ремонти на
улици в Омуртажко

Надие МУХАРЕМОВА
Тече основен ремонт
на улица „Христо Ботев”
в с. Петрино, община
Омуртаг на стойност 23
087,81 лева. Възстановяването на улицата се
извършва по одобрен
проект на общината от
Публичната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на
регионите” на Министерството на финансите. Ремонтиращият се участък
е с дължина 96 метра.
Предвидените дейности
са полагане на два нови
тръбни водостока с последващо асфалтиране и
направа та пътни банкети от трошен камък.
За 69 603,98 лева
пък възстановяват ули-

ца „Пейо Яворов” в
гр.Омуртаг. Средствата
за основния ремонт на
тази улица, също са от
Публичната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие
на регионите.” Ремонтиращият се участък от
улицата е 253,00 метра
и започва от началото на улицата, където
е кръстовището с ул.
"Търновска" и продължава до кръстовището
на ул. "Три кладенци".
Тук е предвиден ремонт
на настилката и на част
от бордюрите и тротоарите. Поради големия
наклон на улицата износващият пласт на
настилката ще бъде от
бетон.
(на 4 стр.)
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Обновяват... Усилни дни на полето За първи път
(от 1 стр.) Светлин Савов
заяви, че фирмата има богат
опит с работа по проекти.
„Разполагаме с достатъчен
брой служители, както и
техника, за да се справим
със задачите в наложените
срокове. Разполагаме също
така и със собствен разсадник за дървесни видове и
храсти. Така че жителите на
квартала първо да се въоръжат с малко търпение относно шума по време на строително-монтажните работи,
а после да очакват едно
красиво благоустрояване на
пространството край техните домове”, каза г-н Савов.
Той уточни, че растенията
няма да могат да бъдат засадени сега, заради топлото
време, а най-вероятно това
ще стане в началото на октомври.
На
пресконференцията
стана дума и затова, че улица „Брегалница”, която дели
кварталите „191” и „192”, не
е включена в проекта. Нейното обновяване ще бъде
направено през 2015 година, обеща г-н Мирев.
На срещата с журналисти
кметът на Търговище говори
и за предстоящото стартиране на проекта за благоустрояване на парк „Юкя”
през следващата седмица,
което се е забавило заради
обжалвания в Комисията
по защита на конкуренцията. Тази комисия все още
бави отговора си и относно
ремонта на детска градина
„Веселушко”, където също
ще бъде направено цялостно обновяване.

В Търговищко приключи жътвата на
ечемика * Дожънва се и пшеницата

В Търговищка област жътвата на ечемика приключва.
Кампанията по прибирането
на реколтата продължава в
Търговищка община, съобщи Елена Николова, експерт в Областната дирекция
"Земеделие".
В областта с културата
през тази стопанска година
бяха засети общо 54 247
дка. До момента са прибрани 95 на сто от всички
площи. Стопаните отчитат
производство общо 20 374
тона и среден добив 381 кг
от декар. Най-много площи
с ечемик има в община Търговище - 24 934 дка, следва
община Попово с 18 200
дка. Там е отчетен и най-добрият среден добив - 450 кг/
дка. В сравнение с кампанията през 2013 г., когато
средният добив е бил 358
кг/дка, земеделските стопани от региона отчитат повисоки добиви, коментира
Николова.
Продължава и прибирането на реколтата от пшеница в региона. До момента
са ожънати 234 498 дка или
малко над 65 на сто. Средният добив е 398 кг/дка, като
през миналата година е бил
434 кг/дка, сочи справка за
хода на кампанията. Наймного са площите с пшеница в Търговищка и Поповска
общини – съответно по 151

961 дка и 135 310 дка. Найвисоки добиви са регистрирани в община Опака - 480
кг/дка, както и в Поповско 433 кг/дка.
Продължава кампанията
по прибирането на фуражните култури - тритикале и
маслодайна рапица в Търговищка област. В региона
с рапица има засети общо
44 565 дка, а с тритикале - 5
723 дка, съобщи Елена Николова, експерт в областната дирекция "Земеделие" в
Търговище.
До момент са реколтирани 32 340 дка с рапица, или
малко над 72 процента. Наймного площи с културата има
в община Попово - 20 030
дка, следва община Търговище с 17 000 дка. В средата на

на личен
Пари за читалища Смяна
лекар за полугодието
В Омуртажко

Читалище „Светлина-1927” в Зелена Морава с одобрен проект от
Министерството на културата

Двадесет и седем хиляди и петстотин лева /27
500/ са одобрените пари
за читалището по схемата за целево финансово
подпомагане
дейността
на народните читалища
от първата конкурсна сесия за 2014 година на
Министерството на културата. Получената финансова подкрепа е в
направление
„Частични
ремонтни дейности по
сградите на читалищата
и вътрешен интериор на
сценичните и библиотечни
пространства”. С отпуснатите средства предстои да
се направи ремонт на покривната конструкция, частично вътрешно и външно
саниране на сградата, изграждане на санитарен възел, с какъвто читалището
към настоящия момент не
разполага и други строително-ремонтни работи.
Читалището в село Зелена Морава е основано
през 1927 година с наименованието „Назъм Хикмет”.
По това време се е помещавало в една от стаите
на кметството. През 1987
година се построява самостоятелна читалищна
сграда с канцеларии, киносалон, библиотека и читалня.
Образователно-култур-

ната институция разполага
със съвременна компютърна зала, а библиотечният
фонд се състои от 7 561
тома книги – съобщава
Фатме Джелилова, която е
читалищен секретар в село
Зелена Морава. По думите
и разбираме, че ежегодно
читалището кандидатства
за допълнителни средства
пред Министерството на
културата, но досега не е
било одобрявано финансиране в такъв размер. В община Омуртаг голяма част
от народните читалища
кандидатстват всяка календарна година за допълнителен финансов ресурс
пред Министерството на
културата. За 2014 година
в направление „Художествено-творческа
дейност
и попълване на библиотечния фонд са одобрени две хиляди лева/2000
лв./ за НЧ „Отец Паисий
– 1870” Омуртаг и хиляда
лева/1000 лв./ за НЧ „Шафак-2001” Омуртаг. В срок
до края на месец януари
2015 г. следва спечелилите финансиране културни
институции да предоставят
разходно-оправдателни
документи пред община
Омуртаг и Министерството на културата, дирекция
„Нематериално културно
наследство”.

