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Ремонтите в „Боаза” Кукуво лято
Укрепването върви по график, очаква
се пътят да бъде готов през октомври
Свилен
НИКОЛОВ
Ремонтните дейности в
прохода „Боаза“ се изпълняват по график,
това съобщиха
за „ТН” от Областното пътно
управление в
Търговище.
Рехабилитацията и реконструкцията на
9-километровата отсечка от
първокласния път София – Варна, която започна това лято, наложи временна промяна
на организация по пътя.
Трафикът на превозните средства, в посока
София и в момента е
отклонен по обиколния
маршрут през селата
Лиляк, Пайдушко и Божурка, като се включва в главния път преди
Презвитер Козма. Пътуващите в посока Варна използват стария
маршрут през прохода,
но само в едната лента.
По проекта, който се
изпълнява от „Пътища
и мостове”- Варна е
предвидено укрепване
и преасфалтиране на
пътя, изграждане на облицовъчни окопи за отводняване, полагане на
хоризонтална и вертикална пътна маркировка. В прохода „Боаза”
вече са обрушени опасните скали, които са и
опаковани с предпазна
анкерна мрежа, която
да улавя падащи камъни. Предстои полагането на специално зърнеста настилка, която
да направи движенето
през него по-сигурно,
както и цялостно възстановяване на предпазните мантинели.

Ремонтните дейности
трябва да приключат до
края на октомври, а отсечката да бъде пусната
за движение преди началото на зимния сезон.
Пътят през „Боаза”
е един от рисковите
в страната, а честите пътно-транспортни
произшествия по него
го поставят в топ 10 на
най-опасните. От 20

години той чакаше за
основен ремонт, а трафикът на преминаващите превозни средства
през него се е увеличил
в пъти през последните
години.
Рехабилитацията на
пътя през „Боаза”се
финансира по проект
„Транзитни пътища на
агенция „Пътна инфраструктура”.

В Драматичния театър - Търговище

Нови заглавия,
нови актьори

Анета МИЛЕВА,
eксперт маркетинг
и реклама
С
две
премиери
стартира новият сезон
Драматичният театър
в Търговище. На 15
септември
зрителите
ще могат да видят комедията
„Забранено
за смях“ на режисьора
Александър Илинденов,
по едноименната пиеса
на Миро Гавран. В спектакъла участват актьорите Любомир Фърков,
Даниела Горанова и Теменуга Первазова. Сценографското решение
е на Галина Абаджимаринова. „Забранено
за смях“ е един нетрадиционен поглед
върху традиционния
любовен
триъгълник. Ще бъде забавно да разберем кой е

“тъпият ъгъл”, уверяват
ни от културната институция.
Също през септември, на 23-ти, излиза
другото ново заглавие в
репертоара на театъра
- „Докосни ме“ от Анна
Петрова, с режисьор
Съби Събев. Спектакълът е предизвикателство към младежката
аудитория, надничане
в живота на един тийнейджър - чувствителен
поет, неразбран интелектуалец и нещастно
влюбен. Нищо от това,
обаче, не му пречи да
ни разсмее до сълзи
и да ни накара да погледнем на пубертета
с чувство за хумор. В
спектакъла
участват
младите актьори на
Драматичния театър в
Търговище (на 2 стр.)

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

Коментар на Божидар НИКОЛОВ

Не знам какво му става на тоя народ,
но, сякаш, се е засилил да се самоунищожи.
Дали от неистовите августовски жеги,
които го преследват и през септември и
поставят на жестоко изпитание физическата ни издръжливост. Дали от политическия шемет, който набира скорост
около предстоящите общински избори. Но
фактите са тревожни! Не минава сутрешен блок в ТВ-тата или в хрониките на
новия вестник да не те залеят нашироко с
информация за убийци и самоубийци. Дори и
В Търговищката болница
„ТН” писа за нашенски убиец, който се гръмна по-късно. Та, няма медия, която да не показва размазани млади хора, натресли колата си с приятелка или компания в крайпътно
дърво, други пропаднали и се разбили в дерето и т.н. От друга страна, не пропускат да
ни показват още топлия труп на нещастник,
Борислав КУРДОВ новена
белодробна
скочил от балкон или прозорец, за да отлети
36-годишна родилка емболия, заради кояв небитието. Ами гонките по магистрали и
е починала в болницата то родилката е имала
междуселски пътища? – Тук нещата стигат в Търговище един час
проблеми със сърцето
до една жестока игра, в която
(на 2 стр.) след като й е било наи белия дроб. Лекарправено секцио. Инци- ствата, с които е трябдентът е станал малко вало да бъде лекувана,
преди полунощ в сряда, са могли да доведат до
септември. Първона- получаването на т.нар.
По повод 31 години от 2чално
институциите в ДИК-синдром /диceмиобявяването за град
града замълчаха за слу- ниpaнa интpaвaзaлнa
В петък, 4-ти септем- тановява се в Разград, чая и се задействаха кoaгyлaция/, който не
ври, жителите и гостите където твори до края на едва след като за него позволява кръвта да се
на Опака празнуваха. живота си. Член е на се писа в социалните съсирва. До датата на
Отбелязването на 31 Съюза на българските мрежи. Позната практи- термина за раждане са
години от признава- художници. Има мно- ка в Търговище, за коя- оставали две седмици,
нето на Опака за град го свои самостоятелни то „ТН” наскоро писа.
затова лекарите в ропремина при богата и колективни изложби
Жената, която ро- дилното отделение са
културно-музикална в страната и чужбина. дом е от Ломци, но със взели решение да изропрограма. Изложба на Творчеството й е насо- съпруга си живее на дят бебето чрез секцио.
Регионалния историче- чено към приложното квартира в Търговище,
Операцията е била
ски музей в Търговище изкуство – художествени е постъпила в родил- извършена успешно и
бе подарена на жите- тъкани и маслена живо- ното отделение в общо детето се родило живо
увредено здравословно и здраво, тежало маллите и гостите на гра- пис, стил наивизъм.
да, по повод празника.
Вечерта продължи състояние, потвърди из- ко над 2 кг. Час след
От РИМ – Търговище с концертна програма, пълнителният директор като била преместена в
Многопрофилната отделението за анестеподредиха „Капански подготвена от мест- на
художествени тъкани” ни танцови и певчески болница за активно ле- зиология, реанимация
в читалище „Пробуда” – състави, както и изпъл- чение в Търговище д-р и интензивно лечение,
Опака.
родилката е починала.
нения на фолкпевицата Иван Светулков.
След направени из- Една от версиите на леАвтор на творбите е Нелина.
„ТН”
следвания била уста- карите е, че вероятно тя
Христина Хаджииванова /1944 – 2005 г./ Тя е
е получила тромб, койродена в село Захари
то е довел до смъртта й.
Стояново,
Поповско,
Директорът на Репрез 1944г. Учи в родгионалната
здравна
ното си село, след коеинспекция в Търговито завършва техникума
ще д-р Венка Стоянопо облекло в Русе, пова разпореди в късния
късно следва приложни
следобед в четвъртък,
изкуства в София.
3 септември, проверка
Професионалната си
във връзка с постъпило
кариера тя извървява
уведомление за смъртта
като учител по изобрана родилката. То е било
зително изкуство в гравнесено от изпълнителдовете Котел, Кубрат, Директорът на РЗИ-Търговище д-р Венка Стоянова и ния директор на ТъргоИсперих и Разград. Ус- д-р Райна Жейнова дадоха пресконференция по случая. вищката
(на 2 стр.)

Родилка почина
след секцио

Празник в Опака

2 страница

Дарения

От Швейцария за
бедни нашенци

Има ли право клиентът

Или за есенните търговски неволи

От офиса на НАП в Търговище подкрепиха доброволците
от Клуба на Нестопанските
организации в областния
град, като се включиха в организираната от тях акция
„Да стоплим детските сърца“
в помощ на деца и ученици от
социално слаби семейства.
Служителите на приходната
агенция, които се отзоваха на
призива на доброволците и
се включиха в акцията, дариха запазени дрехи, играчки,
обувки и ученически пособия.
С този благороден жест
изразяваме отговорното си
отношение и съпричастност
към инициативи в помощ на
нуждаещи се.

