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Жътвата приключи Реконструкция на
Във Водица

По-ниски добиви при пшеницата и по-високи при ечемика в Търговищка област
С по-ниски добиви
при пшеницата и повисоки при ечемика
приключи
жътвената
кампания в Търговищка област. Сравнението
със миналата стопанска
година направи директорът на Областната
дирекция „Земеделие”
в Търговище Юсеин
Бейтулов. В областта с
пшеница бяха засети
общо 384 371 дка, реколтирани са 380 766
дка. Постигнат е 420 кг
от декар среден добив
за областта. Това е с
14 кг по-малко в срав-

нение с 2013 г., обясни
Бейтулов. Най-високи
добиви са регистрирани
при стопаните от община Опака – 480 кг/дка,
а най-ниски – в община
Омуртаг – 320 кг/дка.
Приключи и жътвената
кампания при ечемика.
В Търговищка област с
културата са били засети 56 247 дка. Пропадналите площи са малко
под 3 000 дка, реколтирани са 53 427 дка.
Тук земеделците отчитат по-високи добиви, в
сравнение с миналата
година. Средният добив

е 386 кг/дка, при 358 кг/
дка през 2013 г. Най-добри добиви има в община Попово – 450 кг/дка и
най-ниско – 236 кг/дка в
Омуртагско. По думите
на Юсеин Бейтулов качеството на реколтата
в региона като цяло е
добро. „На места влияние са оказали местоположението – вида на
почвите, климатичните
условия, както и агротехниката”, допълни Бейтулов.
"ТН"

Крими
шок

водопроводната мрежа

В началото на септември започва частична реконструкция на
водопроводната мрежа
в село Водица, община
Попово. Проектът е на
обща стойност 384 302
лева и се финансира
от КАФ Америка, фонд
„Хелън Л. Райкър Ашли”.
Ремонтът
обхваща
участъците с най-големи загуби на вода, при
които подмяната би
имала най-голям ефект
– общо 1346 метра. Изпълнители са "Геострой
Попово" ООД и "Антола" ООД. Те бяха избрани чрез търг, проведен
от Фондация „Помощ за
благотворителността в

България“ (ФПББ), която действа от името на
КАФ Америка.
Проектът е следствие на поръчано от
ФПББ проучване на
мрежата от началото
на 2014 г., според което
загубите на вода в селото са 79% годишно,
а почти 70% от тръбите
трябва да бъдат подменени. Проучването завърши с идеен проект
за цялостно реновиране на водопроводната
мрежа,
предоставен
на Община Попово и
на ВиК дружеството в
Разград, които се ангажират с изпълнение на
следващите фази.

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

Двайсетгодишна Представиха листата за
- с кола в реката предстоящите избори
НДСВ – Търговище

Добрата новина

Нашенци подпомогнаха
параолимпийка
Търговищенци подпомогнаха финансово
участието на девойка
в "Спешъл Олимпикс".
Благодарение на съпричастността на съгражданите си, 29-годишната Павлина ще е един
от 16-те състезатели от
България на Летните
европейски игри в Антверпен след дни.
Кампанията "Аз помогнах това да се слу-

чи" се състоя в периода
май-юли тази година и в
нея бяха събрани общо
1916,40 лв. От тях 1757
лв. вече са преведени
на "Спешъл Олимпикс",
а други 160 лв. са заделени за закупуване на
необходимите спортни
екипи и пособия за младата състезателка. Това
научихме от Цветелина
Ганева, координатор на
Центъра за (на 4 стр.)
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Сигнал за паднал автомобил в коритото на
река Сива в Търговище е
бил получен на тел. 112.
Инцидентът е станал на
3 септември, сряда, в
20.42 часа. Служители
на сектор „Пътна полиция", Центъра за спешна медицинска помощ
и на група „Спасителна дейност" реагирали
бързо и пристигнали на
мястото на инцидента.
Установено било, че
водач на автомобила
- "Опел Астра" с търговищка регистрация,
е 20-годишна жена от
Търговище, а в колата
са пътували и двама
мъже.
Служителите на група "Спасителна дейност" спуснали стълба,
за да могат пътуващите
в автомобила да излязат от коритото на реката.
Всички пътуващи в
автомобила били прегледани на място от медицинския екип, като не
са били установени наранявания.
На водача е съставен
акт за установяване на
административно
нарушение по Закона за
движение по пътищата.

На
предсрочните
парламентарни избори, НДСВ излиза на
политическата
сцена
самостоятелно и за
пръв път от 5-6 години
тя го прави със своето
име, без коалиционни
партньори. Това каза в
изявление пред медиите водачът на листата
за Търговище Стилиян
Илиев.
Останалите
имена

от листата бяха представени от областния
председател на НДСВ
Кристина Димитрова,
която обяви и целта на
кампанията:
„Искаме да накараме
хората да излязат и да
гласуват. Смятаме, че
колкото повече малки
партии влязат в парламента, толкова по-добре, защото по този на(на 4 стр.)
чин ще

Новини от древен Мисионис

- Проф. Овчаров,
от проучванията на
древния
Мисионис
всеки ден излизат
нови находки, които
ни дават най-малкото
визия за живота от

онова време. Както и
„Търговищки НОВИНИ” писа, дори „намерихте” кръчмата на
древните жители по
онези места…..
- Да, наистина нови-

Борислав КУРДОВ
Преди дни проф. Николай Овчаров и археологът
Ангел Конаклиев за пореден път събраха представители на медии, за да съобщят за поредните открития по време на архологическите проучвания
на древния град Мисионис. Става дума за малки
скулптурни фигурки на петли. Едната е направена от кост, а другата е била върху капаче на съд,
който най-вероятно се е ползвал за разливане на
вино. За тези находки „Търговищки НОВИНИ” писа
в предишен брой. Няколко дни по-рано двамата археолози пак свикаха пресконференция, темата на
която беше обявена така: „На Мисионис е открит
камък с надпис, който пренаписва българската история”. Това бе повод да разговаряме с тях.

ната за кръчмата много
нашумя, дори излезе
зад пределите на страната. Броят на находките в тази сграда, която
е доста голяма – може
би 15 на 20 метра, все-

ки ден нараства. Намерени са вече повече от
50 отделни чаши. Тук
намираме находки от
бронз, керамика и т.н.
Но това са все неща, които изискват (на 4 стр.)
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Мъж от Търговище

Глобен за
хулиганство

41-годишен мъж от Търговище е бил глобен със 150
лева заради хулиганство,
съобщи Дарик радио, като
се позова на полицията.
В сряда вечерта, на ул.
„Роза“ във Варна, той ругал и обиждал граждани и
полицаи, ритал паркиран
автомобил като повредил
предната врата на возилото
и счупил странично огледало и чистачка.
Действията са извършени на публично място, пред
множество хора, с което
е нарушен общественият
ред. Мъжът е от Търговище,
но живее във Варна, осъждан е.
По случая е започнато
бързо полицейско производство.

Писмо до редакцията

За паметника на войните

Драги съграждани от Търговище,
Обръщам се към всички вас като родолюбиви, достойни и честни люде. Дошло
е време да върнем „Паметника на войните” загинали за нашата свобода и независимост, на мястото където е бил поставен от нашите деди – в центъра на
града, на градския площад, а не в някакви
си покрайнини.
Той не е украшение, а дух. Такъв какъвто е бил тогава – на щурм за свободата и независимостта на скъпата
ни Родина.
Памет, почит и незабрава към героите жертви за България. Колко малко ще

направим. Паметта е велико нещо – тя
ще ни води в бъдещето. Благодарността
е духовно състояние – сърцата ни ще се
облагородят.
Колко красив ще стане нашият град
тогава – ще се върне любовта и привързаността ни към него. Ще се обичаме и
милеем за нашето родно Търговище.
Обект за 6 септември – денят на независимостта на България!
Клетва пред паметта на загиналите
бащи и братя!
Боже, благослови!
Пенсионер от Търговище
ул. "Паисий" 5

Спасителни разкопки
на “Ковачевско кале”

Екипът, проучващ късноримската крепост „Ковачевско кале” до Попово поднови своята полева дейност.
Средствата за археологическата кампания са отделени
от бюджета на община Попово, която през есента на
2013 г. финализира грандиозен инфраструктурен проект
и превърна района на калето
в привлекателно за любителите на археологическите
старини място. Тазгодишните
разкопки се извършват по
препоръка на специализирана комисия към Министерството на културата и целят
окончателното доразкриване
и изясняване на функциите един сложен архитекту-

рен ансамбъл от IV век. Той
е разположен в близост до
Западната порта на града и
се състои от представителна
колонада, тухлена настилка
и два недоразкрити монументални каменно-тухлени
зида към нея. Проучванията отново се ръководеха от
дългогодишния изследовател на крепостта проф. д-р
Иванка Дончева – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий”, гр. В. Търново и
от Владимир Стойков – зам.ръководител и представител
на община Попово.
Крепостта, заемаща над
40 дка площ, известна днес
като “Ковачевско кале” е изградена при съвместното уп-

равление на императорите
от късната римска империя
Лициний I и Константин I Велики. Според проучвателите
тя е построена между 308 и
324 г. след Христа. Преживяла е тежки земетресения
и опустошителни варварски
готски и хунски нашествия.
По монетни данни животът
в нея е просъществувал с
малки прекъсвания над
260-270 години до към 578
г., когато е нападната от
аварите. След последната
инвазия оцелелите жителите са били принудени окончателно да я напуснат и да
търсят по-спокойно място
за заселване далеч на юг
от Стара Планина.