През юни в област Търговище от правото да променят постоянния избор на
личен лекар са се възползвали 1 392 здравно осигурени лица, които се разпределят по общини по следния
начин: В община Антоново
броят им е 69 лица, в община Попово са 299, в Омуртаг
са 189, в община Опака техният брой е 190, а в община
Търговище лицата сменили
личният си лекар са 645
лица.
При сравнение с данните от 2013г. се установи, че
през юни тази година се
наблюдава тенденция на
намаляване на здравно осигурените лица, извършили
промяна в постоянния избор на личен лекар – през
юни 2013 техният брой е 1
662, а през декември 2013г.
– 1 878.
Ръководството на Район-

в село Баячево

кампанията средният добив
е 315 кг/дка, а производството е малко над 10 000 тона,
уточни експертът. В сравнение с миналата стопанска година добивът е почти същият
- тогава той е бил 312 кг/дка.
Прибрани са и повече от
половината площи с тритикале. В областта има засети
общо 5 723 дка, в общините
Антоново, Омуртаг и Търговище. През тази година в
Поповско и Опачевско няма
площи, засети с фуражната
култура. Средният добив е
321 кг/дка, като най-висок
е той в община Търговище
- 370 кг/дка. Сравнителната
справка спрямо миналата
Спас СИМЕОНОВ
година показва по-нисък
В едно Търговищко село
добив. През 2013 г. той е бил се направи интересен вари376 кг/дка.
"ТН" ант за свободното време на
децата, нарекохме го „Весело лято” На 02 и 03.07.2014г.
се проведе футболна среща
между отборите на селата Баячево и Кралево. На
10.07.2014г. се проведе рисунка на асфалт на тема:
„Какво искам да правя през
лятото”. На 15.07.2014г. състезание с велосипеди – за
качествено
изпълнение
на 5 елемента
/пренасяне на чаша с вода от маса
на маса без да се разлее
и да се слиза от колело-

то; изписване на осмица,
кръг, вълна и права линия/.
На 22.07.2014г. рисунка на
компютър на тема: „Моята
библиотека” с рисунките ще
се направи изложба в читалището. На 24 и 25.07.2014г.
се проведе футболна среща
между отборите на селата
Руец и Баячево.
Всеки участник получи
награда и грамота за участие от читалище „Будител –
1927” , инициативата бе подпомогната и от кметствата
на селата Баячево, Кралево
и Руец.
Весело лято !
Снимка: Албена Недева

Пайдушко с грамота за
най-чисто и поддържано

на
здравноосигурителна каса-Търговище информира
гражданите на областта, че следващата промяна в
избора на общопрактикуващ лекар
могат да осъществи в периода от 01.
12. 2014г. до 31. 12.
2014г. Извън този
период постоянен
избор се прави само
при смяна на адрес
по съответния ред.
Лицата,
временно пребиваващи за срок от
един до пет месеца извън
здравния район, в който
са осъществили постоянен
избор, могат да направят
временен избор с регистрационна форма за временен
избор. След изтичане на
петмесечният срок изборът
им автоматично се връща
към постоянно избрания от
тях лекар.

Специална грамота, подписана от кмета Красимир
Мирев, бе връчена на кметския наместник на село
Пайдушко Фатме Мехмедова. Пайдушко се оказа селото, което до момента през
настоящата 2014 г. е с найподдържани и чисти улици
и територии за обществено
ползване в общината. За
това говорят многобройните проверки от еколозите и
специалистите по чистотата. Общо 8 са отличените
села, чийто кметства получават стимулиращи предметни награди за
това, че най-добре
се грижат за хигиената и опазването
на околната среда.
Кметовете и кметНа снимката: Екологът
Христина Младенова връчва
грамотата на
кметския наместник на Пайдушко Фатме
Мехмедова

ските наместници на Васил
Левски, Голямо Соколово,
Баячево, Братово, Момино,
Ловец, Пайдушко и Росина
получават от община Търговище моторни храсторези. Те са предназначени за
поддържането и окосяването на зелените площи и
парковете на тяхната територия.
Селата, които са последни по показатели за хигиена, са Лиляк, Преселец,
Кралево, Руец, Драгановец,
Вардун, Давидово, Подгорица.

В Търговищкото село Буховци бе открит комплекс за
игри за деца и тийнейджъри.
Той е осъществен с подръчни
и отпадъчни материали и се
ползва от няколко дни, съобщи кметът на селото Здравка
Бонева.
Новият комплекс е разположен на неизползваема досега асфалтирана площадка
срещу сградата на читалището в центъра на селото. Идея-

та за разработването му е на
ръководството на културната
институция и е подкрепена
от кметството. Върху асфалта
са изрисувани голямо „Не се
сърди човече” и „Дама”. Предстои да се изработи и шах,
сподели Бонева. Изпълнението е изцяло дело на секретаря на читалище „Развитие
-1906”. Материалите, с които
е изработено всичко са отпадъчни. Зарчето е обработен

от доброволец крак от палет,
а пешките – пластмасови бутилки, боядисани с боя, предоставена от кметството.
Целта е чрез игрите да подобрят уменията на малките
да броят, да разпознават различните цветове, да работят в
екип, каза още кметът. Още
повече, че тези игри са от
вида „двигателни” и са полезни и за физическото развитие
на младежите и децата.

Буховци – с комплекс за игри на децата
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Кой спечелил повече Българският Езеро изплува
„пакет” на
13-о място насред пустинята
Чудо в Тунис

Кирил СМИЛКОВ
ТРИМА
ВИСОКОПОС- го възприемеш, ама на теб
ТАВЕНИ НАЧАЛНИЦИ от всички ти завиждаме…От
сега управляващата партия демокрацията ти спечели
случайно срещнаха техен най-много, щастливец!
- Спечелил ли съм?!
колега по работа от бивша
- Да, ти си най-успял, зауправлявала партия.
- Как си, господине? -за- щото си остана чист и неопита единият от издигнали- петнен, сега за теб никой не
казва укорна дума.
те се партийци.
- Брей, дявол да ме вземе
- Донякъде съм добре ! отвърна някак неопределе- мен, големият хитрец! Значи всички, които станахте
но бившият му колега.
- Добър ден и от мен, как важни началници, аз съм ви
си? - подаде ръка друг от на- сложил в джобчето си?
- Ти не го приемаш серистоящите печеливши.
- Е, пак така, не чак най- озно, ама знаеш ли, че ние
зле - последва отговор, кой- тримата, дето се изкушихме
то не предполагаше към да заемем шефски постове,
голямо продължение на всъщност си навлякохме много ядове и болезнен тормоз?
разговора.
Бившият им колега и не
- На мен ми е особено
приятно, че те виждам - каза заел някое важно местенце,
третият
високопоставен
партиец. - Надявам се, че си
все така весел и бодър?
- Ти, надявам се, знаеш,
че аз съм отявлен оптимист,
винаги съм убеден, че може
да е и много по-зле.
- Даа, ти не се възползва
от изгодния момент да се натиснеш някъде за началник,
докато твоята партия беше
на власт. В смисъл, че не се
поддаде на изкушение…
- Защо, на вас тримата
лошо ли ви е от това изкушение?
- Виж, не знам как ще