Катя ХРИСТОВА
Всяка година по това време на годината някак си се
случва, че започваме да
разговаряме за наближаващата зима, оттам за стоенето вкъщи, за събирания
около масата и… зимнина.
Разбира се, вече почти сме
изминали пътя към попълването на рафтовете в мазето с компотите от ягоди,
малини, кайсии и други. Но
сериозното тепърва предстои. Идва ред на различните туршии, разядки, печен
пипер и пукани люти чушки,
любимите лютеници. Вариациите са толкова, колкото
са и майсторите, които ги
приготвят.
Но днес ще стане дума
по-точно за това как по
нашенско се пълнят бурканите. По селата е лесно
смятат някои. Всеки си има
двор, в който овреме е наредил лехите с необходимите
зеленчуци. Но не е толкова
лесно, трябват технология и неуморен
труд. Тогава, ако и
годината е добра, ще
успееш да заредиш
туршиите със собствените си продукти,
без да се налага да се
отбиваш до пазара.
За тези, обаче, за
които селото е далече или земеделският
труд е тежък, на помощ идват десетките
търговци на регламентирани или не дотам
регламентирани места. Обикаляйки пазара в Търговище спокойно
може да намериш плодове и зеленчуци собствено
производство, както и раз-

(от 1 стр.) Мария Йорданова, Лъчезар Андреев и
Александър Дадов, както
и познатите на публиката
Ивана Стоянова и Маргарита Маркова.
Няма как да не ви припомним, че през миналата седмица на търговищка сцена
играха големите български
актьори Васил Михайлов и
Стефка Янорова. С пиесата на Театър 199 „Брудершафт” те поставиха забележителен старт на новия
творчески сезон в Драмата
в Търговище. В следващ
брой на „Търговищки НОВИНИ” ще можете да прочетете за какво всъщност поговорихме с екранния образ на
„Капитан Петко войвода”,

кои са големите неуредици
в държавата и културата
ни, кое е красивото около
нас. Васил Михайлов говори по тези и други въпроси
с главния редактор на „ТН”
Божидар Николов – не го
пропускайте.
Освен това на сцена остават и някои от най-успешните постановки на Драматичния театър в Търговище
- „Да се влюбиш в пеперуда“, „Любов за четирима“,
„Народен
представител“,
„Ол инклузив“. Спектакълът
„Едноокият цар“, режисиран
от Владимир Петков, предстои да се играе за първи
път на столична сцена – на
28 септември, в Независим
театър.

Над 480 пакета с дрехи,
играчки, хигиенни материали и ученически пособия ще
подпомогнат нуждаещи се
семейства от област Търговище. Помощта е дарение от
швейцарския Червен кръст,
част от кампанията «Два
пъти Коледа».
Пакетите ще бъдат разпределени в петте общини
на областта, като за Търговище са предвидени около 120
от тях. Те вече се раздават
от областната организация
на БЧК. Съдействие оказва и
Клуба на НСО.
Кампанията «Два пъти
Коледа» се осъществява за
втора поредна година в България. Миналата година бяха
обхванати областите Видин,
Монтана и Враца. Тази година към тях са прибавени още
Разград, Силистра, Добрич и
нашата Търговищка област.

И от НАП
помагат на деца

бира се такова, отгледано
на другия край на страната
или пък някъде в съседна.
Разнообразие има както в
качеството на стоките, така
и при цените.
Ето например ако си търсиш домати за консерви
имаш варианти бол. Безколово, специален сорт за
консервиране с по-малко
вода, червен, розов, оформен, неугледен на вид,
наранен, дори непочистен.
Цените от 60-80 ст. за килограм достигат до 3 лева. Кой
каквото иска и за каквото му
стига дамара, казват търговците. А клиентът обикаля и
се опитва да се предоговори
с конкретен продавач, но не
става. Всички знаят кое качество за колко се търгува
и не отстъпват въобще. Има
късметлии-търговци, обаче,
които успяват да продадат
всичко налично накуп. Как
се случва това ли? И аз същото попитах. Ами, идвали

"Докосни ме" от Анна
Петрова,
режисьор
Съби Събев, в ролите:
Мария Йорданова, Лъчезар Андреев Александър
Дадов, Ивана Стоянова
и Маргарита Маркова.

Или иде ли Кукуво лято

конференция по случая, на
която разказаха какво се е
случило.

(от 1 стр.)
от една страна е младежкият живот, а
от другата – смъртта.
В същото време един друг артистичен по своему,
беден и хитруващ в беднотията си етнос, намира
всекидневно развлечение в побоища и кавги с дърва и ножове – по повод и без повод. Разбира се, след
обилна употреба на менте-алкохол. Отделно ни съпътстват кражбите на коли, пожари без подпалвачи, изнасилвачи, обирджии по МОЛ-ове и улици и т.н.,
и т.н. в горещото лято. И ето ти резонният въпрос:
Къде са институциите, които, освен да ни пришпорват за пари, трябва и да ни защитават, обгрижват
и да създават чувство за сигурност в тази държава. Къде са държавниците и политиците?
А, милите ни родни политици ги знаем, обикалят
села и паланки за лов на нови електорални единици,
пардон, привърженици, за да набъбнат партиите
им, защото за всяка гласувала глава законът е постановил, че им се полагат 12-ина лева. Обикалят
политиците и сякаш не виждат нито беднотията,
нито безвремието, нито безредиците в низините
на държавата. Сега е време за избори, нека да вземем властта в общините и ще оправим нещата,
обещават и не им пука. То да обещаеш, не е като да
го направиш. Пък и кой ще ти държи сметка за едно
голо и мъгляво обещание. Важното е кметът да е
наш човек.
Ама чакайте, пардон! – Лошите ни мисли кривнаха от престъпните деяния и самоубийствата, към
политиците. Дали пък нещата не са някак си свързани? Защото знайно е - некадърни управници и политици – хлабава държава, страдащ народ. И някак
естествено стана модерно от екрани и вестници да
се утвърждава една многозначителна фраза: „Няма
държава!” Дали има или няма държава, ще разберете, когато застанете пред надутия държавен или
общински чиновник за някаква полагаща ви се по конституция и закон облага – леле мале. А ако е горещо
и не му работи климатикът – още по-зле. Или пък,
когато получите поредното заплашително заклинание в писмо, че дължите еди какво си и ако не го
издължите до еди кога си – жална ви майка. Данъци,
лихви, заеми, кредити и въобще - живот на кредит!
И като се огледате и замислите, всичко в интерес
на надутия чиновник, който трябва да ви обслужва, но се радва на високата си заплата и сигурната
висока пенсия след време. Та, това, комай, било държавата…
Ето това се случваше в тези неистови августовски горещини, които не свършиха и през септември.
Продължава да се случва горепосоченото в битието
ни и сигурно ще продължи до самите избори – не дай
Боже и след това! После от горещото ще преминем
на студената и трудна зима, на протести и стачки… Това май вече сме го виждали.
Абе, какво всъщност иска тоя народ – пари няма и
толкова! Парите са в София и при успешно и хитро
забогателите. Апропо, може и в чужбина. А народът
да чака за пореден път някой да му оправи дереджето. Било то нов кмет, нов общински съвет и прочее. След изборите. Или, както този народ сам го е
съчинил, на Кукуво лято, ако още не е изкукал или
прегазен на пътя.

Пощенска банка бе домакин в Търговище на
конференция „Пощенска
банка среща бизнеса“.
Събитието се проведе на
2 септември, а поканени
да присъстват бяха мениджъри на малки и средни
компании, клиенти и партньори на банката в региона. Представителите на
бизнеса изтъкнаха ползите и важността от сътрудничество с банковия сектор в страната.
По време на срещата
експертите на Пощенска
банка дадоха обстойна
информация за улесняване на процесите при
фирмено финансиране по
програма на Българска
банка за развитие „Напред“. С нея Пощенска
банка подкрепя микро,
малки и средни предприятия в страната с кредити
за общо 30 млн. лв., които са с по-ниски такси и
по-ниски лихвени нива от
стандартните на пазара.
Максималният размер на
заемите е 3 млн. лева.

Благодарение на новата кредитна линия компаниите могат да получат финансиране, за да
се развиват, да създават
нови работни места, както
и да подпомагат растежа
на българската икономика. С това Пощенска банка за пореден път доказа
желанието и готовността
си да бъде стратегически
партньор на малкия и среден бизнес в страната.
Лъчезар Богданов, икономист от Industry Watch и
специален гост-лектор на
срещата, представи актуален макроикономически
анализ и акцентира върху
развитието на водещите
сектори и динамиката на
производството, инвестициите и заетостта в Търговище и региона.
Според данни, представени от икономиста,
за 12-месечния период
юни 2014 – юни 2015 г.
заетостта в града се е стабилизирала, достигайки
27.8% в сравнение с загубените 3.7 хил. работни

прекупвачи от Попово тук,
купували домати по 80 ст.
там го продавали на цена от
1.20 лв. Получавало им се.
Въпрос на ниша.
А какво да говорим за
пипера, на който е ред
сега. От лев, та до два, два
и нещо. Единият бил наш,
другият бил по-вкусен, третият пък марков. Какво да
каже човек – всеки знае
себе си.
На редовия купувач му
остава просто да обикаля и
да се надява, че ще успее
да намери качествена стока на сносна цена. Доколко
клиентската сносна цена
отговаря на тази на търговците - не зная. И докато
чувам разсъждения от типа:
за кутия цигари 4.50 лв. не
са им много, а за пипер 1.50
лева се скъпят – знайте, че
ще отида на другата сергия,
макар и непушач. Защото
клиентът винаги има право,
дори когато не е прав.

Родилка почина
Нови заглавия, нови актьори след секцио
(от 1 стр.)
болница д-р
Иван Светулков.
Според д-р Стоянова,
предмет на проверката е
установяване на факти и
обстоятелства във връзка
с медицинското обслужване на родилката. Изискани са заверени копия на
цялата налична първична
медицинска документация
по случая, на аутопсионния протокол и доклади от
всички лекари, участвали
в лечебно - диагностичния
процес, както и информация от личния лекар относно здравния статус на
починалата
пациентка.
По предварителни данни
от проведената аутопсия,
смъртта е настъпила в резултат на двустранна белодробна емболия. За случая
е уведомено Министерство
на здравеопазването. Резултатите от проверката,
съгласно заповедта на директора на РЗИ, следва да
бъдат докладвани в тридневен срок.
За починалата 36-годишна жена това е било второ
раждане - има по-голямо
момиче. Според информация в социалните мрежи, в
петък, 4 септември - деня на
погребението, то навършило пет години.
В петък по обед д-р Стоянова и д-р Райна Жейнова дадоха официална прес-

Понеделник, 7 септември 2015 г.