Юридическа кантора

Добавките за починал
съпруг - без изменения

Адвокат
Мартин ЯНКОВ
Разпоредбата на Кодекса
за социално осигуряване
(КСО), касаещ получаваната добавка от пенсията на
починал съпруг, е променена на 5.12.2012 г. с „Държавен вестник” бр. 99, в който
са определени нови процентни размери на добавката.
Междувременно
обаче
на 5.12.2012 г. Народното
събрание прие множество
изменения в КСО, някои от
които засегнаха добавката
от пенсията на починал съпруг. Определени бяха нови
стойности, които влизат в
сила от 1.1.2013 г. и изменят
процентните добавки, определени преди това.
Нов текст
Сега действащата редакция на чл. 84 от КСО

гласи: „Чл. 84
Пенсионерът
има право на
добавка
от
пенсията или
сбора от пенсиите, които
е получавал
починалият
съпруг/съпруга, в размер,
както следва:
1. /изм. –
ДВ, бр. 60 от
2011 г. в сила
от 5.8.2011г./
до 31 август
2011 г. – 20
на сто;
2. /изм. – ДВ, бр. 60 от
2011 г. – в сила от 5.8.2011
г., изм. – ДВ бр. 99 от 2012
г., в сила от 1.1.2013 г./ от
1 септември 2011 г. 26,5 на
сто;
3. /отм. – ДВ, бр. 99 от
2012 г. в сила от 1.1.2013 г./
4. /отм. – ДВ, бр. 99 от
2012 г., в сила от 1.1.2013 г./
5. /отм. – ДВ, бр.99 от 2012
г., в сила от 1.1.2013 г./”
Виждате, че са отменени
т. 3,4,5 на ал. 1 на чл. 84,
които в старата редакция,
цитирана по-горе, определяха постепенно увеличаване на процентите
добавка. Сега действащата разпоредба определя
една твърда стойност от
26,5 добавка от пенсията
на починал съпруг, която е
константна величина и не
е предвидена нейната промяна през годините.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Проверки на Инспекцията
по труда и НАП

Ãëàâíà èíñïåêöèÿ ïî òðóäà (ÃÈÒ) è Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ çà
ïðèõîäèòå (ÍÀÏ) ïîäãîòâÿò ñúâìåñòíà êàìïàíèÿ çà îãðàíè÷àâàíå íà íåðåãëàìåíòèðàíàòà çàåòîñò ÷ðåç ïîëàãàíå íà
òðóä íà ïúëåí ðàáîòåí äåí ïðè äîãîâîð íà íåïúëåí. Îò ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ ñà èçáðàëè íàä 2000 ïðåäïðèÿòèÿ, â êîèòî
ãîëÿìà ÷àñò îò ïåðñîíàëà å íàåò íà íåïúëåí ðàáîòåí äåí è
íÿìà èêîíîìè÷åñêà ëîãèêà çà òîâà. Âñÿêî îò ïðåäïðèÿòèÿòà, ñåëåêòèðàíè êàòî ðèñêîâè, ùå ïîëó÷è ïèñìî, ÷å å ïîñòàâåíî ïîä íàáëþäåíèå çàðàäè ðèñêîâåòå çà óêðèâàíå íà äàíúöè
è îñèãóðîâêè ÷ðåç äîãîâàðÿíå íà ïî-êðàòúê ðàáîòåí äåí è ñúîòâåòíî ïî-íèñêî âúçíàãðàæäåíèå îò ðåàëíî ïîëó÷àâàíîòî.
Â ñëåäâàùèòå 2 ñåäìèöè âñè÷êè 2000 ðèñêîâè ïðåäïðèÿòèÿ
ùå ïîëó÷àò ïðåäóïðåäèòåëíè ïèñìà îò äâåòå èíñòèòóöèè.
Àêî íÿìà ïðîìÿíà â ïîâåäåíèåòî íà ôèðìèòå ïî îòíîøåíèå
íà ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè, ùå ïîñëåäâàò ñúâìåñòíè ïðîâåðêè
íà èíñïåêòîðèòå ïî òðóäà è íà äàíú÷íèòå èíñïåêòîðè.
Óñòàíîâÿâàíåòî íà ïîëàãàíå íà òðóä íà ïúëåí ðàáîòåí
äåí ïðè ñêëþ÷åí äîãîâîð íà íåïúëåí å òðóäíî, îñîáåíî áåç
ñúäåéñòâèåòî íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå, êîèòî
îáèêíîâåíî îòêàçâàò òàêîâà. Â òåçè ñëó÷àè ñå íàëàãàò íÿêîëêî ïîñëåäâàùè ïðîâåðêè, çà äà áúäå äîêàçàíî áåçñïîðíî, ÷å
ðàáîòíèêúò èëè ñëóæèòåëÿò ðåäîâíî ïîëàãà òðóä íà ïúëåí
ðàáîòåí äåí. Î÷àêâàíèÿòà ñà ÷ðåç ñúâìåñòíèòå ïðîâåðêè ñ
èíñïåêòîðèòå íà ÍÀÏ åôåêòèâíîñòòà ïðè äîêàçâàíåòî íà
òîâà íàðóøåíèå äà ñå óâåëè÷è. Îò äâåòå âåäîìñòâà íàïîìíÿò îùå íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå, ÷å ÷ðåç ñúãëàñèåòî
ñè äà ñêëþ÷âàò ïèñìåíè òðóäîâè äîãîâîðè çà íåïúëåí ðàáîòåí äåí è ñðåùó ïî-íèñêî îò ðåàëíî ïîëó÷àâàíåòî âúçíàãðàæäåíèå, òå ãóáÿò è ñîöèàëíè ïðàâà.

Òúðãîâèùå

Тества се безплатно за СПИН
Â ðàìêèòå íà ëÿòíàòà àíòèñïèí êàìïàíèÿ â ïåðèîäà
26 – 29 àâãóñò íà ïëóâíèòå áàñåéíè “Ðàé” è “Áëó Ìåäæèê” â
Òúðãîâèùå ìîáèëíè åêèïè èçâúðøâàõà áåçïëàòíè è àíîíèìíè èçñëåäâàíèÿ çà ÕÈÂ.
Îò âúçìîæíîñòòà äà íàó÷àò ñâîÿ ÕÈÂ ñòàòóñ ñå âúçïîëçâàõà 53 ëèöà. Ìèíàëàòà ãîäèíà áðîÿò èì áåøå 50. Äåñåòêè äðóãè áÿõà êîíñóëòèðàíè çà ðèñêà îò çàðàçÿâàíå ñ
âèðóñà. Ïîëó÷èëèòå êîíñóëòàöèè è íàïðàâèëèòå áúðçè òåñòîâå çà ÕÈÂ ñà ïðåäèìíî ìëàäè õîðà ìåæäó 18–40 ãîäèíè,
îò÷èòàò îò ÐÇÈ.
Îò çäðàâíàòà èíñïåêöèÿ â Òúðãîâèùå ïðèïîìíÿò, ÷å æåëàåùèòå äà íàó÷àò ñâîÿ ÕÈÂ - ñòàòóñ ìîãàò äà ãî íàïðàâÿò
è â ëàáîðàòîðèÿòà íà ÐÇÈ íà óë. “Òðåòè Ìàðò” ¹61, êàáèíåò ¹ 14.