нещо почна да го гъделичка и му ставаше смешно от
тоя фалшив, напълно лицемерен тон на тримата. Въздържа се явно да се засмее,
само каза:
- Интересен ми стана
разговорът с вас… Досега
аз по нищо не усещах, че
толкова много съм спечелил
и съм такъв щастливец, но
щом вие го твърдите, сигурно е така. В такъв случай ви
благодаря за уважението,
по-точно за откровеността
ви, че ме сочите за много
хитър човек. А от мен, възползвалия се лукаво, считайте, че ви поднасям истинско съчувствие за това,
че сте изгорели, жертвали
Българските мъже са на
сте се. Дори имате моите съ- 13-то място в Европа по гоболезнования!
лемина на мъжкото достойнство, сочи ново проучване на
доктор Макс Зонер.
Специалистът изследвал
средния размер на пениса
на европейците и установил,
че жителите на Стария континент крият между краката
си "зверчета" с дължина от
около 7,3 см и съответно 15,4
см във възбудено състояние.
Най-големи "пакети" в Европа имат мъжете от Босна
и Херцеговина. Те радват
половинките си с цели 15,65
см. Втори са холандците с
15,6 см, а на трето място
са гражданите на Австрия с
14,99 см.
Унгарците,
датчаните,
сърбите и французите също
могат да се похвалят със солидни дадености. Чак след
тях са германците с 14,48 см.
Хърватите се нареждат на
11-о място с 14,77 см, следвани от албанците с 14,2 см.
Само с 11 милиметра поте деградират по-бързо, от- малки, или 13,09 см, са досколкото се възпроизвеждат. тойнствата на българските
Затова седмично отделяйте мъже. Те са на фаталното, но
два-три часа за упражнения престижно 13-о място. Съседите от Македония, Румъния
и един час за разтягане на и Гърция пък могат само да
мускулите и ставите. За да не ни завиждат, защото са на
качите излишни килограми, милиметри след нас в спизанимавайте се с аеробика съка.
и спортно ходене. Впрочем,
спортното ходене сваля и високото кръвно налягане. През
лятото го практикувайте рано
сутрин, най-добре по сенчестите алеи на парка. От
50 до 60 години човек започва активно да губи мускулна маса и да натрупва
мазнини. За жените този
процес се изразява в промени на фигурата - талията
се увеличава, като достига
Мозъкът на жените се разприблизително до обема на вива по-бързо от този на мъжебедрата. На тези промени те. Това показват резултатите
се дължат проблемите със от ново изследване, проведено
сърдечносъдовата система, сред 3100 души от 13 европейповишава се рискът от диа- ски държави.
бет. Затова лекарите препоОказва се, че женският моръчват да отделяте 2-3 часа зък се справя по-добре със заседмично за силови упраж- помнянето на различни неща,
нения и един час за разтя- като дамите имат по-добра
гане.
епизодична памет в сравнеПодходящи са бадминг- ние с господата. Въпреки че
тонът, футболът и тенисът, мъжете са по-добри по матетъй като тренират мускули- матика от жените, разликата
те, не позволяват на сърце- между двата пола в тази обто да остарява и укрепват ласт сериозно намалява през
скелета. След 60 и нагоре последните години. „И двата
тъканите са по-слаби, а кос- пола отбелязват напредък с
тите се трият една в друга, течение на времето, но жените
предизвиквайки болка и постигат значително по-добри
дискомфорт. Половин час резултати”, посочват учените.
пет пъти седмично спорт са "С подобрението на условиядостатъчни. От полза е плу- та на живот се подобряват и
ването - то тренира сърцето познавателните способности
и укрепва мускулите, без да на хората. Напредъкът при женатоварва костната система. ните е значително по-голям в
В тази възраст можете да сравнение с този при мъжете",
упражнявате и пилатес.
сочат още изводите.

в Европа

Докато в ледената пустош на Сибир продължават
да се появяват мистериозни дупки, за които науката
все още търси обяснение,
между дюните в парещите
пясъци на пустината в Тунис се появи също толкова
мистериозно езеро, става
ясно от страница, посветена
на природния феномен във
Фейсбук.
В средата на юли необичайният природен субект
изненада жителите на централната провинция Гафса,
известна с голямата си суша
и високите температури. Той
се намира на около 25 км от
едноименния областен град.
Езерото заема площ около един хектар и на места в
дълбоко до 15 метра. Властите все още нямат официална версия за появяването

Йогата укрепва мускулите,
джогингът сваля кръвното
Физическото натоварване е полезно и здравословно както за децата, така и за
възрастните. Универсални
упражнения за всички хора
обаче няма. Спецификата и
интензивността им зависят
от възрастта, а също така,
от индивидуалните особености на всеки един човек, но
и от неговите заболявания.
Дори упражненията спорта да са съобразени с тези
фактори, те трябва да са съобразени и със сезона. През
лятото има редица спортове, които не се препоръчват
заради горещината. Когато
термометърът показва над
34 градуса за децата от 2
до 14 години специалистите
препоръчват да се отделят
не повече от 20 минути на
ден за игра футбол, хандбал или просто за подаване
на топката, пише в. "Монитор". От 5 до 18 години
детският скелет все още не
е напълно развит и поради
тази причина прекаленото
натоварване може да му
навреди. За тази възраст,
като укрепващи общото
здравословно състояние на
организма се препоръчват
бягане, плуване и колоездене. Тези спортове подпо-

магат растежа на детето на
височина и възпрепятстват
риска от затлъстяване. През
лятото тичането и карането
на колело не била да е след
10 часа и преди 18 часа.
В периода 10-18 години
особено полезни, както за
развитието на мускулатурата, така и за развиване
на бързи рефлекси е добре
тийнейджърите да се занимават със състезателни
спортове. От 18 до 30 години човек трябва да спортувате навън или във фитнеса
около 5 часа седмично и
то не наведнъж. На добро
разтягане ще ви научат заниманията с йога и пилатес.
С тях, както и със скачането на въже можете да се
занимавате и в домашни
условия по 20-30 минути на
ден. Това обаче да не става
на включен климатик, а на
отворени прозорци в добре
проветрена стая. Така, няма
да настинете и ще напълните дробовете си с кислород.
Не забравяйте да отделяте внимание на разтягането
преди и след упражненията.
Между 40 и 50 години костите са стават уязвими,появява
се остеопорозата. Обновяването на тъканите се забавя,

на водата и продължават да
изследват причините за появяването на езерото. Смята се, че това са подпочвени
води, излезли на повърхността след разместване на
земни пластове.
Властите предупреждават, че водата може да е замърсена, заради добива на
фосфати наблизо в района и
съветват гражданите да не
се къпят там. Въпреки това
езерото не е обезопасено
по никакъв начин и стотици любопитни са потърсили
прохлада във водите му насред пустинята.
Мястото вече дори е известно като Плажа на Гафса и на страницата му във
Фейсбук почитателите на
мистериозния природен феномен публикуват снимки от
посещенията си там.

В ледената
пустош
на Сибир
продължават да се
появяват
мистериозни дупки,
за които
науката
все още
търси
обяснение

Женският Кога най-често
мозък се вършим изневяра
развивал
по-бързо
Около 40 на сто от британците изневеряват на своите половинки по време на
почивка с приятели, показва проучване на различни
туристически агенции.
Двете най-податливи на
морски авантюри възрастови групи са между 18 и 24
години (34 на сто) и между
35 и 44 години (27 на сто).
40% от анкетираните не
искат да споделят на своите партньори колко пияни са
били, 29% не казват, че са
били голи на плажа, а 14%
крият колко са похарчили.
Две трети от запитаните
признават, че не биха раз-

казали на половинките си
всичко, което се е случило
по време на ваканцията с
приятели.
Въпреки това, една трета
смятат, че ваканцията без
любимия/любимата прави
връзката по-силна и дори
може да спаси брака. 40%
от участниците в изследването признават, че техните
избраници са им липсвали.
Анкетата с участието на
2000 британци сочи още,
че почти половината (42%)
от тях са ходили на почивка
с приятели и без половинката си поне веднъж в живота си.
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Основни ремонти на Пътят към световните пазари
улици в Омуртажко

Среща на животновъди от региона с представители на асоциация
на животновъди от Франция

(от 1 стр.) За продължението на улицата в
района на кръстовището и площада с ул.
"Три кладенци" също се
предвижда полагане на
един пласт плътен асфалтобетон.
Отново със средства
от Публичната инвестиционна
програма
„Растеж и устойчиво
развитие на регионите”
за сумата от 16 849,83
лева предстои възстановявяне/основен ремонт на ул. "Камчия" в
с. Паничино. Общата
дължина на трасето,
което ще се ремонтира
е 110,00 метра. Предвидени са ремонтни
работи на настилката и