Пощенска банка на среща
с бизнеса в Търговище

места по време на кризата. Фирмите в област
Търговище отбелязват 61
% ръст на оборота през
2014 г. спрямо началото
на 2009 г. Това логично
довежда и до увеличение
на инвестициите от 2010
г. насам. Това оправдава
очакванията на бизнеса
за постепенно подобряване и стабилизиране на
икономическия сектор в
страната.
Според анализа, Търговище заема водещи позиции в производството
на облекло, транспорт,
складиране и пощи, а в
областта работят относително повече машинни
оператори и монтажници
в сравнение със средното
в страната.
Пощенска банка развива клонова мрежа и от
специализирани центрове, като от края на миналата година на територията на цялата страна
са отворили врати нови 10
центъра „Банкиране малък бизнес“.

Понеделник, 7 септември 2015 г.
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При отслабването
Колко струва
Защо и упражненията
анцугът на
Ходене
по
мъките
За да получиш по социален път патерици Владимир Путин не ни помагат

Писмо до редакцията

На първа страница поместваме
коментар за лошите неща, които се
случват в нашия живот, за неудачите, но и за безхаберието на държавници и чиновници към нуждите на
обикновените хора. Ето, че тук продължаваме темата с конкретен приПет години вече страдам от заболяване
на ставите с неопределена диагноза – ошипяване, остеопороза или артрит. За да ми
установят точната диагноза, се налагаше да ме прегледа специалист – ортопед.
Живея в Попово, но като пенсионери, със
съпруга ми прекарваме повечето от времето си на село, в Посабина. Лекуващ лекар в
нашия град няма, затова всеки четвъртък
пристига такъв от Търговище. Придружава го и медицинска сестра.
След като получих направление от моя
личен лекар с радост се отправих в уречения ден и час за кабинета на специалиста.
Там вече чакаха повече от 15 пациенти.
След идването на ортопеда и сестрата,
прегледите започнаха. Макар че бях с направление, чаках повече от три часа. Дойде
моят ред, влязох и представих рентгенова
снимка на дясното ми коляно. Докторът
веднага ми предложи операция за смяна на
колянната става с изкуствена. Каза ми, че
заедно с всички процедури операцията ще
струва не по-малко от 3 000 лева. Обясних,
че пенсията ми е едва 200 лева и е невъзможно да събера такава сума, затова молбата ми е за две патерици, която моята
лекуваща лекарка ми е предложила с това
направление да получа по социален път.
Неописуема беше изненадата ми, когато медицинската сестра, след като ме
огледа от главата до петите, заговори с
насмешка:
- Г-жо, толкова ли нямате 44 лева да си
купите канадките от магазина?
Оказа се, че докторът имал собствен
магазин за пособия за инвалиди в Търговище. Не се стърпях и отговорих – „Девойче,
ако имах възможност, нямаше да ми дадат
направление да получа патериците по социален път.” Докторът веднага ядосано
поиска личната ми карта, сестрата записа данните и сърдито ме отпратиха от кабинета, като ми наредиха след пет дни да
отида в Търговище, за да получа протокол
от комисия от трима ортопеди дали са ми
необходими патериците.
След пет дни се отправих към Търговище, пристигнах на автогарата и взех такси за ул. „Шипка” 4, където се намира кабинетът на ортопедите. Когато пристигнах
нямаше още чакащи пациенти. Обясних на
сестрата, че идвам от Попово само за протокол. Каза ми да почакам, но първо да заплатя на касата входната такса. Платих
веднага и после чаках три часа.
Бях приета от ортопеда. Подаде ми намръщено протокола, каза да отида на рецепцията да ми ударят три кръгли печата и
ме упъти веднага да тръгвам за Попово, за
да успея навреме да занеса протокола на
социалните работници. Пристигнах в лятната жега на 10 юни в Попово и се отправих към социалната служба. За мое учудване документите за инвалиди се приемаха
на третия етаж. Асансьор няма. С големи

мер: как един ощетен от природата
болен човек, „коленичи” пред институции и чиновници, за да получи патерици. Не скъпа услуга, а патерици,
за да може да се предвижва и да се
чувства равнопоставен пред другите – не би…
усилия се изкачих запотена до етажа. Огромен коридор с дежурен бодигард. Добрах
се до гишето, подадох протокола и личната си карта и зачаках. Служителката
стриктно прочете протокола, свери номера на личната ми карта и за мое нещастие
се оказа, ч в протокола има грешка. Липсва
една цифра от номера на документа ми за
самоличност. Служителката троснато ми
каза, че не може да приеме документа, да
се върна в Търговище и да ми го поправят.
Кръвта ми закипя. Заради една компютърна грешка на търговищката служителка,
трябваше да пътувам с куция си крак отново до Търговище. Наложи се да се обадя
на шефа на Бюрото да поправят грешката по телефона. С триста зора въпросът
беше уреден. Захвърлиха ми под носа две
декларации за попълване, като ми заявиха
да не се опирам на гишето докато пиша.
Оказа се, че трябва да имам номер на
банкова сметка. Аз нямах сума в банка
и затова трябваше да отида да ми отпуснат номер по социален път. Отправих се до най-близката банка, часът бе
11.40. А от банката вече били в обедна
почивка до 13 часа. Автобусът до село
беше в 13 ч. Друг имаше чак в петък, а
денят бе понеделник. В петък рано пристигнах във въпросната банка. Половин
час чаках да ми копират личната карта,
да ми дадат номер на сметка и отпечатат пет листа, че капиталът ми е 0
лева. Занесох в Бюрото номера на банковата ми сметка, но пък сега трябвало
да почакам 25 дни, за да реши комисията
колко пари да мии отпуснат за патериците.
Минаха дните, комисията взела решение да ми отпуснат 28 лева, връчиха ми
куп документи, с които отново трябваше да отида в Търговище и да си купя въпросните патерици от магазина на доктора. Като при закупуването трябваше
да взема касова бележка, входящ протокол и фактура.
Получих пенсията и с радост потеглих
да си купя най-после след два месеца оправяне на документи и чакане така необходимите ми патерици. Платих 44 лева за
двете патерици, дадоха ми касова бележка и чакам да ми изпратят от Търговище
фактурата и входящ протокол. Дадоха
ми телефон на сестрата, която продава
пособията за инвалиди, тя ми отговаря
учтиво: Спокойно, мила, много сме точни,
работим с много клиенти има време до 10
август.
Мили хора, в кой век живеем? Не знам
към кого да се обърна и да благодаря, че все
пак крача смело по улиците на село и в града с моите патерици тип „канадки”. Ако бях
отишла до Канада, може би щях по-бързо да
получа патериците…
Станислава МИТЕВА,
с. Посабина, Поповско

4 причини, заради
които физическите
упражнения
не са ефикасни за
сваляне на килограми

Неделната
фитнес-закуска на Владимир Путин и
Дмитрий Медведев в правителствената резиденция Бочаров Ручей край Сочи стана хит в социалните мрежи
за отрицателно време.
Междувременно журналистите от GQ успяха да
разпознаят в какво са облечени двамата руски държавници, докато помпат мускули и пият чай.
Оказва се, че общата
стойност на спортния екип
на Владимир Путин надвишава 3000 евро. Путин е облечен в екип за джогинг на
Loro Piana от кашмир и коприна. В онлайн-магазина
Mr. Porter долнището може
да се закупи за1425 долара (1270 евро), а бомбърът
му"Portland" се продава на
сайта на производителя за
1795 долара (1600 евро).
Loro Piana потвърждават
пред GQ, че Путин носи
именно техния модел. Руските медии разпознаха и
маратонките за бягане на
руския президент. Те се
оказват от значително понисък клас в сравнение с
останалата част от облеклото му.
Маратонките на Путин в
бяло и синьо са от руската
марка Forward и могат да се
поръчат от сайта на производителя за сумата от 3400
рубли (45 евро). Компанията Forward е създадена през
2003 г., като произвежда
екипите на повече от 200
национални отбори на Русия в 60 вида спортове.
Премиерът Дмитрий Медведев носи Nike Air Max 90
OG в синьо, които могат да
се купят за около 140 долара (около 125 евро).
Не е ясно дали двамата
са съгласували спортното си
облекло, макар че е доста
възможно доколкото фотосесията им изглежда режисирана и изпипана докрай. Във
всеки случай екипите на Путин и Медведев се допълват
по приятен за окото начин,
хранителни и вкусови качества. Ако се купуват бе- отбелязват от GQ.