Ïîïîâî

Повдигнаха обвинение
срещу мъжа, убил майка си

По повод деня на Съединението

Музеят представи
непоказван експонат
Непоказван
експонат
представи в деня на Съединението – 6 септември
Историческият музей в
Търговище. „Националният
празник е повод да покажем на търговищенци стара
врата с рисунка на Майка
България, принадлежала на
видния търговищки общественик Пеньо Стоянов”, каза
Тоня Любенова, уредник в
културната институция.
Вратата е открита през
1968 г. в къща, подлежаща на събаряне в днешния
квартал „Борово око” в Търговище. Къщата е била собственост на Пеньо Стойнов
– Дядо Пеньо, както са го
наричали съвременниците
му, разказа Любенова. Вратата е малка и вероятно е
водела към мазе или таван.
В горната й част е рисунката, която почти копира литографията „Майка България”
на Георги Данчов. Рисувана
е от неизвестен местен ху-

дожник.
Открита е за първи път от
проф. Димитър Овчаров, по
това време директор на Историческия музей в Търговище. Според него рисунката
е от първите години след
Освобождението.
Сред търговищенци името на Пеньо Стоянов и до
днес буди уважение.Защото това е човекът, който два
дни преди освобождението
на Ески Джумая, когато са
избити от башибозука 485
мирни граждани, тръгва
начело на малка група към
Осман пазар /днес Омуртаг/, за да поиска незабавна
помощ от ген. Казимир Ернрот. След 1878 г. до смъртта му през 1933 г. при всяко
честване на Освобождението Пеньо Стоянов носи знамето на Земската войска.
Стоянов е бил кмет на Търговище в периода 1909-1912
г. - години са важни за развитието на Ески Джумая.

Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà â Òúðãîâèùå ïîâäèãíà îáâèíåíèå ñðåùó 31-ãîäèøåí ìúæ îò Ïîïîâî çà òîâà, ÷å å óáèë
55-ãîäèøíàòà ñè ìàéêà. Òðóïúò íà æåíàòà áå íàìåðåí îò
ïîëèöàè â àïàðòàìåíòà â êîéòî æèâåå. Ïîâäèãíàòîòî îáâèíåíèå áå ïîòâúðäåíî îò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð Íèêîëàé Êàçàêîâ.
Ìëàäèÿò ìúæ îò Ïîïîâî å èìàë è ïðåäèøíè äåëà çà äîìàøíî íàñèëèå. Îò íÿêîëêî ìåñåöà òîé å áåç ðàáîòà è ëèïñàòà íà äîõîäè ÷åñòî ñà áèëè ïðè÷èíà çà ñêàíäàëè ñ ìàéêà ìó.
Ïîä âúçäåéñòâèå íà àëêîõîë, òîé ÷åñòî é å ïîñÿãàë. Ìàéêàòà å ïîäàëà æàëáà ñðåùó ñèíà ñè è èçäåéñòâàëà çàáðàíà òîé
äà âëèçà â ñåìåéíîòî æèëèùå. Îñòàíàë áåç ïîäñëîí, 31-ãîäèøíèÿò ïîïîâ÷àíè ïðåñïèâàë â ñêëàäîâå â ïðîìèøëåíàòà
çîíà íà ãðàäà.
Îáâèíåíèÿò â óáèéñòâî å íàïðàâèë ïúëíè ñàìîïðèçíàíèÿ. Óñòàíîâåíî å, ÷å äåÿíèåòî ñè òîé èçâúðøèë îùå â ÷åòâúðòúê ìèíàëàòà ñåäìèöà. Ìúæúò ïðèçíàë, ÷å ñëåä êàòî
íàíåñúë ïîáîé íàä ìàéêà ñè, ñå îïèòàë äà çàïàëè òðóïà é.

Наетите по програма "СИГУРНОСТ" оказват

Съдействие на полицията

Пет сигнала за извършени
престъпления и десет – за извършени нарушения по различни нормативни документи,
са подадени на полицейските
служители през изминалия месец от наети по Националната
програма “Сигурност” в област
Търговище граждани.
В 12 случая за този период от време те са оказали съдействие на служители на ОД
МВР-Търговище при изпълнение на служебните им задължения.
Благодарение на наетите е
бил разкрит крадец на златни
накити, задържани са двама
побойници, един е за държан

за непристойно поведение,
спрян е водач, управляващ мотопед без регистрационна табела, както е и задържан мъж,
който бил хванат на място при
кражба на земеделска продукция.
Полицейските
служители
осъществяват координация и
контрол по реализиране на
програмата на територията на
областта, като за целта са в
постоянно взаимодействие с
органите на местната власт и
самоуправление, осъществяват активен контрол по дейността на наетите по програмата граждани и периодично
провеждат обучения с тях.

Понеделник, 8 септември 2014 г.
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„Прегърнете моята С три медала Здравословните
черни
плодове
чудна Родина!”
от Банско
Клуб „Батик”
Търговище

8 причини да ядете маслини всеки ден!

Най-дългото писмо на оперната
певица Люба Величкова /Велич/
Иван ВАСИЛЕВ
През 2014 г. излезе книгата „Оперната певица Люба
Величкова /Велич/” – каталог на снимки, писма, книги
и плочи за нашата землячка, родена в с. Борисово /
сега Славяново, Поповско/.
Ако трябва с една дума да
се оцени, тя е шедьовър на
изкуството да се правят найизискани луксозни издания,
с цветни илюстрации, които
сами говорят за себе си и
позволяват „да се реконструира частният и особено
професионалният път” на
оперната звезда. Заслугата
затова е на директора на историческия музей в Попово
Пламен Събев, съставител
на каталога. Като втори съставител се дава и моето име.
Изпитвам неудобство да не
бъда обвинен в нарцисизъм, но за библиографската
пълнота е потребно. Повече
няма да описвам каталога –
той се чете като хубава книга на един дъх, а ще поставя
в центъра на вниманието
„Най-дългото писмо”, което
не е включено в сборника и
ще дам думата на световно
известната българска певица, която почива през 1996
г. Макар че постоянното й
местоживеене е Виена, където работи във Виенската
държавна опера, тя пее във
всички големи оперни театри
– Метрополитен в Ню Йорк,
Ковънт Гардън, Лондон. „Съдбоносното изпълнение на ролята на Саломе прави Велич
почти за една нощ звезда!
/Сашка Журков/.
Тя не може да пише спокойно, когато става въпрос
за България. Имах щастието
като краевед в библиотека
в Търговище да кореспондирам с нея и тя в едно писмо
съвсем скромно заяви: „Аз
за моята страна направих
каквото можах – всеки чу и
знае къде е България”. Найдългото писмо едва ли има
аналог, освен с червения
цвят на кървавото писмо на
Каблешков за обявяване на
Априлското въстание. Люба
Величкова подчертава мисли и думи с червен цвят
за казаното от тогавашните шефове на Българската
телевизия, че нейното „Сателитен интервю", което в
цяла Европа през нощта
всички държави го излъчиха като "Гласа на столетието" само в България казаха
/пратих една касета/ господин Ангелов и господин Павлов, че това интервю не е
за излъчване в България.
Всички интернационални
вестници искаха да пишат
„Как моята Родина се към
мене отнесе” Защо? Защото
съм милвала моето пуделче
постоянно /не знаех, че моята Родина мрази кучета/. А
с кучета спасиха в Армения
18 души. Това бяха австрийски войски! Аз подарих за
Армения пари по земетресението. Голяма трагедия!"

Основният цвят на писмото е синият, промяната
идва с подчертаните с червен цвят – казаното за г-н
Ангелов и г-н Павлов. Подчертаните мисли и думи в
червено и синьо предават
емоционалното състояние
на Люба Величкова, нейната категорична позиция.
Те говорят за нелепото

Люба Величкова в ролята на Саломе
от операта
на Щраус.
Снимката се
съхранява в
Исторически
музей Попово

отношение, незаслужената обида. На българска по
кръв и душа. На нейно име
има улица, огромен портрет на примадоната краси една от великолепните
зали на Виенската Щатсопера” /Сашка Журков/.
Три момичета от Клуб
„Арс лонга, вита бревис” /
„Батик”
към Младежки дом
Изкуственото е вечно, жиТърговище,
с ръководител
вотът е кратък/.
Славка Георгиева, печелят
бронзови медали от Световния конкурс за детска рисунка „Малък зограф”- Банско 2014.
Творбите на осемгодишната Ясмин Кърджалиева,
на Кристиана Паскалева
/10г./ и Бетина Бонева /13г./
са избрани сред стотици
други, на деца от Египет,
Китай, Казахстан, Сърбия,
Турция, Унгария, Мексико, Индонезия, Литва, Шри
Ланка, Македония, Португалия, Молдова и България.
През изминалите дни медалистите бяха наградени и
беше открита изложба в Музеен Комплекс "Н. Й. Вапцаров" – Банско, включваща
200 отличени картини.
Световният конкурс за
детска рисунка Банско 2014
е организиран от Фондация
„Малък зограф”- Банско.
Всички участници имаха
възможност да изпратят
творби на свободна тема и
на тема “Аз-детето” – преживявания, свързани с
детството. Рисунките бяха
оценявани от жури с председател: Анна Бояджиева
- зам. ректор на НХА и членове: Д. Грозданов - изкуствовед, зам. председател на
СБХ, Стоян Делчев - асистент, катедра рисуване на
НХА и Веселка Велинова художник, дизайнер.