на отводнителния окоп,
разположен в ляво от
пътя с последващо полагане на плътен асфалтобетон по цялата дължина на улицата, както и
изграждане на нови челни стени на съществуващият водосток. Ще бъдат
направени също и банкети от трошен камък.
Със собствени средства на Община Омуртаг на обща стойност
71 615,04 лева, пък се
извършва текущ ремонт
на улиците „Марица”,
„Волга” и „Вардар” в
гр.Омуртаг.
Ремонтът
им се изразява в полагане на армиран бетон
на част от уличните
платна.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 08.08.2014 г., от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от
12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: гр. Търговище - улици: Скопие, Васил
Левски, Кюстенджа – от ул.В.Левски до кръстовището на дискотека Пайнер, Панагюрище, Тракия,
част от ул. Еп. Софроний, Клокотница, Иван Асен,
Родопи, Чепино, Стефан Караджа.
На 08.08.2014 г., от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от
16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: гр. Търговище - улици Мургаш, Морава, Стара планина, Стефан Куцаров, Капитан
Данаджиев, Богомил, Граф Игнатиев, Цар Крум,
Бистрица, Паисий от магазин ЛАКС до пресечката на улица Шейново, Първи май (от ул.Паисий до
ул.Граф Игнатиев), Царевец, Преслав, Трапезица
(от Палаузов до Преслав ), Искър, Република №5,
Антим Първи (от Славейков до Първи май ), Цар
Освободител номера 31, 32, 34, и 39.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
на своите клиенти за възникналото неудобство и
се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
На 11.08.2014 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Попово – бул."България" /нечетни номера
от № 29 - 57/.
На 11.08.2014 г., от 12:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Попово - ул.“Цар Крум“, Експресбанк,
бул."България" №61,46,48,50, Конфекция 12,
търговска алея /срещу поща/ .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

(от 1 стр.) региона да
участват, в предстоящото през октомври, найголямото изложение на
бранша „SOMMET DE
L*ELEVAGE”, в КлемонФранция. Организатор
на срещата бе Българо-френската селскостопанска асоциация,
Областна служба земеделие,
Търговско
промишлената палата
и други.
Мила Александрова,
председател на асоциацията разказа, че
този регион е люлката
на животновъдството
на Франция. В него се
отглеждат големите месодайни породи, с които тя е известна по цял
свят и част от популярните, и у нас френски
сирена.
От години Българофренската селскостопанска асоциация работи по популяризирането
на българските селскостопански продукти на
европейския пазар, от
една страна и внедря-

ване на френския опит
при отглеждане на месодайни породи сред
родните животновъди.
През тази година
България ще е почетен
гост на това изложение.
Възможност, както да
се популяризира животновъдството и селското ни стопанство,
но и шанс да се представят възможностите
за бизнес у нас, пред
големите инвеститори.
В него ще участват над
1200 изложители с над
3000 животни.
За животновъдите от
Търговищко, които желаят да почерпят опит
и да видят или сравнят,
това което правят с колегите си от Франция
нека се свържат с нас,
каза
Александрова.
Посещенията във фермите, участията в конкурсите са безплатни, а
нощувките са повече от
атрактивни 15 евро на
човек, допълни още тя
България внася 80%
от консумацията си на

ОБЯВА
„ИНДИ-91” ЕООД
гр. Търговище, ул. „Мургаш” 10
ЕИК: 202047634 съобщава за своето
инвестиционно намерение
в парцел 24003 по КВС на село Стража –
ИЗРАВНИТЕЛ ЗА НАПОЯВАНЕ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ.
За мнения и възражения по инвестиционномесо, 75% от млеч- то намерение в кметството на село Стража
ните продукти се и в община Търговище
правят от сухо мляко, а близо 90% Тракия Глас България ЕАД
от плодовете и зе- Завод за домакинско стъкло
ленчуците също са
търси да назначи :
внос. Статистика,
която всички знаем. ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ - 3 БР.
Единственият път Изисквания: - Минимум 3 години опит на длъжността Техник, пропред нашите малки изводствени структури.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговипроизводители е да
ще 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки ресурси”
се сдружават и да или на е-mail: garif@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи 19.08.2014 г.
заложат на
луксозните
продукти,
които имат
пазарна
ниша и в
Европа,
и в Азия,
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАс п о р е д ЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г.
БългароПОВИШАВА СЕ ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА
френската
РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
селскостоВъпреки летния период, дейностите по проект „Заедно можем повече”,
панска асоот сдружение „Душевно равновесие” Търговище се реализират
циация. От- изпълняван
според графика. Ежеседмично се провеждат консултации от специалистите
ново стана по проекта, групите за самопомощ и взаимопомощ се събират редовно.
дума и за
Вече пети месец екипа на проекта работи и за придобиване на умения
директните на родителите за провеждане на застъпнически и граждански инициативи
подкрепа на техните деца. Проведоха се три обучителни модула по тепродажби, вмите:
за тъй на- Права на детето – европейски и национални документи. Социални уср е ч е н и т е луги за деца и семейства – видове, действащи и предстоящи за откриване
фермерски в Търговищка община. Познаваме ли нашите деца и знаем ли от какво имат
нужда те?
пазари и др.
- Да се научим да работим ефективно за удовлетворяване нуждите на

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

Проект „Комплексна подкрепа за
отглеждане на децата в семейна среда”
Вече 6 месеца Клубът на НСО работи по проект „Комплексно отглеждане на децата в семейна среда”, финансиран от фондация
„Лале”. През периода са идентифицирани над 30 рискови семейства от кв. Малчо Малчев гр. Търговище и селата Вардун и Голямо Ново и е проведена мобилна работа с 19 семейства от тях по
превенция на изоставянето чрез комплексна подкрепа. Ефективно
е партньорството ни с Фондация „Надежда и домове за децата” и
„Хабитат” в предоставянето на материална подкрепа за родилките
– памперси, адаптирано мляко, козметика, детски креватчета и др.,
както и предоставянето на малки безлихвени заеми за подобряване
на жилищните условия. Включването на бащите и на членове на
разширеното семейство в отглеждането и възпитанието на децата е
един от най-важните резултати от проведените дейности до момента. На 17 юни 2014 г. се проведе Празник на бащата, посветен на
15 юни – международният ден на бащата, на който присъстваха над
30 семейства, бащи и дядовци с техните деца и внуци. Проведени
са срещи с ученици от Второ основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр.
Търговище по превенция на ранните бракове. Над 50 млади хора и
многодетни майки са получили от нас информация за възможностите за превенция и 6 от тях са се възползвали от нея.
Всеки месец екипът провежда обучителни срещи с местните медиатори и лидери от общността. Последното обучение се проведе
в гр. Варна между 17 и 19 юли на тема „Фамилни групови конференции” /ФГК/. То беше организирано от Фондация „Лале” и в него
участваха 10 представители на сдружение „Клуб на НСО” гр. Търговище, сдружение „Съучастие” гр. Варна и фондация „Ръка за помощ”
гр. Добрич. ФГК е модел, който се предлага на гражданите , за да
обсъдят проблем, появил се в семейството и заедно със социалната мрежа /близки, роднини, съседи, приятели, колеги/ да потърсят
решение, като използват собствените си ресурси. ФГК е ефективен
модел, приложим е при всякакви проблеми - увреждане; /домашно/
насилие; болест; злоупотреба с наркотици и алкохол; развод; бедност; проблеми с поведението или в училище; извеждане от институция; излизане от затвора; възстановително правосъдие… Работи
при различни семейства независимо от етнически, религиозен или
културен произход; социален, образователен или материален статус на хората; в градове и малки общности.
За повече информация можете да посетите сайта ни
www.clubngo.org, както и Фейсбук страницата:
https://www.facebook.com/clubngo?ref=ts&fref=ts
Проектът се реализира по програма „Вяра в семейството”, изпълнявана от Фондация Лале с финансовата подкрепа на Фондация ОАК