Когато искате да свалите килограми, най-често
прибягвате до диета на известна личност или активен
спорт.
Бягане, аеробика, фитнес, йога, каквото и да е, важното е, че спортувате.
Понякога обаче физическите упражнения не са
най-ефикасният начин за
сваляне на килограми.
Вижте кои са 4-те причини защо 30-минутната
разходка не е от полза, за
да свалите излишните килограми:
1. Надценявате колко калории сте изгорили.Когато
тренирате, имате усещането, че сте изразходили голямо количество енергия,
истината обаче е друга. Отнема ви 5 минути да приемете 500 калории, но за да
ги изгорите с подходящите
физически упражнения са
ви нужни 2 часа.
По-трудно е да се съобразите с дългосрочна програма с упражнения, от това да
си изградите правилен хранителен режим, с който да
поемате малко количество
калории на ден.
2. Упражненията засилват апетита ви. Упражненията са добри за сваляне
на килограми, но в същото
време след края на тренировката се чувствате ужасно гладни.
Хората често не забелязват, че допускат „калорична компенсация”, а именно
след тренировка изяждат
толкова количество калории, колкото са изгорили по
време на упражненията.
Ако се потите всеки ден,
за да свалите някой кило-

грам, то след това трябва да
продължите и с глада, и да
хапвате оскъдно.
3. "Награждавате се" след
тренировка.Навън е горещо
и след дългата изморителна
тренировка смятате, че заслужавате един сладолед.
Ако целта ви е един размер по-тесни дънки, този
тип действия противоречат
на поставената цел.
4. Режимът ви с упражнения всъщност ви кара да
се движите по-малко. След
като се приберете от тренировка се чувствате сякаш
сте изпълнили дълга си за
деня или сте толкова изморени, че не може да направите и едно движение.
Използвате ескалатора,
вместо да се качите по стълбите в метрото или отивате
с колата, вместо да повървите до магазина в квартала.
И всичко това само защото си казвате, че днес сте
потренирали добре и нямате нужда от повече движение.
Ако през 24-часовия ден,
извършвате упражнения и
хабите енергия един час, а
през останалите 23 – мързелувате, няма да има резултат от изгорените по-рано
през деня калории.
За да имат ефект физическите упражнения върху
теглото ви, съчетайте ги с
подходящ хранителен режим, с който да приемате
малко количество калории
на ден.
И не спирайте да се движите, едночасовата тренировка във фитнеса не е
достатъчна, за да влезнете
в старите си дънки.

1. Пикантни храни
Пикантните храни всъщност са такива заради едно
определено вещество в тях
- капсацин. Той придава
онова парещо усещане в устата ни, когато хапнем нещо
лютиво.
Само че в тези жеги е
добре да избягваме лютите
чушки. Учени са доказали,
че капсацинът повишава
краткосрочно
телесната
температура, когато влезе в
организма.
И макар това да не е толкова осезаемо, колкото погорещо е навън, толкова
повече го усещаме. Затова,

оставете лютичкото за зимата.
2. Диуретични храни
Знаем, че лятото водата
е най-добрият ни приятел.
Важно е да приемаме възможно най-много и да отделяме възможно най-малко.
Затова е добре да се избягват диуретични храни.
Тоест такива, които карат
организма ни да отделя течности.
В тази група влизат напитки, съдържащи кофеин кола, кафе, черен чай. Освен
това - манго, копър, артишок
и аспержи. Ако ги приемате,
това може да ви направи от-

паднали и уморени.
3. Храни, богати на белтъчини
Колкото и да обичаме богатата скара през лятото,
по-добре да не прекаляваме с нея.
Голямото
количество
белтъчини в месото, го прави трудно за храносмилане.
А през лятото организмът
ни е изморен от топлото
време и смилането става
още по-трудно.
Тялото ни изразходва
между 50 и 100 % повече
енергия, за да смели белтъчините в сравнение с въглехидратите.

Слънчогледовите семки
ни правят здрави
Какво да не ядем в топлото
Макар да изглеждат дребни и незначителни, слънчогледовите семки са сред найздравословните храни. Те са
изпълнени с висококачествени и полезни мазнини, белтъци, фибри и изключително
важни витамини и минерали,
които са в най-оптимална
концентрация за човешкото
тяло.
Семките на слънчогледа
имат отличен баланс между моно- и поли-ненаситени
мастни киселини, които спомагат за премахване на плаки, наслагвани от „лошия”
LDL холестерол по стените
на кръвоносните съдове. Найизвестната и здравословна от
тези киселини е линоленовата киселина – мощен антиоксидант, с доказана ефектив-

ност в превенцията на много
типове инфекциозни заболявания и някои изразени противоракови свойства.
Огромните количества витамин Е в слънчогледовите
семки са рядка находка за
растителното царство. Дори и
в много по-малки количества,
витамин Е е един от най-бързо
действащите антиоксиданти,
познати на човека. Неговите
мигновенни способности да
премахва свободни радикали
от организма, го прави един
от най-яростните защитници
на доброто здраве.
Макар да изглеждат издръжливи,
слъчогледовите
семки са богати на мазнини,
което ги прави податливи на
развала и гранясване, които силно понежават техните

лени семки, те не трябва
да имат жълтеникав цвят, а
ако самият им мирис е тежък
и горчив, вече могат да бъдат
дори отровни. При закупуване
на пресни, непечени семки, е
препоръчително те да се съхраняват в хладилник, а след
изпичане – в плътно затворен
съд на тъмно и хладно място.
Слънчогледовите семки не
са познати като алергени и
съдържат пренебрежителни
количества оксилати и пурини. Препоръчва се да се консумират белени, понеже има
риск от изтъркване на зъбния
емайл, което може да доведе
до развитие на кариеси.
Те са отлична добавка към
салати, риба, яйца и мюсли,
тъй като не само правят вкуса
им по-приятен, но и ги допълват с полезни съединения.
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Негативните мисли разболяват

Днес никой не се съмнява, че емоционалното
състояние на човек влияе върху физическото
му здраве. Негативните
мисли ни разболяват.
Ето защо е толкова важно да сме позитивни.
Регистрирани са безброй случаи на хора,
които са успели да се
излекуват благодарение
на непоклатимата си
вяра и въпреки черните
прогнози на лекарите.
За много от тях липсва
логично обяснение, но
въпреки това медицината отдавна признасилата
на позитивното мислене
и емоции. Всъщност още
през XVII век учените
започват да говорят за
двете условни части
на човека - тяло и ум.
Болестите също са се
разделяли на два вида
- душевни и физически,
и били лекувани по различен начин. Сега тенденцията в медицината
е те да се възприемат
като различните лица
на една монета и затова
е толкова важно да се
избавим от негативните
усещания, ако искаме
да се радваме на добро
здраве.
Вижте до какви неразположения могат да
доведат нашите притеснения и страхове...
Неспособност да
се отказва
Хората, които не
могат да казват „Не“ и
имат склонност да обвиняват другите за това,
че ги експлоатират, не
рядко страдат отартрит.
Липса на любов
Тези, които не се
чувстват
достатъчно
обичани, асоциални са
и имат склонност към
затвореност, респективно страдат от сърдечносъдови
заболявания.
Според специалистите,
ако хората се обявяват
против любовта и не са
способни да показват
такава, то те непременно ще имат подобен
здравословен проблем.
Зависимост
от
другите
Ако човек е неспособен да поеме контрол
над живота си и/или не
желае да бъде самостоятелен, не бива да се
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Фирма „Агродимекс” ООД гр.
Търговище уведомява своите арендодатели, че започна раздаването на
рентата за стопанската 2014-2015 г.
по следния график:

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

учудва, че има проблеми с белите дробове.
Такива хора обикновено се оплакват от астма.
Желание да угодиш
на останалите
Когато някой непрестанно търси одобрението на другите и се
стреми да отговори на
всичките им очаквания,
това неминуемо води
досилен стрес. А той от
своя страна предизвиква хипертония. Затова
е важно да обръщаме
внимание на собствените си чувства.
Склонност
към
разочарования
Хората, които имат
склонност към разочарования и изживяват
тежко неуспехите в живота, са застрашени от
проблеми с бъбреците.
Те обикновено са и изключително недоверчиви, което от своя страна
води до понижаване на
имунитета.
Измъчване за грешки в миналото
Стомашните проблеми често са следствие
от душевен товар, свързан с миналото. Когато
човек не е поел отговорност за грешките
си и не е продължил
напред, а напротив - не
спира да се самоизмъчва, това неминуемо

рефлектира. Стомахът
реагира на потиснати
емоции като страх, омраза, агресия и завист,
а опитите да бъдат игнорирани като не им се
отделя внимание определено не помагат. На
физическо ниво те могат да доведат до запек
и затова е важно да бъдат извадени наяве и да
бъдат преживени.
Агресия и злоба
Установено е, че тези
емоции много често
предразполагат кожата
към слънчеви изгаряния.
Раздразненията
и озлобяването също
така водят и до различни проблеми с инфекциозни заболявания.
Отдръпване и защита
Когато се обграждаме с невидими стени,
за да се предпазим от
нещо, рискуваме да се
сдобием с наднормено
тегло. Подобно поведение стимулира апетита, защото се свързва
с чувство на вътрешна
пустота, което организмът се опитва да компенсира.
Невъзприемчивост
Ако човек има склонността да не вижда
действителността, такава каквато е, и да игнорира определена информация, не рядко при него
възникват проблеми със
зрението и слуха.
Нерешителност
Това състояние предизвиква
неприятности със зъбите като
най-често става дума
за кариес. Така тялото
реагира на страха от
вземане на решения и
неспособността да се
носи отговорност за последствията от тях.
Прекалена взискателност към себе си
Подобно състояние
често би довело до проблеми с гръбначната
система. Също така те
могат да бъдат породени от прекалено силно
вътрешно напрежение
и липса на подкрепа.