Без телевизия до 3-годишна възраст! Защо?

Телевизия, видеоигри, компютър, смарт телефон – съвременните деца растат с всички тези технически постижения
А родителите често се
тревожат, че още в невръстна възраст се занимават
твърде дълго с тях. Какви са разумните граници?
Конкретен отговор дава
професор Серж Тисрон от
Френската
педиатрична
асоциация. Той препоръчва
на родителите да се придържат към правилото 3-6-9-12.
Ето как се дешифрира то:
Без телевизия до 3-годишна възраст. Движещите
се картини, звукът и светлината въздействат силно
на малкото дете, затова е
желателно да избягвате
включването на телевизора
в негово присъствие. След
като навърши 3 години, избирайте внимателно програмите, които детето да
гледа, а времето пред екрана не трябва да надвишава
30 минути на ден. Не слагайте телевизор в детската
стая!
Никакви видеоигри пре-

ди 6 години. Детето развива
моториката и въображението си благодарение на играчките, рисуването, моделирането и общуването с
други деца. Ако прекалено
рано открие колко много
действия могат да се извършат на екрана само с натискането на едно-две копчета,
това ще повлияе негативно
на неговата креативност и
цялостното му развитие. Не
е тайна обаче, че електронните игри спомагат за култивирането на определени
качества, затова от време
на време може да си партнирате с детето, макар още
да не е навършило 6 години.
Но винаги играйте заедно.
Интернет с родителски
контрол от 9-годишна възраст. Вие трябва да асистирате първите стъпки на детето в интернет. Покажете
му сайтове, подходящи за
възрастта му. Предупредете го за опасностите, които

може да срещне, ако споделя лична информация в
мрежата.
Интернет без контрол
след 12-годишна възраст,
но с определени правила. Може да позволите
на детето само
да сърфира във
виртуалното
п ро ст ра нство,
но вашата намеса все още
е необходима.
Не го оставяйте да виси пред
компютъра
с
часове, погрижете се да няма
достъп до сайтове, предназначени
само
за възрастни.
Непременно му
покажете,
че
интернет не е
само за игри, а
и източник на
знания.

Зехтинът е може би едно
от най-прочутите масла в
целия свят заради неговия
приятен вкус и полезни качества. Източникът, от който
маслото се извлича – маслините, са също потенциален източник на здраве и
доброта. Ето най-важните
причини, поради които трябва да ядете маслини.
1. Предотвратяване на
затлъстяването и контрол
на теглото Маслините са
най-благоприятни за загуба на тегло. Те са богати на
мононенаситени мазнини,
които са доказали, че премахват коремните мазнини.
Хората, които консумират
всеки ден си доставят добро
количество серотонин, за
който се знае, че ни държи
заситени повече време.
2. Намаляване на риска
от рак Черните маслини са
богати на витамин E, който е
отговорен за осигуряване на
безопасността на клетъчните процеси. Той неутрализира свободните радикали, които причиняват увреждане
на клетките и по този начин
предотвратява образуването на ракови клетки. Рак на
дебелото черво вече е значително намален с консумирането на черни маслини.
3. Увеличава желязото в
тялото Черните маслини са
особено богато хранилище
на желязо. Функцията на
имунната ни система е ефективна само тогава, когато са
налице адекватни нива на
желязо в организма ни. Червените кръвни клетки пренасят кислород в тялото и
правят това ефективно само
с присъствието на желязо.
Недостигът на желязо може
да доведе до увреждане на

тъкани и по този начин се
препоръчва да се консумират хранителни източници,
богати на желязо всеки ден.
4. За здраво сърце Маслините съдържат мазнини,
но те са здравословни мазнини, които неутрализират
свободните радикали и не
запушват артериите. Те увеличават нивата на добрия
холестерол в организма и
намаляват рисковете от атеросклероза, като по този
начин имат възможност да
свалят риска от сърдечни
заболявания.
5. Нежна кожа и лъскава коса Те подхранват,
хидратират, защитават и
предотвратяват
сухотата
на кожата и косата. Много
кожни проблеми, свързани
със стареенето, се намаляват значително при редовна консумация на маслини.
Маслините не са просто
чудесни за консумация, но
също така и за приготвяне
на маски или лапи с тях,
а използването на зехтин
върху кожата и косата възстановява загубената влажност и здравето на скалпа.
6. Против алергии Днешната околна среда и прекалената употреба на всякакви химически препарати,
като козметични средства,
утежняват алергиите. Уникалните елементи в маслините блокират специални
хистаминови
рецептори,
с което имат силата да ни
предпазят от алергии.
7. Облекчаване на болката Маслините са известни с антиоксидантните и
противовъзпалителните
си свойства, които служат
като природен парацетамол. 50 грама студено
пресован зехтин има противовъзпалителен ефект,
колкото всяко хапче може
да ви даде.
8. За вашите очи Маслините съдържат витамин
A, който е важен за поддържането на здраво зрение – намалява риска от
катаракта, дегенерация на
макулата, глаукома и други
заболявания, свързани със
зрението.
Черни или зелени маслините са хранилище на
здравословни хранителни
вещества, които могат да
попречат да се разболеете.
Включете ги като част от
ежедневното си хранене и
наблюдавайте големите подобрения на здравето си.

Понеделник, 8 септември 2014 г.
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Нашенци подпомогнаха Милен Манев с нови
параолимпийка
успехи в Европа
Добрата
новина

(от 1 стр.)
работа с
доброволци към Клуба
на НСО в Търговище.
Парите са събрани от
частни дарители, младежки обединения на
политически
партии,
БЧК -Търговище и SMSси, допълниха организаторите от Клуба.
Павлина ще се представи на игрите в спорта
боче и ще отпътува за
Белгия утре, 9 септември. Отгледана е в Дом
за деца с увреждания,
а в момента е в Защитеното жилище в село
Лиляк. Вече има спечелени няколко медала от
участия в подобни състезания - преди четири години е спечелила
второ място по боулинг
на игрите във Варшава,
припомни
Антоанета
Маринова, управител на
Защитеното жилище. Тя
разказа, че в състезанията има и участници,
които не са с уврежда-

ния и контактът с тях е
полезен за развитието
на Павлина.
Отчитаме успешна
кампания в подкрепа на

девойка, която, надяваме се, ще представи подобаващо Търговище и
България в игрите, каза
още Ганева.

Състезателят по спидуей Милен Манев продължава успешното си
представяне по международните писти. Той се
завърна от Жарновица
(Словакия), където финишира седми в открития шампионат. Милен
сподели, че е имал възможност за по-предно
класиране, но организаторите
подкрепили
местен състезател.
По правилата на надпреварата, който не
успее да финишира се
декласира. Домакинът
паднал на първия завой в последната серия
с двама състезатели.
Вместо да го декласират, гонката била повторена и словакът изпреварил Манев по точки.
Така вместо българина
в полуфиналите влязъл
местният състезател.
Малшанс
сполетя
Манев и в полския град

(от 1 стр.) по-дълго време за разчитане. Разкопките продължават
и вече имаме разкрити
осем сгради. Мога да гарантирам, че до края на
разкопките ще имаме
един квартал от древния Мисионис напълно
изследват и проучен.
- Да минем на днешната тема, за камъка,
който ще „пренапише
историята на България”.
- Да, искаме да спрем
вниманието ви на нещо,
което е много важно за
историята на България
и на Търговище. Знаете,
че преди да локализираме Мисионис, крепостта, която е в прохода Боаза, се наричаше
„Крумово кале”. В този
проход, според нас, се
е състояла и голямата
битка между Хан Крум
и император Никифор.
За мястото на битката
има спор от много години. В науката се е наложило, че става дума за
Върбишкия проход.
- Да, говори се предимно за Върбишкия,
споменава се и Айтоския проход…
Всички твърдения досега се крепят на един
единствен извор. Става
дума за Ватиканския
летописен разказ, в които се описва именно
поражението на Никифор. В разказа се казва
съвсем ясно, че се тръгва през средата на България към Средец. Направлението на удара
на византийците трябва
да се търси там където
е София.
Още по времето на
разкопките на баща ми
стана ясно, че през 9 и
10 век Мисионис е едно