децата ни и на родителите: форми на застъпничество и лобиране. С кого да
се срещнем и разговаряме, за да поставим нашите проблеми?
- Как да станем активни граждани: форми на гражданско участие, мотивация и логистика. Какво можем да направим ние – тук и сега?!
След всеки обучителен модул проведохме и срещи с представители на:
институциите, работещи с деца /РДСП, ДСП, ОЗД, РИО на МОН, РИОКОС/;
с представители на местните власти /областна и общинска администрации/
и с представители на неправителствените организации в Търговище. На
тези срещи родителите поставяха и изискваха отговори на въпроси, пряко
свързани с техните деца. Те споделяха конкретни ситуации от своето ежедневие, предлагаха идеи, настояваха за решаване на наболелите въпроси.
Изключителна активност беше проявена по въпросите, свързани с образованието на децата – как те се чувстват в масовите училища, какво ги
притеснява, какво не достига… Родителите от село Баячево споделиха за
невъзможността да ползват социалните услуги, тъй като всички услуги са
базирани в града, а те не разполагат със специализиран транспорт.
Някак естествено, всички тези дейности и срещи поставиха на дневен
ред необходимостта от създаване на родителска организация, която да работи в дългосрочен план по проблемите на децата с увреждане и техните
семейства. Допълнителна мотивация за това решение бе и посещението на
част от родителите в различни социални услуги за деца в град Русе. Така, в
началото на месец юли 13 родители учредиха Родителска организация „Заедно за децата на Търговище”. Тяхното желание е да работят за откриване
на нови социални услуги за деца и младежи, като напр. „Дневен център“, от
какъвто имат нужда почти всички деца.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Душевно равновесие” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

В момента щяхте да бъдете
на 90 години
на 81 години
ИВАН ДИНЧЕВ МЛАДЕНОВ
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

Живеем с вашата доброта и трудолюбие,
отдаденост към деца и внуци.
Нека си спомним с добро за тях и
почетем паметта им
Îò ñêúðáÿùè äåöà,
âíóöè è ïðàâíóöè

Четвъртък, 7 август 2014 г.
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ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

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

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

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

ÊÓÏÓÂÀ

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

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

(1-4)

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

Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Търся да назнача
РАБОТНИЦИ
на АВТОМИВКА
момчета и момичета
Добро заплащане.
Тел. 0897 99 33 13
и 0885 31 71 74

(1-4)

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



ÁÈÇÍÅÑ

(0)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Продавам КЪЩА
със стопанска
сграда и около
предлага прегле3 дка двор в с.
ди и операции в
Китено, област болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
Търговище.
всяка сряда с предтел: 0601/ 8 25 45 варително
записване.
(1-2)

Д-р Пламен
Кожухаров

 0898/ 72 48 11
Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
БОКСОНИЕРА
и 0894/ 44 36 19
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАР-  0876 69 47 81
ÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, селПазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена:
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
По договаряне. тел: 0888/ 600 632 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
98 кв.м. в района на Стария
Продавам ОПЕЛ Продавам ДВУСТАЕН
ÎÒÑÚÏÊÈ
бряст, ет. 2, сменена дограма, обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
СИНТРА 1997
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
г., бензин и газ, ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ,
компас" е безплатна
добре запазена, 52 кв. м., до Пазара,
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
с климатик, с старо стройтелство.
"Äåëîâè êîìïàñ"
Продавам
КЪЩА
в
Презитер
Козма
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
Черно-бяло
1.00
лв./кв.см.
нови зимни и
Тел:
0887/
492085
и
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
летни гуми.
тел: 0895/ 93 08 17 0601/ 83886
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
(1-4)

(1)

(1-17)

(1-2)

 0601 6 73 95

ПРОДАВАМ

(1-7)

(1-4)

(1-9)

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

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ до кафе „Поко Локо”,
89 кв. м. ет. 4 /не последен/
за ремонт. Цена: 58 000 лв. И
АПАРТАМЕНТ в кв. „Вароша”
тухлен, ет. 3 среден, 103 кв. м.,
готов за живеене. Цена: 70 000
лв. Уреждане на документи и
продажба без посредник.
тел: 0888/ 889 263

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

(1-4)

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

Давам под наем ГАРАЖ
на ул. "Никола Симов"
24, ет. 1, ап. 2
тел: 0601/ 6 41 84 след 21 часа

Продавам ЕДНОЕТАЖНА ТУХЛЕНА
КЪЩА между Пазара и Изчислителния
център - 100 кв. м.,
600 кв. м. дворно
място
тел: 0885/ 261 715
(1-2)

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

и един АВТОМОНТЬОР.
тел: 0601/ 6 69 11

(1-4)

(1-4)

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

(1-4)

(1-4)

(1-4)

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

7 август 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Блейд
21.00 ч. - екшън

7 август
БНТ 1

23:30 bTV Новините

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
bTV Action
21:00 Чудовищно - трилър
08:00 Дивата муха - предаване
22:45 От местопрестъплениеза екстремни спортове
то: Маями - сериал
09:00 Пазителят на Мемфис bTV Lady
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:45 Пазителите - екшън
10:00 Щитът - сериал
09:00 Кухнята на Звездев
Diema TV
11:00 Кралете на бягството 09:30 Бон Апети
09:00 Морски патрул - сериал
сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл 10:00 Улици в огън - екшън
12:00 Платина - сериал
10:30 Парите или жената 12:00 На гости на третата
13:00 Рекетьори - драма
лайфстайл
планета - сериал
15:00 Кости - сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл 12:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Щитът - сериал
11:30 Модерно - токшоу
13:30 Екип Среднощен ездач
17:00 Пазителят на Мемфис 12:30 Женско царство - сериал
- сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
15:00 Модна къща - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
19:00 Платина - сериал
16:00 Хоторн - сериал
- сериал
20:00 Кралете на бягството 17:00 Парите или жената 16:30 Морски патрул - сериал
сериал
лайфстайл
17:30 Досиетата Грим - сериал
21:00 bTV Новнините
17:30 Блясък - модно предаване 18:30 На гости на третата
22:00 Апокалипсис край Стоун- 18:00 Самозванка - сериал
планета - сериал
хендж - фантастика
19:00 От обич - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
21:00 Цветовете на любовта - сериал
bTV Cinema
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
08:00 Трета смяна - сериал
22:00 Времето лети - сериал
21:00 Пожарникарите от Чика10:00 Синове на анархията го - сериал
сериал
Nova TV
22:00 Батман се завръща 11:00 Цялото кралско войнство 07:00 Здравей, България
екшън
- екшън
09:30 Убийства в Мидсъмър 13:00 Синовете на анархията сериен
TV 7
сериал
11:30 Езел - сериен
07:00 Добро утро, България
14:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
09:30 Момичето с червения
16:00 Тенейшъс Ди:Перцето на 13:30 Моята карма - сериен
шал - сериал
съдбата - комедия
14:30 Перла - сериен
10:30 Карма - драма
18:00 Тайният кръг - сериал
16:00 Новините на Нова
11:30 Кръвни сестри - сериал
19:00 Тайният кръг - сериал
16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
bTV
20:00 Революция Z - сериал
18:00 Съдебен спор - НТВ
13:00 Мъртвата зона - сериал
07:00 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги- сериал
09:30 Най-доброто от Преди 21:00 Блейд - приключенски
23:30 Революция Z - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:00 Агнешко - сериал
обед
21:00
От
местопрестъплението
15:30 Новини
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
- сериен
16:00 Момичето с червения
08:00 Стюарт Литъл- анимация
12:30 Шоуто на Слави
22:00 Новините на Нова
шал - сериал
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето 22:30 Отмъщението - сериен
17:00 Кичозна къща - риалити
10:00 Чужденецът - комедия
сериал
17:30 В търсене на истината 15:30 Цветовете на любовта 12:00 Семейство Флинстоун - 23:30 Новините на Нова
документална поредица
сериал
Kino Nova
- сериал
13:00 Новите съседи - сериал
10:45 Париж: Криминални раз- 18:30 НОВИНИ
17:00 bTV Новините
19:30 Забранена любов:
следвания - сериал
17:30 Времето лети - сериал 14:30 Да, мило - сериал
Майорка - сериал
15:30 Старчета разбойници 11:50 Випуск ‘61 - екшън
19:00 bTV Новините
20:30 Великолепният век сериал
13:45 Убийства в Мидсъмър 20:00 Една любовна история
сериал
16:00 Приятели - сериал
сериал
- сериал
21:30 Скрити доказателства 15:50 Страница 8 - трилър
21:30 Земя на бунтовници - 17:00 Комиците - шоу
сериал
18:00 Новите съседи - сериал
18:00 Лекар на повикване- сериал
сериал
18:55 Париж: Криминални раз- 22:30 Новини
22:30 Менталист: Крадецът 19:30 Семейство Флинстоун 23:00 Срещу своите - сериал
сериал
следвания - сериал
на мисли - сериал
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Златният век - тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София: Свети
Седмочисленици
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Голямото четене
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Къщата ми е пълна с
огледала - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