Американец неволно прати снимка на
мъжкото си достойнство на новия си шеф

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

ПРОДАВАМ ПАРЦЕЛ с размер 4.5 дка с
лице на главния път и орехова градина.
Находяща се между спирка Ягода и Градинския център и срещу новата автокъща
Подходяща за база. Цена: 5 000 лв/дка
Тел.: 0888 99 71 36 и 089 799 05 87

Жител на град Сейнт
Чарлз в щата Илинойс
на два пъти изпратил
по погрешка снимка на
мъжкото си достойнство на новия си работодател, съобщава в.
"Дейли мирър".
23-годишният
младеж, който предпочел
да запази анонимност,
с радост узнал от отдел
"Човешки ресурси" на
фирмата, в която кандидатствал, че е бил
одобрен да стане неин
служител.
Човекът толкова се
зарадвал, че решил да
сподели добрата вест
с най-близкия си приятел. Той придружил
информацията за предстоящото си назначе-

ние с шеговита снимка
на своя пенис и зачакал
отговор. Но приятелят
така и не се обадил. Тогава снимката с пениса
и радостната вест отново били поствани. Но
младежът бил сгрешил
адресата. Вместо да
изпрати имейла на приятеля си, той го постнал
на шефа на отдел "Човешки ресурси", който
току-що го бил одобрил.
Нехаен за грешката,
бъдещият служител найнакрая набрал телефона.
Но каква била изненадата му, когато насреща
вдигнал не най-добрият
му приятел, а шефът на
кадровиците на фирмата, който му обяснил, че
губи поста.

Жените, които се
хранят предимно със
средиземноморски тип
храни, имат по-големи
шансове да забременеят, след като се подложат на лечение за плодовитост, сочат данните
от ново изследване.
Холандски изследователи са наблюдавали
161 двойки, подложени
на лечение за плодовитост. Те установили, че
при жените, чийто хранителен режим се приближава най-много до
средиземноморския тип
хранене, шансовете за
забременяване са били
с 40% по-големи.
Учените от университета Еразъм в Ротердам посочват още,

че най-важните храни
Предишни изследваса растителните масла, ния вече са установили,
зеленчуците (предимно че Витамин Б6, предбоб, грах и други бобе- писван на жените, коини растения) и рибата,
пише БГНЕС. Хората
на науката вярват, че
от жизнена важност
са мастните киселини
Омега-6 и Витамин Б6.
Те се съдържат в големи количества в женския организъм, който е
подложен на този хранителен режим.

ОБЯВА
от „АМЕЛИ – БГ” ЕООД
до заинтересованите лица и общественост
Уведомяваме ви, че е открит обществен достъп
до информация по Приложение №2, към чл.6, ал.9
съгласно изискванията на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение
„АВТОКОМПЛЕКС – АМЕЛИ”
поземлен имот №73626.38.365, в землището на
град Търговище, община Търговище.
Информация по горе цитираното приложение е на
разположение:
- интернет страницата на община Търговище
- сградата на община Търговище, стая №5, етаж 2,
дирекция „ИЕ, ТСУ и А”
- РИОСВ – Шумен, ул. „Съединение” №71, ет.3
- гр. Търговище, бул. „М.Андрей” №51, ет. 2, офис 6
Гражданите на община Търговище имат право да вземат отношение в срок до 14 дни за мнение и възражение
по обявеното по-горе инвестиционно предложение.

Средиземноморска диета засилва плодовитостта при жените

то изпитват трудности
да забременеят, повишава шансовете им да
станат майки.

и
а
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
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70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
53 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
43 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
88 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
78 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ

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

и още много оферти...



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

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

„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

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

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

Давам под наем
МОНОФАЗНА
ЙЕРМОМЕЛКА
тел. 0886 52 72 55

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

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

Търся да назнача
Търся
ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА МАЙСТОР/КА НА БАНИЦИ И/ИЛИ ЗАКУСКИ
Отлично заплащане и
ВЪЗРАСТНА ЖЕНА
осигурена квартира в Русе.
За повече информация: 0899 82 88 88 Телефон за връзка: 0888226337 - Шопов

Продавам
Продавам АПАРТАМЕНТ 120 кв.м. в
Продавам ВИЛА в местността „Кован- ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ –
идеален център. Апартаментът е на 2 етаж, лъка” с жилищна постройка – дворно 65 кв.м., в град Варна – обзасаниран, газифициран, има дворно място,
място 1.045 дка; с лозе и овощни
веден, ново строителство
таванска стая и избено помещение, които
насаждения. Цена по договаряне
Тел.: 0894 533 575
не влизат в общата квадратура. Направен Тел.: 0601/6 27 21; 0877 379 850; 0879 332 171
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
е основен ремонт - сменени са ВиК и елДавам под наем
след ремонт – 54 кв. м., полуобзавеинсталациите, всички стаи са с естествен САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ със серпаркет, направена е шпакловка, окачен
ден;
ул. „Васил Левски” 40, вх. Б, ет. 1
визно помещение в Търговище
таван с изолация, двоен стъклопакет, вра- – обзаведена; в кв. „Вароша”
Тел.: 0886 43 13 38
тите са изработени по поръчка от масивно
Тел.: 0899 13 49 46
Давам под наем
дърво. Цена: 50 000 евро. Тел. 0899 83 74 91
Продавам АПАРТАМЕНТ ОБЗАВЕДЕНА САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ
кв. „Борово око”
на ул „Царевец”, ет.1
Тел.: 0887 36 95 92

Предлагам СИНИ СЛИВИ
за ракия и консумация
– с. Баячево, овощен
разсадник
Тел.: 0887 36 49 45
и 0899 311 802

Давам под наем ДВУСТАЕН РАЗШИРЕН
АПАРТАМЕНТ – 80 кв.м.; обзаведен, в
района на Кооперативния пазар в Търговище. Тел. за контакти: 0898 467 009

Заведение за бързо хранене
в района на болницата в Търговище
НАБИРА ПЕРСОНАЛ – продавач-консултант, работник-кухня и пицар
Добро заплащане. Тел.: 0893 35 13 23
Заведение за бързо хранене в
Търговище набира персонал
Осигурена квартира.
Тел.: 098 870 0984 и 0601 30 116
НАБИРАМЕ МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
Продавам земя от 1 до 5 дка до Тел.: 0601 580 29 – сем. Василеви
Заплащане
– отлично; дискретност
Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строТел.:
0879
98 07 99
Тел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавеждане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
Фирма в Русе търси да назначи
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
месач
– хлебопроизводство /дневно
в Търговище – намира се на ул.
Продавам
„Лилия” 8, вх. А, ап. 20; източно ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ възнаграждение – 60 лева/ и пекар
– хлебопроизводство /дневно възизложение; за семейни
кв. "Запад", бл. 48
награждение – 60 лева/. Осигурена
Тел.: 0601 7 94 10
Тел.: 0601 8 38 47
ПРОДАВАМ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
служебна квартира.
Тел.
за
връзка
– 0888 26 94 99
ПРОДАВАМ
КОКЕТЕН
АПАРТАМЕНТ
Продавам или давам под наем
от къща в с. Разбойна с гараж на пър-

вия етаж и 550 кв.м. дворно място или
ЗАМЕНЯМ за къща в град Търговище
Цена при продажба – 22 000 евро
Тел.: 0885 083 966

– тухлен, след ремонт, 77 кв. м.; на
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ул. „Пирин” 12. С прекрасен изглед, в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61, Продавам бившата сграда на мелницата в с. Надарево, Търговищко
леко мебелиран. Цена по договаряобзаведен; с електроуреди
Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057 – двуетажна тухлена постройка с
не. Тел.: 0895 625 220

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

дялан камък. Тел.: 08888 97 978.
Цена по споразумение.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Срещу смъртта
22.00 ч. - криминален

7 септември
БНТ 1

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:20 Дързост и красота - тв
филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Принцът и просякът
детски - тв филм
14:40 Вкусът на новото начало - документален /
15:10 Чиста кръв - тв филм
16:00 По света и у нас
16:40 Малки истории
16:55 Музика на сърцето
12-сериен тв филм
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg:
22:00 Синът на Бащата на
народите 12-сериен
тв филм
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Под прикритие 4 - тв
филм

bTV Action

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

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Черната вдовица - криминален
12:30 Градска полиция - сериал
15:45 Като куче и котка комедия
17:45 Един прекрасен ден комедия
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 КАКВО НОВО В ПОНЕДЕЛНИК ВЕЧЕР
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