голямо старобългарско
селище.
Намереният
каменен блок е именно
от крепостната стена на
Мисионис, около портата на града. Имаше
едно недоразумение, в
което се казва, че има
български селища, но
те са неукрепени. Византийските крепости
като Мисионис, към
началото на 7 век са
изоставени при славянските нашествия. Дори
и в момента портата на
Мисионис е запазена
на 4 метра височина.
Когато българите се заселват в Североизточна България, използват крепостите такива,
каквито са. Говорим за
крепостите, а не за неукрепени селища. Именно тази крепост през 9
и 10 век под властта на
българите е контролирала прохода „Боаза”.
А някога на това място
е имало теснина, през
която река Врана е минавала. Тинестата река,
която е минавала през
това място, е другото важно нещо, което трябва
да знаем и която дори
е описана във Ватиканския летописен разказ.
- Как този каменен
блок доказва, че битката е била в Боаза?
Това, която казах до
сега, ни дава възможността да смятаме, че
наистина през 9 и 10 век
„Боаза” е бил един от
преградените проходи,
в които българите са очаквали нашествието на
византийците. Точно тук
идва мястото и на този
камък, който с Ангел ви
показахме. Надписът,
които ние се опитахме
да разчетем на този
камък е от два реда,

като вторият за сега е
напълно нечетлив. Първата дума от първия ред
е четима – Кан, което
означава владетелска
титла. Ако нашата хипотеза е вярна, ние отиваме към едно много интересно доказателство,
за това че в началото
на 9 век укрепяването
е било винаги отбелязвано от царят или хана.
С две думи ние имаме
надпис с голяма степен
на сигурност, че става
дума за Кан в началото на 9 век и за една
реконструкция на крепостта. Другото нещо,
което намерихме е едно
съдче – кана, на които е изписан символът
на рода Дуло. Имаме и
неща от по-късен период, като елементи от
прочутата преславска
рисувана керамика от
втората половина на 9
век. Вече сме сигурни,
че Мисионис в края на
9 и началото на 10 век е
съществувал и охранявал прохода вече като
форпост на старите столици Плиска и Велики
Преслав. В общи линии
това са новите щрихи
към историята на Мисионис и Търговище. Нашата хипотеза не е своеволна, зад тази идея
застават и доста видни
историци, като проф.
Павлов, шеф по средновековната история във
Велико Търново.
-Г-н
Конаклиев,
защо войските на император Никифор биха
избрали прохода Боаза?
- По онова време византийците са започнали да водят битка, наречена по-късно „Битката
за Средец”. Та, войските

им е трябвало да стигнат от Плиска до древна София. Няма логика
те да преминат през
Върбишкия проход или
Айтоския и след това да
преминат Стара Планина още веднъж по пътя
за Средец.
Пътят през Боаза
приблизително
минава както е сегашния с тази разлика,
че минава плътно под
северните
склонове
на Преславска Стара
планина. Той идва от
Шуменско, през Преслав, Кралево, Овчарово и в подножието
на крепостта се изкачва, като скали са преграждали на три места.
След това преминава
покрай крепостта и излиза над Пролаз. Това
е единственият проход
в източния Балкан на
Стара планина, където един толкова малък
проход се охранява от
три крепости, които
съществуват. Това показва, че този проход
е имал много голяма
значение както за византийците, така и по
времето на първата
българска
държава,
така и по време на втора българска държава.
Най-верният признак,
че се е водило сражение тук са останките
от оръжие – стрелите.
Може би от всички известни типове, които
българската наука познава, ние ги имаме,
дори има и допълващи,
които са известни. За
нас е сигурно това, че
градът горе не е малка
крепост, а той си е продължил да съществува
като важна отбранителна крепост.

Новини от древен Мисионис

Зельона гора, където
се проведе първия кръг
от Купата на централна
Европа МАССЕС. Милен стартира успешно,
но повреда в двигателя
го извади от състезанието още в третата серия.
Той продължи с резервния мотор, но успя да се
пребори само за осмото
място.

След
завръщането
си Милен Манев каза,
че въпреки малшанса е
доволен от представянето си. Той каза, че такова класиране е успех
за него и благодари на
местната структура на
ГЕРБ, които му оказаха
финансова подкрепа.
До края на сезона
Манев ще вземе учас-

тие в още няколко
състезания. На 6 септември представи България в шампионата на
Унгария. На 7 и 13 септември ще кара в два
кръга на италианския
шампионат. В края на
месеца му предстои
и втори кръг за купа
МАССЕС.
ТАРГО Медия

НДСВ – Търговище

Представиха листата за
предстоящите избори

(от 1 стр.)
разбием
досегашното
статукво на управляващите
партии”, заяви ясната
си позиция Димитрова.
„Далеч сме от мисълта,
че можем да привлечем
традиционно леви или
десни гласоподаватели, но нямаме никакво
намерение да се отказваме. Ако партията ще
загива по-добре да е в
битка, отколкото да се
саморазпуска”, добави
тя.
Общо шест са имената в листата на
НДСВ за 28 МИР –

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНО
ПОМЕЩЕНИЕ 30
кв. м. в центъра
до Адвокатските
кантори на ул.
„Лилия”
тел: 0897/ 043 080

Търговище.
Първото
е на Стилиян Илиев –
преподавател по математика и информатика
в гимназия „Симеон
Велчев” Омуртаг. Бил
е член на националния съвет на НДСВ и
всяка година участва
в листите за общински
съветници и народни
представители.
Най-младият от кандидатите за народни представители е
21-годишният Стойне
Добрев, който обясни
мотивацията си така:
„Единствено НДСВ успя

Търся жена
за гледане на
болна на легло
тел: 0886/ 846 051
– Румен

в най-голяма степен да
премахне партийните
кадри по стълбите на
администрацията. Това
ми дава надежда да
вярвам, че всичко останало може да си дойде
на мястото и младите да
получат своя шанс.”
Представителите на
НДСВ акцентираха върху либералните идеи,
които изповядват. Те
изразиха увереност, че
техни гласоподаватели
ще са хората с гражданска позиция, мотивирани и позитивни. Хора у
които няма страх.

Продавам КЪЩА в с.
Ралица, гараж, промишлен ток, 2 стопански
постройки, 2 кладенеца,
2,5 дка двор плюс 2 дка в
съседство.
тел: 0601/ 6 34 34
и 8 85 26
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(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

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

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН АПАР– 92 кв. м. – Търговище на ул.
ТАМЕНТ на ул. „Трети март” № 4,
вх. А, ет. 3, ап. 8. Ново строителство „Кюстенджа” 16 последен етаж.
– спалня, хол, кухня, тоалетна и
Цена: 50 000 лв.
баня. Месечен наем: 250 лева.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811

ПАПУРОВ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

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

(1-4)

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

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

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

Предлагам
КЕФИР
/ТИБЕТСКА ГЪБА/
- БЕЗПЛАТНО.
Помага за много
болести
тел: 0886/ 064 887

Продавам тухлена ГАРСОНИЕРА, 42 кв. м. в Търговище в
района на Икономическия
техникум. тел: 0896/ 090 780

Давам стая под наем за мъже
тел: 0601/ 8 83 22 и 0887/ 053 571

Продавам КЪЩА в
с. Ловец с 1.2 дка
Продавам КЪЩА дворно място. Цена:
със стопанска
По споразумение
сграда и около
тел: 0887/ 775 203

ИЗГУБЕН е РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН за автомобил – стар образец, сив
с две страници, на име3 дка двор в с.
център - 100 кв. м., то на Кирил Христов.
600 кв. м. дворно При информация – Китено, област
Търговище.
възнаграждение.
място
Тел. 0885 11 37 27
тел: 0601/ 8 25 45
тел: 0885/ 261 715
(1-2)

(1-4)

(1-4)

СОЛИГЕНА

ПРОДАВАМ

Продавам
ГАРСОНИЕРА
тел: 0897/ 210 664/
0899/ 334 638 и
0898 844 741

(1-17)

(1-2)

(1-4)

(1)

(1-7)