ПЕТЪК

Kino Nova - Нито дума
21.00 ч. - трилър

8 август
БНТ 1

20:30 Текст и музика - комедия
22:30 Приятели - сериал
23:30 Старчета разбойници сериал

22:30 Приятели - сериал
23:30 Старчета разбойници сериал

16:15 Чудовищно - трилър
18:00 Лекар на повикване 08:00 Дивата муха - предаване
сериал
за екстремни спортове
19:00 Париж: Криминални разbTV Lady
09:00 Пазителят на Мемфис следвания - сериал
сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
20:00 От местопрестъпление10:00 Щитът - сериал
09:00 Кухнята на Звездев
то: Маями - сериал
11:00 Кралете на бягството09:30 Бон Апети
сериал
10:00 Пътешествия- лайфстайл 21:00 Нито дума - трилър
23:20 От местопрестъпление12:00 Платина - сериал
10:30 Парите или жената то: Маями - сериал
13:00 Корени убийци - фантаслайфстайл
тика
11:00 Мода и шик - лайфстайл
Diema TV
15:00 Кости- сериал
11:30 Модерно - токшоу
09:00 Морски патрул - сериал
16:00 Щитът - сериал
12:30 Женско царство - сериал 10:00 Батман се завръща 17:00 Пазителят на Мемфис 14:00 От обич - сериал
екшън
сериал
15:00 Модна къща - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
16:00 Хоторн- сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
19:00 Платина- сериал
17:00 Парите или жената- сериал
20:00 Кралете на бягството лайфстайл
14:30 Комисар Рекс - сериал
сериал
17:30 Блясък - модно предаване 15:30 Зина- принцесата воин
21:00 bTV Новините
18:00 Самозванка - сериал
- сериал
22:00 Гробницата на дракона - 19:00 От обич - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
приключенски
20:00 Цветовете на любовта 17:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
18:30 На гости на третата
bTV Cinema
22:00 Времето лети - сериал
планета - сериал
08:00 Трета смяна - сериал
00:00 Самозванка - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
10:00 Синове на анархията - сериал
сериал
Nova TV
20:00 Комисар Рекс - сериал
11:00 Измамници - криминален 07:00 Здравей, България
21:00 Пожарникарите от Чика13:00 Синове на анархията 09:30 Убийства в Мидсъмър го - сериал
сериал
сериен
22:00 Единакът - екшън
14:00 Трета смяна - сериал
11:30 Езел - сериен
16:00 Треска за шоу 2- музи13:00 Новините на Нова
TV 7
кален
13:30 Моята карма - сериен
07:00 Добро утро, България
18:00 Тайният кръг - сериал
14:30 Перла - сериен
09:30 Момичето с червения
20:00 Революция Z- сериал
16:00 Новините на Нова
шал - сериал
bTV
21:00 Зараза - екшън
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
07:00 Тази сутрин
23:30
Революция
Z
сериал
18:00 Съдебен спор - НТВ
11:30 Кръвни сестри - сериал
09:30 Най-доброто от Преди
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
bTV Comedy
обед
08:00 Приказки за Том и Джери 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:00 Мъртвата зона - сериал
12:00 bTV Новините
21:00 От местопрестъплението 14:00 Отчаяни съпруги -сериал
- анимационен
12:30 Шоуто на Слави
- сериен
15:00 Агнешко - сериал
09:00 Комиците - шоу
13:30 Тайните на времето15:30 Новини
10:00 Текст и музика - комедия 22:00 Новините на Нова
сериал
16:00 Момичето с червения
15:30 Цветовете на любовта 12:00 Семейство Флинстоун - 22:30 Отмъщението - сериен
23:30 Новините на Нова
шал - сериал
сериал
- сериал
17:00 Кичозна къща - риалити
13:00 Новите съседи - сериал 23:45 Д-р Хаус - сериен
17:00 bTV Новините
17:30 В търсене на истината 17:30 Времето лети - сериал 14:30 Да, мило - сериал
Kino Nova
документален
15:30 Старчета разбойници 19:00 bTV Новините - цен09:55 Лекар на повикване 18:30 НОВИНИ
сериал
трална емисия
сериал
20:00 Една любовна история 16:00 Приятели - сериал
10:50 Париж: Криминални раз- 19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
17:00 Шоуто на Слави
- сериал
следвания - сериал
18:00 Новите съседи - сериал
21:30 Комиците - шоу
12:00 Принцът на Египет - ани- 20:30 Мъж на ръба - криминален
22:30 Менталист: Крадецът 19:30 Семейство Флинстоун мационен
22:30 Новини
сериал
на мисли - сериал
14:10 Убийства в Мидсъмър 23:00 Срещу своите - сериал
20:30 Ричи Рич – комедия
23:30 bTV Новините
сериал
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век - тв филм
13:30 Децата на Балканите с духовност в Европа
концерт
14:40 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Вирусите атакуват анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:25 5 минути София: Жълтите павета
16:30 Сен Тропе - тв филм
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Голямото четене
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Всеки казва: Обичам
те - игрален филм
22:45 По света и у нас
22:55 Човекът, който се смее
- игрален филм

bTV Action

СЪБОТА

Diema TV - Геймър
22.50 ч. - екшън

9 август
БНТ 1
08:30 Динофрози - анимация
09:00 Великолепната петорка
- приключенски
10:30 Американска мечта,
произведена в България
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Бразди
13:05 Иде нашенската музика
- фолклор
14:20 Златен цирков фестивал
15:15 Световна купа по художествена гимнастика
- пряко
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шерлок - игрален филм
22:20 По света и у нас
22:30 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на Дани
Милев
23:25 4.3.2.1 - игрален филм