23:00 Семейство Флинстоун анимация

00:00 От местопрестъплението
- сериал

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

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Дракон: Историята на
Брус Лий - екшън
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Студио Европейски квалификации, директно
21:45 Футбол: Албания Португалия - УЕФА
EВРО 2016, директно
00:00 Хавай 5-0 - сериал

bTV Lady

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденбург - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Съдебен спор - НТВ
19:00 Новините на Нова
bTV
20:00 Биг брадър: 100% натураbTV Comedy
06:30 Тази сутрин
лен - реалити
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД
09:30 Преди обед - токшоу
22:30 Транспортер - сериен
2 - анимация
12:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
09:00 Детска Евровизия
12:30 Шоуто на Слави
Kino Nova
13:30 Самозванка - сериал 10:00 Лора от сутрин до вечер 08:00 Убийства в Мидсъмър приключенски
15:30 Светлината на моя
сериал
12:00 Приятели - сериал
живот - сериал
10:00 Касъл - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
17:00 bTV Новините
11:00 Осмо чувство - сериал
14:00 Предградие - сериал
17:30 Лице в лице
12:00 Правителството - сериен
18:00 Бинго милиони - лотария 14:30 НеСемеен - сериал
филм
18:10 Опасни улици - сериал 15:30 Моето семейство - сериал
13:15 Полуда - трилър
17:00 Шоуто на Слави
19:00 bTV Новините
15:40 Коза Ностра - комедия
20:00 Кварталът на богатите 18:00 Семейство Флинстоун 18:00 Касъл - сериал
анимация
- сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
19:00 Предградие - сериал
21:30 Истински истории 20:00 От местопрестъплението
19:30 Приятели - сериал
риалити
- сериал
20:30 Моето семейство - сериал
22:30 Шоуто на Слави
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК
22:00 НеСемеен - сериал
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Самозванка - сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Детска Евровизия 2015
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Diema Family

09:30 Великолепният век сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 Опасна красота - сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
23:30 Опасна красота - сериен

Nova Sport

21:45 Футбол: Шотландия
- Германия - УЕФА
ЕВРО 2016, директно

Kino Nova - Димящи аса 2
21.00 ч. - екшън

8 септември
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:20 Дързост и красота - тв
филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Синът на Бащата на
народите - тв филм
13:55 История.bg
15:10 Чиста кръв - тв филм
16:00 По света и у нас
16:40 Малки истории
16:55 Музика на сърцето - тв
филм
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Синът на Бащата на
народите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Под прикритие 4 - тв
филм

Diema TV

10:00 Извън играта - сериал
11:00 Тринайсет - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Пехотинецът 2 - екшън
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Тринайсет - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Убивай ги нежно - екшън

00:00 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Отмъщение за Анджело криминален
12:30 Градска полиция - сериал
15:45 12 рунда - екшън
18:00 Измамниците - комедия
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Летящи хлапета - приключенски
23:30 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Пасионада - комедия
12:00 Приятели - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Предградие - сериал
14:30 НеСемеен - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Семейство Флинстоун анимация
19:00 Предградие - сериал
19:30 Приятели - сериал
20:30 Моето семейство - сериал
22:00 Добре дошли в Швеция сериал
bTV Action
22:30 Агенцията - сериал
08:30 Ирис 2: Ново поколение 23:00 Семейство Флинстоун - сериал
анимация

bTV Lady

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

Diema TV

07:45 Младият Херкулес сериал
09:00 Уайът Ърп - екшън
13:00 На гости на третата
планета - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
Nova TV
21:00 Военни престъпления 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
22:00 Рамбо: Първа кръв, част
11:30 Бон Апети
втора - екшън
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденб- 00:00 Военни престъпления сериал
ург - сериен
Diema Family
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Великолепният век 14:30 Прости ми - сериен
сериен
16:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта 16:30 Малката булка - сериен
сериен
18:00 Съдебен спор - НТВ
12:30 Опасна красота 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Биг брадър: 100% натура13:30 Бон апети
лен - реалити
14:00 Необуздано сърце 21:00 Х Factor - шоу
сериен
22:30 Транспортер - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите 23:30 Новините на Нова
сериен
Kino Nova
17:00 Двете лица на Истанбул
08:00 Убийства в Мидсъмър - сериен
сериал
18:00 Сезони на любовта 10:00 Касъл - сериал
сериен
11:00 Осмо чувство - сериал
12:00 Правителството - сериен 19:00 Моята карма - сериен
13:15 Херкулес - приключенски 20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите 15:00 Игрален филм
сериен
18:00 Касъл - сериал
22:30 Двете лица на Истанбул
19:00 Осмо чувство - сериал
- сериен
20:00 От местопрестъплението
23:30 Опасна красота - сериен
- сериал
Nova Sport
21:00 Димящи аса 2 - екшън
22:50 От местопрестъплението 21:45 Футбол: Македония Испания - УЕФА ЕВРО
- сериал
2016, директно
23:50 Извън закона - драма

СРЯДА

bTV Cinema - Макс Пейн
21.00 ч. - екшън

9 септември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:20 Дързост и красота - тв
филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Синът на Бащата на
народите - тв филм
13:55 Референдум
15:10 Чиста кръв - тв филм
16:00 По света и у нас
16:40 Малки истории
16:55 Музика на сърцето - тв
филм
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Клиника на третия етаж
- тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Руси Чанев на 70
години. Най-дългата
нощ - филм
22:30 В кадър: Christo от
България
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Под прикритие 4 - тв
филм

bTV Action

08:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Тринайсет - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Великият поход - приключенски
15:30 Супер коли - шоу
16:00 Експериментът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Тринайсет - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Тринайстият етаж - трилър
00:00 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Заслужена победа комедия
12:45 Градска полиция - сериал
14:45 Като на кино - филмово
предаване
16:00 Черната вдовица - трилър
18:00 Прелюдия към една
целувка - комедия
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Макс Пейн - екшън
23:00 Дневниците на вампира
- сериал
00:00 Морски трепачи - комедия

22:00 Добре дошли в Швеция сериал
22:30 Агенцията - сериал
23:00 Семейство Флинстоун анимация

bTV Lady

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

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденбург - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
bTV
18:00 Съдебен спор - НТВ
06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
09:30 Преди обед - токшоу
08:00 Дък Доджърс 2 - анимация 20:00 Биг брадър: 100% натура12:00 bTV Новините
лен - реалити
09:00 Аламинут - шоу
12:30 Шоуто на Слави
22:30 Транспортер - сериен
10:00 Долен клас - комедия
13:30 Самозванка - сериал
23:30 Новините на Нова
12:00 Приятели - сериал
15:30 Светлината на моя
Kino Nova
13:00 Клуб Веселие - сериал
живот - сериал
08:00 Убийства в Мидсъмър 14:00 Предградие - сериал
17:00 bTV Новините
сериал
14:30 Добре дошли в Швеция 17:30 Лице в лице
10:00 Касъл - сериал
сериал
18:00 Бинго милиони - лотария
11:00 Осмо чувство - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 15:00 Агенцията - сериал
15:30 Детска Евровизия - Финал 12:00 Правителството - сериен
19:00 bTV Новините
13:15 Херкулес - приключенски
20:00 Кварталът на богатите 17:00 Шоуто на Слави
15:00 Извън закона - драма
18:00 Семейство Флинстоун - сериал
18:00 Касъл - сериал
анимация
21:30 Истински истории 19:00 Осмо чувство - сериал
19:00 Предградие - сериал
риалити
20:00 От местопрестъплението
19:30 Приятели - сериал
22:30 Шоуто на Слави
- сериал
20:30 Моето семейство - сериал
23:30 bTV Новините

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 -сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
21:00 Военни престъпления
- сериал
22:00 Конан Разрушителя екшън
00:10 Военни престъпления
- сериал

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 Опасна красота сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен

Nova TV - Транспортер
20.30 ч. - сериал

10 септември
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:20 Дързост и красота - тв
филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 12 часа във въздуха игрален филм
14:25 В кадър: Christo от
България
15:10 Чиста кръв - тв филм
16:00 По света и у нас
16:40 Малки истории
16:55 Музика на сърцето - тв
филм
17:45 Бързо, лесно, вкусно
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
20:40 Спортни новини
20:50 От упор - игрален филм
22:15 11 септември. След
рухването на кулите документален
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Под прикритие 4 - тв
филм

21:00 С пълна газ - екшън
23:30 От местопрестъплението - сериал
00:30 Димящи аса 2 - екшън

bTV Action

08:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
10:00 Експериментът - сериал
11:00 Тринайсет - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Тринайстият етаж - трилър
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Експериментът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Тринайсет - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Нитро - екшън
00:00 Култ - сериал

22:30 Агенцията - сериал
23:00 Семейство Флинстоун анимация

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Парк Авеню 666 - сериал
14:30 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:30 Географски ширини лайфстайл
17:00 Мармалад - шоу
18:30 Малки сладки лъжкини сериал
bTV Cinema
19:30 Парк Авеню 666 - сериал
08:00 Синове на анархията 20:30 Необходима грубост сериал
сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Морски трепачи - комедия 21:30 Незабравима - сериал
12:30 Градска полиция - сериал 23:00 Сияйна луна - сериал
15:45 Моят единствен - комедия 23:30 Али Макбийл - сериал
18:00 Копнеж по Джоузеф Лийс
Nova TV
- драма
06:20 Здравей, България
20:00 Дневниците на вампира 09:30 На кафе - НТВ
- сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Роднини под прикритие - 12:00 Новините на Нова
комедия
12:30 Наследството на Гулденб22:45 Дневниците на вампира
ург - сериен
- сериал
13:30 Моята карма - сериен
00:00 Прелюдия към една
14:30 Прости ми - сериен
целувка - комедия
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
bTV Comedy
bTV
18:00 Съдебен спор - НТВ
09:00 Шоуто на Слави
06:30 Тази сутрин
10:00 Големият Стан - комедия 19:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Биг брадър: 100% натура12:00 Приятели - сериал
12:00 bTV Новините
лен - реалити
13:00 Кое е това момиче 12:30 Шоуто на Слави
21:00 Х Factor - шоу
сериал
13:30 Самозванка - сериал
22:30 Транспортер - сериен
14:00 Предградие - сериал
15:30 Светлината на моя
14:30 Добре дошли в Швеция - 23:30 Новините на Нова
живот - сериал
сериал
Kino Nova
17:00 bTV Новините
15:00 Агенцията - сериал
08:00 Убийства в Мидсъмър 17:30 Лице в лице
сериал
18:00 Бинго милиони - лотария 15:30 Моето семейство - сериал
10:00 Касъл - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
18:00 Семейство Флинстоун 11:00 Осмо чувство - сериал
19:00 bTV Новините
анимация
12:00 Правителството - сериен
20:00 Кварталът на богатите
19:00 Предградие - сериал
13:15 Истината за Чарли - сериал
19:30 Приятели - сериал
трилър
21:30 Истински истории 20:30 Моето семейство - сериал 15:30 С пълна газ - екшън
риалити
22:00 Добре дошли в Швеция - 18:00 Касъл - сериал
22:30 Шоуто на Слави
сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
23:30 bTV Новините