(1-4)

 0601 6 73 95

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

(1-4)

(1-9)

ПРОДАВАМ
КЪЩА
С ДВОРНО МЯСТО
в с. БРАТОВО
Тел. 0878 971 395
Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ И
САНИТАРКИ.
Без ангажименти.
тел: 0887/ 93 70 23

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ФОЛКСВАГЕН
Продавам АПАРТАМЕНТ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
120 кв. м. в Идеален център,
В отлично състояние.
ет.2. С маза, таванска стая,
Цена 5000 лева.
Продавам ЕДНОвъншна изолация, дограма, с Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) ЕТАЖНА ТУХЛЕНА
парно и дървен паркет.
КЪЩА между ПазаДавам
под
наем
ГАРАЖ
ра
и Изчислителния
тел: 0888/ 339 457

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-4)

Продавам
АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА за
50 лева и ЛЕГЛО СПАЛНЯ с
матрак за 150 лева
Тел. 0885 828 508

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

(1-4)

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ от собственик, 60 кв. м.
в кв. "Запад" 2 бл. 42, етаж 4
/непоследен/ Цена: 40 000 лв.
тел: 0899/ 86 89 68

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(1-2)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ОВЦЕФЕРМА във
Великотърновска област
ТЪРСИ СЕМЕЙСТВО с опит
в отглеждането на животни. Осигурена квартира и
консумативи. Заплащане
– 1500 лева на семейство.
Тел. 0888 17 28 28

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

(1-4)

44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
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
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
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
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
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
ДВУСТАЙНИ, панел
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000

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

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Запад 1, ет. 3, тухл. гарсониера 32 000
44 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8,
отремонтирана гарсониера
34 000
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), двустаен,
ново стр-во, завършен вид
50 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен, тухла 39 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4, двуст., тухла 37 000
59 кв.м. Борово око, ет.1, двуст., тухла 50 000
60 кв.м. Запад 2, ет. 3, обзаведен, панел 47 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2, двустаен, панел 34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 5, двустаен, панел 40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7, двустаен, панел 41 500
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7,
двустаен, панел
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.5, PVC, двуст., тухла 38 500
78 кв.м. Борово око, ет. 7 (непоследен),
подобрения, двустаен тухла
50 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Продавам
ГОРА със ЗЕМЯТА, от която
6.9 дка с широколистни
дървета над 40 години и
5.3 дка – гола сеч преди 5
години. Гората се намира в
землището на с. Поройно
Тел. 0885 828 508

(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
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ПОНЕДЕЛНИК

Diema TV - Шотландски боец
22.00 ч. - екшън

8 септември
БНТ 1
06:00 Денят започва
08:05 Парламентарни избори
2014
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Почти ревизия 4-сериен тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Дързост и красота - тв
филм
16:45 Бързо, лесно, вкусно
16:55 Светиците 121 - сериен
тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG: Непознатият Георги Марков
22:00 В кадър
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Световно първенство
по борба за мъже и
жени - Ташкент 2014
дневник
23:25 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави

13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Цветовете на любовта сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Огледален свят: Пътят на
Емир - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

10:00 Информаторът - драма
12:00 Семейство Флинстоун сериал
12:30 Старчета разбойници сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
15:00 Новите съседи - сериал
15:30 Кое е това момиче сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
bTV Action
19:00 Без пукната пара - сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 19:30 Семейство Флинстоун сериал
спортове
20:30 Хич - комедия
09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат - сериал
22:30 Алф - сериал
13:00 Смъртоносна битка 2:
Унищожението - екшън 23:30 Кое е това момиче сериал
15:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
bTV Lady
спортове
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Щитът - сериал
09:00 Парите или жената - доку17:00 Опасни улици - сериал
ментална поредица
18:00 В.И.П. - сериал
10:00 Географски ширини19:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
20:00 Извън играта - сериал
10:30 Път към висшата мода 21:00 bTV Новините
лайфстайл
22:00 Зона Спорт - спортно
11:30 Модерно - токшоу
предаване
12:30 Диво сърце - сериал
23:30 Заразно зло: Дегенерация 14:00 От обич - сериал
- анимация
15:00 Паднал от небето - сериал
16:00 Престъпления и страсти
bTV Cinema
- сериал
08:00 Легендата за Испания 17:00 Път към висшата мода сериал
модно предаване
10:00 Всяка една неделя 18:00 Самозванка - сериал
драма
19:00 От обич - сериал
13:00 Легенда за Испания 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:00 Белязан да умре - екшън 22:00 Времето лети - сериал
18:00 90210/п./ - сериал
Nova TV
19:00 90210 - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Досиетата Х- сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Джобс - драма
11:30 Бон Апети
23:45 Забранена зона - екшън 12:00 Новините на Нова
12:30 Езел - сериен
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки - анима- 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
ционен
16:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал

Kino Nova

07:35 Ласи - приключенски
10:00 Касъл - сериал
11:00 Убийства в Мидсъмър сериал
13:00 Смело напред - сериал
13:30 Мач пойнт - комедия
16:00 Баща похитител - комедия
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Безсмъртен - сериал
09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Били Медисън – филм
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Шотландски боец екшън
00:00 Убийци по рождение трилър

bTV Cinema - Убийство 1600
23.00 ч. - екшън

9 септември
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Почти ревизия 4-сериен тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Дързост и красота - тв
филм
16:45 Бързо, лесно, вкусно
16:55 Светиците 121 - сериен
тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 В кадър
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Световно първенство
по борба за мъже и
жени - Ташкент 2014
дневник
23:25 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Транспортер - сериен
21:00 От местопрестъплението
- сериен
22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг - сериал
21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

22:00 Старчета разбойници
- сериал
22:30 Алф - сериал
23:30 Кое е това момиче сериал

bTV Lady

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 21 грама - трилър
23:30 Казино Роял - екшън

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Парите или жената - доку- 09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Актове, предизвикващи
ментална поредица
смъртта - трилър
10:00 Географски ширини bTV Action
12:00 На гости на третата
лайфстайл
09:00 Опасни улици - сериал
планета - сериал
10:30 Път към висшата мода 10:00 Щитът - сериал
12:30 Ченге от миналото лайфстайл
11:00 Извън играта - сериал
сериал
11:30 Модерно - токшоу
12:00 Ренегат - сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
13:00 Хамелеон - екшън
14:30 Комисар Рекс - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Алкатраз - сериал
15:00 Паднал от небето - сериал 15:30 Зина - принцесата воин
16:00 Щитът - сериал
- сериал
16:00 Престъпления и страсти
17:00 Опасни улици – сериал
16:30 Морски патрул - сериал
- сериал
18:00 В.И.П. - сериал
17:00 Път към висшата мода - 17:30 Ченге от миналото 19:00 Ренегат - сериал
сериал
модно предаване
20:00 Извън играта - сериал
18:30 На гости на третата
18:00 Самозванка - сериал
21:00 bTV Новините
планета - сериал
19:00 От обич - сериал
22:00 Мъртъв и погребан 19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Цветовете на любовта трилър
19:55 Комисар Рекс - сериал
сериал
bTV Cinema
21:00 Ласко: Юмрукът на
22:00 Времето лети - сериал
08:00 Легендата за Испания съдбата - сериал
сериал
Nova TV
22:00 Баща похитител - ко10:00 Незабравимо - сериал
06:20 Здравей, България
медия
11:00 Забранена зона - екшън 09:30 На кафе - НТВ
00:00 Отмъщението - екшън
13:00 Легенда за Испания 11:30 Бон Апети
сериал
TV 7
12:00 Новините на Нова
15:00 Незабравимо- сериал
09:30 Момичето с червения
12:30 Езел - сериен
16:15 Джобс - драма
шал - сериал
13:30 Моята карма - сериен
19:00 90210 - сериал
10:30 Карма - драма
14:30 Перла - сериен
20:00 Досиетата Х- сериал
11:30 Кръвни сестри - сериал
16:00 Новините на Нова
21:00 Под дулото на пистолета 16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
- драма
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Мъртвата зона - сериал
23:00 Убийство 1600 - екшън
14:00 Отчаяни съпруги 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Транспортер - сериен
bTV Comedy
15:00 Татенце - сериал
21:00 Х Factor - шоу
09:00 Комиците - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
10:00 Хич - комедия
16:00 Великолепният век 23:30 Новините на Нова
12:00 Семейство Флинстоун сериал
сериал
Kino Nova
13:00 Новите съседи - сериал
07:35 От руса по-руса - комедия 17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
14:30 Колеж Грийндейл - сериал 10:00 Касъл - сериал
19:30 Забранена любов:
15:30 Кое е това момиче -сериал 11:00 Убийства в Мидсъмър Майорка - сериал
16:00 Алф - сериал
сериал
20:30 Справедливостта на
17:00 Аламинут - шоу
13:00 Смело напред - сериал
Кара - сериал
18:00 Новите съседи - сериал 13:30 Престъпления на сърцето
21:30 От местопрестъпление19:30 Семейство Флинстоун - комедия
то: Ню Йорк - сериал
сериал
18:00 Касъл - сериал
22:30 Новини
20:30 Гимназисти в Белия дом - 19:00 Рокфелер плаза 30 23:00 Добрата съпруга - драма
комедия
сериал