08:00 Пътешествия до Дяволския остров - документален
09:20 3 нинджи - комедия
11:00 Най-доброто от Cool…T лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Бащин избор - драма
14:50 Развод по френски комедия
17:00 Най-доброто от 120
минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Лоши момчета 2 комедия
23:00 Войната на семейство
Роуз - комедия

bTV Action

08:30 Екстремни мечти - сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Корени убийци - Фантастика
БНТ 2
12:30 България 12.30 кратки 13:15 Апокалипсис край Стоунхендж - Фантастика
новини
15:00 Експериментът Филадел12:45 Европейски дневник
фия - приключенски
12:55 Потребителската
17:00 Кралете на бягството кошница
сериал
13:25 Саладин - анимационен
19:00 Кости - сериал
13:50 Булеварден роман
22:00 Текила на разсъмване игрален филм
екшън
15:30 Знаете ли...
00:15 Гробницата на дракона 15:50 Пътувай с БНТ 2
приключенски
16:20 Денс стрийт - улични
bTV Cinema
танци
17:55 №1 Туризмът: От
07:45 Надежда за обич - драма
Царевград Търнов до 10:15 Треска за шоу 2 - музистолицата на културата
кален
- документален
12:15 Арестувани в Парадайз 18:30 Концерт на група
комедия
Епизод
14:15 Секс и лъжи в Син сити
19:30 България новини
- драма
19:50 Вангелия - тв филм
16:15 Зараза - екшън
20:45 Ново 10 + 2 музикална 18:45 Джо срещу вълкана класация
комедия
21:45 Япония - Гърция,
21:00 Умирай трудно - екшън
среща от Световното 23:30 Хищникът - екшън
първенство по футбол
bTV Comedy
- Бразилия 2014 /запис/ 08:00 Напълно непознати 23:25 Адмирал - игрален филм
сериал
bTV
10:00 Ричи Рич - комедия
07:00 Духът на здравето
12:00 Клуб Веселие - сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

БНТ 2

12:30 България 12.30 кратки
новини
12:45 Часът на студентите:
Ателие
13:15 Европейски маршрути
13:25 Златен цирков фестивал
14:20 Адмирал - игрален филм
16:20 Денс стрийт - улични
танци
17:05 Холандия - Аржентина,
среща от Световното
първенство по футбол Бразилия 2014 /п/
19:30 България новини
19:50 Вангелия - сериал
20:40 Надиграй ме танцовото
шоу на България /пети
сезон, шести епизод /п/
22:00 Бунтовничката - игрален
филм
23:30 Концерт на Николо Коцев

bTV

08:00 От Титаник до Луната документален
09:10 Кукумявки - комедия
11:00 Търси се… - токшоу

21:00 40-годишният девственик - комедия
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Безследно изчезнали
- сериал
10:00 Камиони по леда реалити
11:00 Единакът - екшън
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
bTV Lady
поредица
09:00 Жената в огледалото 14:25 Туристи в опасност сериал
сериал
13:00 Духът на здравето
15:25 Съпротива - сериал
14:00 Дом и градина 16:25 Безсмъртен - сериал
лайфстайл
17:25 Стари приятели 15:00 Предай нататък - шоу
комедия
17:00 Изборът на Лара - сериал 19:30 Камиони по леда 20:00 Цветовете на любовта реалити
сериал
20:30 Семеен бизнес - ко22:00 Жената в огледалото медия
сериал
22:50 Геймър - екшън- трилър
00:45 Горещи моменти Nova TV
еротика
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 Дивата планина - приклюTV 7
ченски
08:30 Амика - сериал
12:00 Четири сезона: Лятно
09:00 Тейлър - сериал
слънцестоене - сериен
10:00 Не дразнете Стивънс
13:00 Новините на Нова
- сериал
13:30 Като две капки вода 10:30 Любов и вендета забавно предаване
сериал
15:50 Това познато чувство 11:30 Велики природни явлекомедия
ния - документален
18:00 Миролюба Бенатова
12:30 Новини
представя
13:00 Дървото на живота 19:00 Новините на Нова
сериал
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 14:30 В търсене на истината
20:00 Не е лесно - трилър
- документална
22:20 Зеленият път - драма
поредица
Kino Nova
15:30 Командирован - комедия
08:00 Детски анимационен блок 16:30 Супер буря - приклю09:15 Принцът на Египет - аниченски
мационен
18:30 НОВИНИ
11:25 Микробусът - комедия
18:45 А ПФГ: Локомотив Пд
13:15 Тя не ми е по джоба - Лудогорец Разград,
комедия
пряко
15:30 Нито дума - трилър
22:05 Новини
17:50 Нещо ново - комедия
22:15 Сблъсъци - криминален
20:00 От местопрестъплението: 00:30 Ловци на мисли - криМаями - сериал
минален

Nova TV - Човек отвътре
20.00 ч. - трилър

10 август
08:45 Властелинът на пръстените - анимационен
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Акустична вечер с Нели
Рангелова
14:00 Европейски пари за
българското село
14:10 Международен цирков
фестивал Монте Карло
15:00 Световна купа по художествена гимнастика
- пряко
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Спортна треска
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Баскетбол: България
- Холандия, европейска квалификация за
Евробаскет 2015 /
мъже/ пряко
22:20 По света и у нас
22:30 Нощни птици
23:35 Трето полувреме

13:00 Напълно непознати
- сериал
15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Невидими улики - сериал
19:00 Да отглеждаш Хоуп
- сериал
20:00 Разбивачи - сериал
20:30 Агент Фънки - екшън
22:30 Да отглеждаш Хоуп
- сериал
23:30 Първична сила - турнир на
Световната федерация
по кеч

12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Готови за бой - комедия
15:10 Страхотната петорка драма
17:00 Светлина от миналото драма
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Час пик 2 - комедия
22:00 Аламинут - шоу
22:30 В любов и война - драма

- сериал
20:00 Разбивачи - сериал
20:30 Скъпи сънародници комедия
22:30 Да отглеждаш Хоуп сериал