20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Mamma Mia! - комедия
23:20 От местопрестъплението - сериал
00:20 Херкулес -приключенски

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Конан Разрушителя екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 -сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
21:00 Военни престъпления
- сериал
22:00 Роки 4 - екшън
00:00 Военни престъпления
- сериал

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 Опасна красота -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
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Достатъчно ли са
ви витамините?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Всички гълтаме витамини, стимуланти и надбавки
към храната си. Малцина
обаче са наясно кога витамините са недостатъчни или
не се усвояват пълноценно.
От дефицита можем да се
почувстваме болни-телесно
и душевно, да имаме проблеми с кожата, стомаха,
червата, с настроението.
Недостигът на различните
групи витамини води до различни симптоми. Понякога,
те се припокриват.
Освен мастно разтворимите витамини А, D, К, Е и
водоразтворимите В1-12, С,
РР, фолиева киселина и др.
твърде важни са и микроелементите желязо, мед,
натрий, калий, цинк, кобалт, някои аминокиселини.
Техният недостиг води до
изброените по-долу състояния.
1. Храните ли се допълнително?
А. Да
Б. Не
В. Не съм много сигурен(а)
2. Спазвате ли диети?
А. Да
Б. Не
В. Когато ми ги наложат
обстоятелствата
3. Често ли сте на диета?
А. Да. Всеки ден
Б. Не
В. Кажи-речи
4. Разнообразно ли се
храните?
А. Не. Само банички
Б. Да. Хапвам си всичко,
което ми се изпречи пред
устата
В. Различно
5. Чупят ли ви се ноктите.
А. Само когато ги удрям с
нещо
Б. Често
В. Напоследък да
6. Бели ли ви се кожата
на пръстите и ръцете?
А. Да
Б. Няма такова нещо
В. Само понякога
7. Подсичат ли ви се ъглите на устата?
А. Да
Б. Само след като съм
пял(а) дълго
В. Никога
8. Забелязвате ли кожата
да ви е по-суха отпреди?
А. Да
Б. Не съм сигурен(а)
В. Съвсем не
9. Променила ли е кожата цвета си?
А. Да. Бледнее
Б. Не. Същата си е
В. Другите да преценят
10. Имате ли пърхот?
А. Не
Б. И нищо не помага срещу него
В. Напоследък се засилва
11. Става ли косата ми по
чуплива?
А. Да
Б. Не мога да преценя
В. Не, изобщо
12. Косата ви пада ли повече напоследък?
А. Да
Б. Не
В. Трябва да проверя
13. Имате ли проблеми
със стомаха?

А. Да
Б. Не. Стомахът ми е найдобрият приятел
В. Не мога да кажа
14. Боли ли ви коремът
без видима причина?
А. Да
Б. Не
В. Имам хронични стомашни проблеми
15. Имате ли често диария без да знаете защо?
А. Да
Б. Не
В. На приливи и отливи
съм
16. По-често ли недовиждате особено в сумрак?
А. Не. Винаги съм бил
късоглед(а)
Б. Май че да
В. Определено виждам
по-зле отпреди
17. Чувствате ли се отпаднали без причина?
А. Не. Свеж сам си
Б. Да
В. Не мога да
преценя
18.
Понижено ли ви е
настроението
без ясен повод?
А. Да
Б. Не
В. На моменти

19. Заети ли сте напоследък повече и с по-тежка работа отпреди?
А. Да. Определено
Б. Не
В. Може да се каже
20. Забравяте ли по-често, отколкото преди?
А. Да
Б. Не
В. Не си спомням точно
РЕЗУЛТАТИ
10 и повече
отговори Б.:
Нямате нужда от витамини. Добре е да се
храните пълноценно и с
повече плодове.
10 и повече
отго-

дали не пушите прекалено, какво е менюто ви и
започнете да пиете витамини и минерали.
10 и повече
отговори А.:
Добре е да започнете
витаминна атака. Безконтролната употреба
на витамини също може
да навреди.
Затова най-добре се
консултирайте с личния
л е к а р
и л и

вори В.:
поне четете упътванияТрябва да се замислите та на опаковките.

Рекордните 40 кг вълна бяха
остригани от овца-беглец

От мериносова овца с
огромно руно, намерена
да се скита край Канбера,
бяха свалените рекордните
40 килограма вълна, предадоха световните информационни агенции.
Животното, което се оказа мъжко, беше намерено в
сряда сред храсти край австралийската столица, едва
движейки се под тежестта
на чудовищното си руно.
Хората, които го откриха,
са се обърнали към Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта
към животните (RSPCA) Канбера.
От дружеството изпратиха екип от пет души да спаси заблуденото създание и
на свой ред отправиха призив за помощ към стригач
да го отърве от изобилието
от вълна, натрупано вероятно за около пет години.
На призива откликна
шампионът по стригане Иън
Елкинс. Свалянето на тежкото руно наведнъж отне на
майстора 45 минути.
При претеглянето на вълната кантарът закова на
42,3 килограма. След отстраняването на чувала се
оказа, че чистото тегло на
вълната е рекордните 40 килограма - еквивалент на 30
пуловера.
За сравнение - средното
количество вълна, което се
сваля от мериносова овца
годишно, е пет килограма,
а стригането отнема три минути.
От Кралското дружество
за предотвратяване на жес-

токостта към животните
(RSPCA) - Канбера се надяват да регистрират руното
в Книгата на рекордите на
Гинес.
"Не мисля, че овенът е
стриган някога. Според мен
той е на около пет или шест
години. Качеството на вълната му не е най-доброто,
но не може да се очаква
друго, след толкова дълго
време из храсталаците",
е споделил стригачът Иън
Елкинс за радио Ей Би Си.
Овенът, кръстен Крис на

човека, който го е намерил,
е бил упоен, преди да бъде
остриган.
След като бъде направена оценка на здравословното му състояние, Крис ще
бъде предложен за осиновяване.
Чудовищното руно на
Крис подобрява досегашния световен рекорд от 27
килограма вълна, свалени
през 2004 г. от овен на име
Шрек, бродил шест години
на свобода в Нова Зеландия.