СРЯДА

bTV Action - Целувки и куршуми
22.00 ч. - екшън

10 септември
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Почти ревизия 4-сериен
тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Дързост и красота - тв
филм
16:45 Бързо, лесно, вкусно
16:55 Светиците 121 - сериен
тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 В кадър
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Световно първенство по
борба за мъже и жени Ташкент 2014 дневник
23:25 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг - сериал
21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Страхотната петорка драма
22:30 Алф - сериал
23:30 Кое е това момиче сериал

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Хамелеон: Призрачният
остров - екшън
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Опасни улици - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Извън играта - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Целувки и куршуми екшън

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Парите или жената - документална поредица
10:00 Географски ширини лайфстайл
10:30 Път към висшата мода лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Паднал от небето - сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Път към висшата мода модно предаване
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал

bTV Action

bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Белязан да умре - екшън
13:00 Легенда за Испания сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:00 Под дулото на пистолета
- драма
18:00 90210 - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Невидимият - екшън
23:00 Вярвай в чудеса - комедия

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Банкетът - екшън

TV 7

09:30 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Татенце - сериал
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
Майорка - сериал
20:30 Справедливостта на
Кара - сериал
21:30 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
22:30 Новини

bTV Cinema - Опасна зона
21.00 ч. - екшън

11 септември
БНТ 1

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Езел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Транспортер - сериен
bTV Comedy
21:00 От местопрестъплението
09:00 Аламинут - шоу
- сериен
10:00 Гимназисти в Белия дом 22:00 Касъл - сериен
комедия
23:00 Господари на ефира - шоу
12:00 Семейство Флинстоун сериал
Kino Nova
13:00 Новите съседи - сериал
10:00 Касъл - сериал
15:00 Колеж Грийндейл - сериал 11:00 Убийства в Мидсъмър 15:30 Кое е това момиче сериал
сериал
13:00 Синовете на Кейти Елдър
16:00 Алф - сериал
- уестърн
17:00 Шоуто на Слави
15:30 21 грама - трилър

ЧЕТВЪРТЪК
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Почти ревизия 4-сериен
тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Дързост и красота - тв
филм
16:45 Бързо, лесно, вкусно
16:55 Светиците 121 - сериен
тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 В кадър
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Световно първенство по
борба за мъже и жени Ташкент 2014 дневник
23:25 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

bTV Lady

18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Играта - трилър
23:40 От местопрестъплението: Маями - сериал
23:30 Новините на Нова

17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север- юг - сериал
21:30 Изабел Кастилска сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Целувки и куршуми екшън
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Опасни улици - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Извън играта - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Извън играта - екшън

bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Семейна среща - комедия
13:00 Легенда за Испания сериал
15:00 Незабравимо - сериал
18:00 90210 - сериал
20:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Опасна зона - екшън
23:00 Божиите тайни - документален

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Страхотната петорка драма
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
15:30 Кое е това момиче -сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал

20:30 Камъкът на желанията комедия
22:30 Алф - сериал
23:30 Кое е това момиче сериал

18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Полет 93 - драма
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал
09:00 Младоци - реалити
10:00 Географски ширини Diema TV
лайфстайл
08:45 Морски патрул - сериал
10:30 Път към висшата мода - 09:45 Банкетът - екшън
лайфстайл
12:30 Ченге от миналото 11:30 Модерно - токшоу
сериал
12:30 Диво сърце - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:00 От обич - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:00 Паднал от небето - сериал 15:30 Зина - принцесата воин
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:00 Път към висшата мода - 17:30 Ченге от миналото модно предаване
сериал
17:30 Мода и шик - модно
18:30 На гости на третата
предаване
планета - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Ласко: Юмрукът на
сериал
съдбата - сериал
22:00 Времето лети - сериал
21:55 Студио Баскетбол,
директно
Nova TV
22:00 Баскетбол: първи полу06:20 Здравей, България
финал от Световното
09:30 На кафе - НТВ
Първенство по баскет11:30 Бон Апети - НТВ
бол за мъже, Испания
12:00 Новините на Нова
2014, директно
12:30 Езел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
09:30 Момичето с червения
16:00 Новините на Нова
шал - сериал
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Кръвни сестри - сериал
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
20:00 Транспортер - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
21:00 Х Factor - шоу
14:00 Отчаяни съпруги -сериал
22:00 Касъл - сериен
15:00 Татенце - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
23:30 Новините на Нова
16:00 Великолепният век сериал
Kino Nova
07:10 Синовете на Кейти Елдър 17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
- уестърн
19:30 Забранена любов:
10:00 Касъл - сериал
Майорка - сериал
11:00 Убийства в Мидсъмър 20:30 Справедливостта на
сериал
Кара - сериал
13:00 Последният залез 21:30 От местопрестъплениеуестърн
то: Ню Йорк - сериал
15:20 Играта - трилър
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Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Започва нова седмица, а вие и Водолеи
не се чувствате твърде бодри. Като Стрелци
не бива да поемате допълнителни задачи или
да действате самостоятелно там, където може да поискате помощ. При Овните влиянието е от вторник
и ще се задържи, с такт ще привлекат подкрепа от
шефовете, важно е да получат интересна работа, да
покажат умения, таланти. Не бързайте.
ТЕЛЕЦ Не спорете с близки. Везни ще ви внушават да не говорите много за делови идеи.
Телците имат куп свежи хрумки, скоро ще
привлекат силна подкрепа. Ако отстоявате
професионални принципи, бъдете тактични, та колеги и бизнес партньори да се съобразят с доводите ви.
Другите може да грешат понякога, но не пропускайте
информация, ще се окаже важна.
БЛИЗНАЦИ По примера на Лъвове и Риби ще
упорствате за лична изява, на път или делови
оферти отдалече ще ви открият привлекателни възможности. Само че Близнаците да си
преценят точно каква позиция ще заемат и как да я
защитават, остротата и желанието да се налагат няма
да харесат на околните. Приятели и роднини може да
се отдръпнат от сътрудничество най-ненадейно.
РАК Новата седмица идва с куп делови задачи, ако сте обещали нещо на най-близките – ще намерите начин да свършите и него.
Раците упорстват много в работата си, искат
шефовете да забележат и възнаградят усилията им
сега, другите в екипа ги теглят за разни услуги. Ще
помагате, знаете, че от това зависи общият успех. Намерете време да благодарите и на хората, които винаги ви подкрепят.
ЛЪВ Започвате седмицата с хубави възможности за изява, ще подтиквате и Риби и
Близнаци да се готвят за път, работа с нова
информация. Лъвовете са доста находчиви и
повратливи, но да не се мъчат да извличат полза зад
гърба на колеги и партньори, наблюдават ги внимателно. Някои приятели ви уговарят да се възползвате от ситуация, хитрините днес печелят, но дългосрочно губят.
ДЕВА Сега трябва да намалите деловото
темпо и особено ако имате да уреждате
спорни въпроси. Нерядко ще бъде по-разумно направо да отстъпите и чак след време да се върнете към темата, за да я приключите
в съгласие. Девите да избягват дългите обяснения,
може да дадат на околните повод за клюки, да се
завърти интрига, ще им вреди. У дома поне е спокойно...