Diema TV

09:35 Камиони по леда реалити
10:35 Семеен бизнес -комедия
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Национална лотария
bTV Lady
14:00 Спортни професии с
09:00 Жената в огледалото Джуниър Сео - докусериал
ментална поредица
13:00 Духът на здравето
14:30 Туристи в опасност 14:00 Дом и градина сериал
лайфстайл
15:30 Съпротива - сериал
bTV Action
15:00 Предай нататък - шоу
16:30 Студио Къмюнити
08:00 Върколака - анимационен 17:00 Изборът на Лара - сериал
Шилд, директно
08:30 Екстремни мечти - сериал 20:00 Цветовете на любовта 17:00 Футбол: Манчестър
09:30 Кости - сериал
сериал
Сити - Арсенал - мач
11:30 Апокалипсис край Стоун- 22:00 Жената в огледалото за трофея ФА Къмюхендж - фантастика
сериал
нити Шилд, директно
13:15 Текила на разсъмване 19:00 Студио Къмюнити
Nova TV
екшън
Шилд, директно
07:30 Събуди се... - НТВ
15:30 Екстремни мечти - сериал 10:00 Въртележката на живота - 19:30 Камиони по леда 16:00 Кралете на бягството реалити
романтичен
сериал
20:30 Пазителите на съкрови12:00 Четири сезона: Лятно
19:00 Кости - сериал
щето - приключенски
слънцестоене - сериен
21:00 Екстремни мечти - сериал 13:00 Новините на Нова
22:30 Призрачно пътуване 21:30 Студио - Френска лига:
фантастика
13:30 Аз обичам България Монако - Лориен
забавно предаване
TV 7
bTV Cinema
15:00 Етажна собственост 08:30 Амика - сериал
08:00 Джо срещу вулкана сериен
09:00 Тейлър - сериал
комедия
16:00 Принцеса - комедия
10:00 Не дразнете Стивънс
10:15 Волният Уили 2: Приклю- 18:00 Ничия земя - НТВ
- сериал
чение по пътя към дома 19:00 Новините на Нова
10:30 Любов и вендета - драма
19:30 Темата на Нова
сериал
12:15 Бензиностанция - комедия 20:00 Човек отвътре - трилър
11:30 Великаните на океана 14:15 Копнеж по Джоузеф Лийс 22:40 Няма място за старите
документален
- комедия
кучета - екшън
12:30 Новини
16:15 Умирай умно - екшън
13:00 Дървото на живота Kino Nova
18:45 Дяволът на адвоката документален
08:10 Детски анимационен блок
драма
14:30 В търсене на истината
10:00 Микробусът - комедия
21:00 Нинджа 2: Пътят на отмъ- 11:20 Тя не ми е по джоба - документална
щението - екшън
поредица
комедия
23:00 Изгубеният батальон 15:30 Приятелство - комедия
13:35 Смърт на погребение екшън
17:30 Фронтова линия
комедия
bTV Comedy
15:25 40-годишният девственик 18:30 НОВИНИ
19:30 Студио футбол
08:00 Напълно непознати - комедия
20:00 А ПФГ: Берое /Ст.
сериал
17:50 Горещо маце - комедия
Загора/ - Левски /
10:00 Агент Фънки - екшън
20:00 От местопрестъплението:
София/ - пряко
12:00 Клуб Веселие - сериал
Маями - сериал
22:00 Спорт 7, спортно пре13:00 Напълно непознати
21:00 Щастливият Гилмор даване
- сериал
комедия
15:00 Новите съседи - сериал 22:55 От местопрестъплението: 22:30 Новини
22:40 Извънредни директиви
18:00 Невидими улики - сериал
Маями - сериал
- трилър
19:00 Да отглеждаш Хоуп
23:55 Горещо маце - комедия
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Ñíèìêà: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ
Пътят на водата,
с. Веселиново, Шуменско

Закръглените мъже
са по-добри в леглото
Британските учени откриха, че закръглените
мъже са по-добри любовници от слабите господа.
Сексуалният акт при
мъжете с бирено коремче
продължава средно около
7,3 минути. Продължителността при слабите мъже
е само 1,8 минути.
Освен това слабите
мъже нямат уменията, с
които си служат закръглените господа. Причината
за това се крие в „любовните дръжки", които са
мастни депа в коремната

област. Заради наличието на тези мазнини дебеланковците имат по-малко
проблеми с преждевременната еякулация. Мазнините в коремната област
помагат да се постигне
хормонален баланс заради излишните количества
на женския хормон естрадиол, който е една от формите на естрогена.
Ниското ниво на женски хормони при слабите
мъже може да създаде
проблеми в секса, посочват учените.

ÒÎÏ ÂÈÖ
Приятелски разтовор
- Откъде имаш пари
да си купиш „Ферари“?
- Имах „Мерцедес“,
продадох го, додадох
още малко пари и си го
купих.
- А откъде имаш
пари за мерцедеса?
- Имах „Фолксваген“,
продадох го, додадох
още малко пари и го
купих.
- А как го купи тоя
„Фолксваген“?
- Продадох си ладата, доплатих още малко…
- А откъде взе пари
за „Лада“?
- Продадох москвича.
- А тоя „Москвич“ с
какви пари го купи?
- Продадох един мотоциклет и доплатих
малко.
- А как купи мотоциклет?
- Продадох колелото,
балканче, и доплатих.
- И с какви пари го
купи това колело?
- Е, него вече го излежах.

Женените мъже са
по-пълни от ергените
Женените мъже са установи британско
по- пълни от връст- проучване, цитирано
ниците си, които са от в. "Дейли мейл".
останали
ергени,
Учените от универ-

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

ситета в Лийдс все още
не могат да
установят
с
точност защо
бракът води
до
подобна
промяна. Тя
е доста парадоксална,
като се има
предвид, че
задомените
мачовци ядат
по-големи количества плодове и едрозърнест хляб,
в сравнение
с ергените. И
въпреки това
трупат килограми.
Но явно пътят към сърце-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



то на мъжа минава
през стомаха. И това
съпругите добре го
знаят, като тъпчат
допълнително любимия с лакомства, за
да му се харесат. В
диетата на женения
мъж фигурират почесто торти и сладкиши, като при него
рязко скача и консумацията на вино.
Има и чисто психологично обяснение
на
затлъстяването
на представителите
на силния пол, сключили брак. Те доста
често се "отпускат"
и спират да следят
теглото си, като си
дават
"релаксираща почивка", след
като отзвучат нотите
на Менделсоновия
марш.
Според друга теория, когато мъжете се задомят, те в

повечето
случаи
попадат на добра
готвачка съпруга.
Тогава на трапезата им се появяват
повече деликатеси
и изкушения ,отколкото в ергенските дни.
Но
понякога
има и зла умисъл
от страна на нежната
половинка.
Не малко съпруги
умишлено угояват
своите половинки,
за да ги направят
по-малко атрактивни за евентуална
женска конкуренция. От проучването
проличало,
че женените мъже
консумират повече кисело мляко,
отколкото разведените, и по-често
посягат към шоколада, отколкото
вдовците.

Най-много приятели
имаме на 29 години

Когато сме на 29 години имаме най-широк
кръг от приятели, които наброяват около 80
души, констатира британско изследване.
Това е възрастта, в
която повечето хора
вече са навлезли в кариерата и са се сдобили
с нови другари от службата. В същото време те
не са прекъснали връзките със своите съученици и състуденти, които се причисляват към
най-доверения им кръг.
Eдна трета от анкетираните в проучването, поръчано от хранителната фирма Genius
Gluten Free, доверили,
че по-често общуват
с колеги, отколкото с
приятели и близки. А
38 на сто от запитаните признали, че са се
сприятелили най-малко
с 10 души на работното
място.
Според резултатите
от анкетата сега офисът
е най-вероятното място
за създаване на нови
приятелства
поради
дългия работен ден. Напрегнатата работа също

0893 693 202 от понеделник до събота!

е фактор за търсене на
трайни връзки с хора
единомишленици
от
службата.
Най-много приятели
в офиса имат работещите в маркетинга /около
40/. Готвачите също се
радват на голям кръг от
приятели /33/. Следват
военнослужещите /32/,
художниците и дизайнерите /27/ и кадровиците
/21/.
При средностатистическия британец 17 от
64-те му приятелства са
се зародили на работното място, а е близък
с още 14 съученици и
състуденти. Най-малко
14 от приятелства му са
започнали в кръчмата,
или при общи интереси
и споделени хобита. Изследването обхванало
1 505 пълнолетни британци. То констатирало,
че най-добрият начин
за заздравяването на
приятелствата в офиса
били съвместните обяди. Тридесет и девет на
сто от анкетираните доверили, че клюкарствали за другите по време
на обедната почивка.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