Астрални знаци
ОВЕН: Сега зависите от благоволението на шефове и покровители,
а околните ви дърпат да се месите в техни спорове. Овните да си
гледат задачите, много са, а и спешни. Не бива да си позволявате
пропуски от припряност и недоглеждане, пренебрежение към задължения и хора няма да бъде търпяно. Решителността и професионализмът ви ще бъдат възнаградени, покажете - работите отговорно.
ТЕЛЕЦ Времето сега хич не е да усложнявате общуване с шефове, познати и близки, проявявайки критичност. Телците може да са
прави в исканията, но и техните дела не вървят ОК. Едни се хващат
с технически проблеми, които не разбират, втори следва да обновят
плана си според условията, трети ще търсят посредници за уреждане на
отношения с клиенти, партньори. И ще успеете.
БЛИЗНАЦИ Деловата седмица едва започва, но Козирози ви подтикват да се върнете към стари уговорки. Близнаците избягват
спорните теми и наистина е по-резултатно да действат в съюз с
колеги, познати, близки. Ако околните ви искат помощ, няма да се
щадите, но няма да търсите и отплата. Откриват ви се добри условия за изява и печалби, не правете дребнави сметки, а се трудете, резултатът ще е ОК.
РАК Вие и Водолеи малко бързате за изпълнение на свои делови идеи. Като Рибите е по-добре да подхванете лични и домашни
неща, а плановете за нови изяви, печалби и партньорства да подготвите подобаващо сериозно. Вярно, идват изкусителни предложения, но бързо ще се разбере: камъкът си тежи на мястото. Раците с такт
ще амбицират и обкръжението си за резултатна работа.
ЛЪВ Трябва да уреждате делови и административни неща, а в екипа
има клюки, интриги и това допълнително усложнява редица проблеми. Лъвовете да си държат езика зад зъбите, сега не е време да споделят идеи, а и оценки за околните. Е, ако конфликтът се е изострил,
ще действате строго и няма да има за какво да ви упрекват. Държите на
правилата и печелите от това.
ДЕВА Упорствате по делови планове, но е добре да бъдете по-гъвкави, по-ефективно ще прокарвате идеите си. Някои Деви се притесняват доста как ще се подредят нещата, дълго са се готвили, ала на
изпити и пред публика всичко е ясно накрая. Не се бойте да използвате добрите шансове, иначе ще отлетят. Вечерта си дайте отдих,
имате нужда от укрепване, ще анализирате резултата.
ВЕЗНИ Още от началото на седмицата гоните амбициозни цели,
блазнят ви печалби и кариера. Хубаво е, че Везните са подготвили плановете си и даже при неблагоприятен развой на ситуацията
могат да уловят малки шансове за напредък. Общителни сте, вероятно искате да помогнете на колеги и познати, но не се претоварвайте. Използвайте свободното време за отдих и презареждане, нужни са ви и двете.
СКОРПИОН Направили сте си по-скромен план за работа и програма за много приятни срещи с познати и близки. Е, Скорпионите ще
трябва да променят предварителните си намерения, делата им се
натъкват на пречки, попадат във водовъртеж на спорове и критики.
Може да отстъпите малко от позицията си, но ще упорствате и скоро
ще видите очертанията на успеха, шефове ви ценят.
СТРЕЛЕЦ Вие и Риби не споделяте нашироко идеите си, а и за
изпълнението на някои трябва да се чака. Стрелците имат стари
обещания за сериозна помощ от партньори, влиятелни познати и
близки, ала да не чакат другите да им свършат работата, няма как
да стане... Ако усещате, че е нужно, обогатявайте знанията си. И околните
имат нужда от услуги, ще ги окуражите още с първия резултат.
КОЗИРОГ В начолото на деловата седмица като Близнаци се връщате към стари уговорки и планове. Козирозите като че ли още се колебаят за някои, но има дългосрочни бизнес проекти, които си струват усилията. Втора група смятат да действат самостоятелно, правят
промени в стила си на живот. Има и трети, които май не искат да си простят
със стари опоненти, а взаимодействието би било от полза.
ВОДОЛЕЙ Сега вие и Раци трябва да овладеете нетърпението си за
изпълнение на някои отдавнашни делови планове, работата и без
друго не е малко. Водолеите да се пазят от спорове, лесно засягат
опонентите, а не е нужно. Поддържайте равномерно темпо по рутинните задължения и ловете шансове, които правят възможно разширяването на дейността ви, утвърждаването и вашите печалби.
РИБИ Като Стрелците не споделяте много замислите си, имате домашни задачи като Раците и като приключите с тях, ще се хванете
пак с начинания. Рибите гледат да помогнат на всеки, който ги търси за услуга, и това е добре, защото с такт и толерантност обединяват хората около своите идеи, утвърждават се като лидери. Ходи ви се по
купони, ала не прекалявайте с веселбите, уговаряйте дела.

Понеделник, 7 септември 2015 г.
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ТОП ВИЦ
Вървят си през
гората Пепеляшка,
Палечка и Шрек и си
говорят.
Пепеляшка се хвали:
- Аз съм най-красивата на света!
Палечка не остава
по-назад:
- Аз съм най-малката на света!
Шрек отговаря самодоволно:
- Аз съм най-грозният и дебел!
След малко виждат къщичка с надпис "Огледало на истината".
Влиза Пепеляшка
и след малко излиза
разплакана:
- Не съм била найкрасивата,
имало
някаква Снежанка...
Влиза Палечка и
след малко излиза
също разплакана:
- Не съм най-малката, имало някакъв
Малечко Палечко...
Последен
влиза
Шрек и след малко
излиза бесен:
- А бе кой е тоя Делян Пеевски?!

райони.
Според
прогнозните карти на агенцията
(NOAA), траекторията на
циклоните ще преминава
през централните и по-северни части на Европа, при
което страната ни най-често ще остава в топлите им,
южни сектори, а най-често
валежните зони ще ни засягат слабо или ще остават
северно от нас.
При това, наличието на
западен вятър често би
пречело на инверсионното изстиване, а при такива
условия слаби инверсии са
по-вероятни в Тракия и високите полета, отколкото
в принципно по-студената
Дунавска равнина, т.е. на

север положителната аномалия е вероятно да бъде
по-изразена.
NOAA не е сама в прогнозите си за мека или много мека зима у нас.
Такива очаквания имат
на практика всички агенции, които издават както
пробабилистични (такива с
величините на вероятност
за мек, нормален или хладен сезон), така и прогнози
за големината на аномалиите: IRI, японската JMA,
европейската ECMRF, бразилският
метеоинститут,
Китайската метеоагенция,
както и служби на съседни
нам балкански държави.
Според тях вероятността
за топла зима е над 60 на
сто и е в рамките
на 60-80 процента - солидна вероятност за тази
доста консервативна материя.
Американските климатолози
имат значителна
успеваемост на
прогнозите
за
зимните месеци
през последните
няколко години
и този факт работи в посока на
сигурната прогноза за мека
зима.
Единственото
неизвестн е могъщият Ниньо,
който в момента набира сили

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



ТЪРГОВЕ

Момче откри в ухото
си хлебарка с 25 бебета

Китаец почувствал болка в ухото и когато отишъл
на лекар, от анатомичния
му орган извадили майка
хлебарка с 25 бебета.
19-годишният пациент,
който стана известен в
местните медии като Мистър Ли, решил да посети
болницата, след като ухото му се подуло и започнало неистово да го сърби.
При прегледа лекарите с
изненада открили, че то
гъмжи от инсекти. Явно
хлебарката се е била настанила в ушното отверстие на младежа още преди седмици, след което е
снесла и яйцата си.
Общо 26 хлебарки били
извадени от ухото на Мистър Ли. Лекарите заявили,
че ако пациентът не бил
потърсил лекарска помощ
навреме, този негов анатомичен орган е щял да
бъде разрушен.
Лекари извадиха ларва
на комар от окото на
тийнейджър
Лекари в болница в
Лима успяха да извадят
ларва на комар от лявото
око на перуански тийнейджър, без да ползват хирургически инструмент.
За целта си послужили
единствено с листа босилек.

Идва уникално мека зима?
Есента ще започне с
температури около обичайните или дори малко
под тях.
Септември е възможно
да бъде с нормални температури, а в някои региони
- и малко по-хладен.
Октомври ще бъде нормален, а от ноември започва тенденция на по-сухо и
топло от обичайното за съответния месец време.
Най-сух ще бъде декември, а с най-високи спрямо
обичайните температури
за месеца - януари.
Валежите през януари
ще бъдат отново под обичайните за по-голямата
част от страната, с изключение на северозападните

ОБЯВИ

РЕНОВИРАНИ КАСОВИ АПАРАТИ
1. Daisy eXpert-K - 150лв. без ДДС
- нова батерия,предплатена карта за 12 месеца
2. Datecs MP 55-KL-200лв. без ДДС
- предплатена карта
Гаранционен срок – 6 месеца.

СЛЪНЧЕВО
ЧЕТВЪРТЪК

Плодородна е земята в Садина



"Бяхме
изненадани,
тъй като е съвсем невероятно да се извади ларва, без да се прибегне
до хирургична интервенция", заяви д-р Каролина
Марчена от медицинския
екип.
16-годишният пациент,
който живее в земеделски
район, пътувал от родния
си град Посусо в централната част на страната до
Института за детско здраве в столицата заради подуване на клепача на лявото му око.
Момчето и лекари в
родния му град смятали, че става въпрос за
обикновено възпаление.
Затова на тийнейджъра
били предписани лекарства, които се оказали
неефикасни.
В Лима специалисти
открили 3-сантиметрова
ларва на комар в окото му.
По всичко изглежда, че тя
живеела там от един месец. За да я извадят, лекарите решили да поставят
няколко листа босилек
около очната му ябълка.
Целта била листата босилек да разбудят апетита
на ларвата. Тя паднала в
капана - излязла от окото
и била уловена с пинсета
от лекарите.

в екваториалната част на
Тихия океан. Подобен мощен Ниньо не е имало от
1998 година, а тогавашният не беше изявен в късните есенни месеци, какъвто
ще бъде сегашният.
Това може да доведе до
непредвидими последици
за циркулацията, включително над Северното полукълбо и да докара както
много мека (дори рекордно мека!) зима у нас, така
и някой крайно неприятен
студен сюрприз, подобен
от тези, повтарящи се с
досадна упоритост над Североизточните американски щати през последните
години.

Жена с 13-сантиметров рог на
главата ще бъде оперирана в Китай

"Жената еднорог", китайката, която има 13-сантиметрово рогово образувание
на главата, ще бъде оперирана, съобщава в. "Дейли
мирър".
На 87-годишната Лян
Сючжън първоначално й се
появила бенка в най-горната
част на челото, която постепенно се втвърдила и се оформила като рог. В родното
й село Гуейян в провинция
Съчуан тя станала известна
като "Жената еднорог", след
като образуванието на главата й станало твърде обемисто.
Рогът на жената се развил в продължение на 7-8


години. Тя се опитала да го представлява тумор на ко"стопи"със средствата на жата, оформил се като рог.
традиционната китайска медицина, но не успяла.
Сега се налага операция,
тъй като роговото образувание пречи на китайката да
спи. От време на време то
кърви. Лекарите диагностицираха издатъка като "cornu
cutaneum" - кожен рог. Той
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