ВЕЗНИ И вие не споделяте нашироко деловите си планове, ще внушавате и на Телци да
бъдат дискретни за своите. Везните както винаги са отзивчиви към молбите за услуги, в
съвместни начинания подготвят бъдещи съюзи и изяви с колеги, бизнес партньори. Шефовете харесват
тактичността ви, виждат потенциал в инициативите
ви и скоро ще ви подкрепят сериозно.
СКОРПИОН Седмицата започва трудно, но
вие държите на работата си и търпеливо ще
действате по плановете си. Дано Скорпионите са се заредили и с достатъчно такт, общуването с околните не е безоблачно, а не е време за
укори и сръдни. Даже да имате куп поводи за по-остра критика, запазете спокойствие, скоро нещата ще
си дойдат на място, а вие ще сте намерили решение
за проблемите.
СТРЕЛЕЦ Следвате идеи на колеги и шефове,
ако работите с Овни и Водолеи, не се претоварвайте с делови задачи. Стрелците да се
съобразяват с настроенията на околните в
екипа, може да се наложи да преразпределят задължения, да предоговорят финансиране. Ако сега си
търсите сътрудници, подбирайте хората внимателно,
някои току говорят, а за дейността не ги бива.
КОЗИРОГ Връщате се към стари делови идеи,
обещават добри печалби и професионално
утвърждаване. Козирозите смятат да действат в екип, обаче по-внимателно да подбират
сътрудници, някои хора смятат да печелят на техен
гръб. Обмисляйте всяка стъпка, шефовете също много разчитат на вашата искреност и коректност. Старанието ви е известно, и сега ще донесе резултати.
ВОДОЛЕЙ В началото на деловата седмица
като Овни и Стрелци не се нагърбвайте с много
работа, имате и домашни задачи, близки не се
справят сами. Водолеите да бъдат търпеливи,
скоро влиятелни хора ще им предложат по-добри условия за изява, ще подкрепят изпълнението на смели идеи. Част от знака все още трябва да избистрят
плана си, да се погрижат за своя тонус, ще им хрумнат още идеи.
РИБИ Тази делова седмица ви прави нетърпеливи за изява и печалби, като Лъвове и Близнаци ще имате нови шансове. Първо обаче
доста Риби да си направят етапна оценка на
свършеното напоследък, някои ще бъдат изправени
пред сериозен избор. Усетът ви подсказва решение,
виждате, че следва да наблегнете повече на част от
задачите. Изясните ли как да действате, няма да губите време и ще успявате.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Âðåäè ëè âè îáåçäâèæâàíåòî?

Всекидневието ни предлага малко възможности за
раздвижване на нашето тяло.
Пък и е твърде лесно да се
намери извинение за мързела. Обездвижването действа
комплексно върху тялото ни.
С времето то атакува сърдечно- съдовата и костно- мускулната ни система. От гена
ни зависи в каква степен и
колко дълго можем да издържим без да се движим, преди
да започнат здравословните
проблеми. Преценете доколко е вредно за вас обездвижването и вземете необходимите мерки!

1. По колко минути вървите пеша дневно?
а/ до 30 мин.
б/ до 10 мин.
в/ колкото се може помалко
2. Спортували ли те?
а/ да
б/ не
в/ преди време да, но сега
по- малко
3. Професията ви свързана ли е с физически труд?
а/ да
б/ не
в/ от време на време се
налага
4. Имате ли наднормено
тегло?
а/ да
б/ не
в/ не мога да преценя
5. Чувствате ли, че вече не
можете да издържате на физически натоварвания както
преди?
а/ да
б/ не
в/ не мога да преценя
6. На колко години сте?
а/ над 45 г.
б/ между 20 и 45 г.
в/ под 20 г.
7. Намирате ли време за
разходки през почивните
дни?
а/ да
б/ не
в/ понякога
8. Задъхвате ли се, ако
се наложи да тичате или да
правите други резки натоварвания?
а/ да
б/ не
в/ понякога
9. При същите условия получавате ли сърцебиене?
а/ да
б/ не
в/ понякога
10. Имате ли високо кръвно налягане?
а/ да
б/ не
в/ различно
11. Пушите ли?
а/ да
б/ не
в/ понякога
12. Злоупотребявате ли с
алкохол?
а/ да
б/ не
в/ понякога се случва
13. Работното ви време
нормирано ли е?
а/ да
б/ не
в/ различно
14. Намирате ли време
през седмицата за спорт?
а/ да
б/ не
в/ от време на време
15. Колко пъти се храните
дневно?
а/ по три пъти
б/ по веднъж, вечер като
се прибера
в/ по четири- пет пъти

16. Изтръпват ли ви крайниците без видима причина?
а/ да
б/ не
в/ понякога
17. Наблягате ли на тежките, висококалорични храни?
а/ да
б/ не
в/ понякога
18. Имате ли проблеми
със ставите?
а/ да
б/ не
в/ понякога
19. Страдате ли от безсъние?
а/ да
б/ не
в/ понякога се случва
20. Чувствате ли се по- изнервени напоследък?
а/ да
б/ не
в/ не мога да преценя
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори в):
Сравнително добре успявате да се справите с
предизвикателствата на
застоялия живот. Давате
си сметка за проблемите,
които може да ви създаде
той. Трудното идва, когато
се опитате да съчетаете
работата с начините за
релаксиране и раздвижване.
Няма смисъл да прекалявате със спорта. Физическите натоварвания трябва
да се дозират, защото ако
рязко пресилите възможностите на тялото си, без
да сте тренирали дълго
време, можете да си навредите много повече, отколкото по цели месеци нищо
не правите.
10 и повече отговори б):
Или нямате възможност, или ви липсва желание да се раздвижвате.
Имайте предвид, че всекидневен ускорен ход пеша
с продължителност двайсетина минути може да
измести стотица мъчителни упражнения, скъпи
фитнес салони и всякакви
други издевателства на
тялото ви. Не ставайте
роби на вещите си и работохолизма. Римляните
са били прави като са казвали: здрав дух в здраво
тяло. Все отнякъде трябва да започнете, за да направите по- здравословен
живота си.
10 и повече отговори а):
Нещата са сериозни.
Ако продължавате с този
застоял начин на живот,
рискувате да увредите
трайно сърцето и костномускулния си апарат. Никога не е късно да се започне,
важното е раздвижването
да е постепенно, малко по
малко.

Понеделник, 8 септември 2014 г.
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Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
И да правиш памук се иска маъсторлък

ÒÎÏ ÂÈÖ
Спорят кюре, поп
и равин кога започва животът.
- В момента на
зачатието ? казва
кюрето.
- От момента
на раждането ?
твърди попът.
- Е, не ? казва равинът, - животът
започва
тогава,
когато
жената
вземе децата и
отиде на вилата.
***
В малко селце
назначили
нов
свещеник. Решил
човекът да установи контакт с
местните жители
и тръгнал от къща
на къща да се запознава. Някъде в
края на деня стига до една къща и
чука на вратата.
Отвътре се чува
съблазнителен
женски глас:
- Ти ли си, ангел
мой?
Свещеникът се
замислил малко, но
отговорил:
- Не, но съм от същата фирма...

За какво се развеждат в Индия Сексът е найхубав, когато
вали дъжд

Индиец се разведе заради
"неутолимия
сексуален апетит" на жена си
Индиец е получил
развод на основание
"неутолимия сексуален апетит" на жена
му, предаде ДПА,
позовавайки се на
публикации в местни
медии.
Мъжът, чието име
не се споменава, подава молба за разтрогване на брака в
съд в Мумбай през
януари. От документите става ясно, че
"агресивната му и
деспотична" съпруга
е упражнявала над
него постоянен тор-

моз със сексуалните
си изисквания. Индиецът настоява, че
е жертва на мераците на жена от самото
начало на брака им,
сключен през април
2012 година.
Неназованият
мъж разкрива още,
че съпругата му го е
карала да взима медикаменти за стимулиране на половата
мощ, както и че заради изискванията й
веднъж е стигнал до
болница.
Според съдебното
постановление
за прекратяване на
брака, "ищецът повече не може да понася жестокостите на

сериали с мелодраматичен завършек и
подходящата за това
музика имат много
последователи в Индия, най-вече сред
домакините или жените, които работят
като домашни помощнички.
След като разгледал подадената молба за развод, семейният съдия посочил,
че съпругът води
този спор с жена
си повече от четири години, като не й
позволявал да гледа
индийски сериали по
телевизията.
Решението
за
развода е било издадено през август, но
подробностите
по този случай
станаха обществено достояние
наскоро,
след
като вече бившият
съпруг
обжалва решението на съда
пред по-висша
инстанция.
Адвокатите на
мъжа са заявили пред съда в
понеделник, че
уведомява своите клиенти, че твърденията на
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- жената за жестоко отношение
мираната питейна вода по електронен път срещу нея са
(Е pay), както и да получават електронни пресилени и че
неговото повефактури (e Faktura)
дение е част от
Подробности на сайта на „В и К” Търговище нормалния брачен живот.
ответницата, направила битието му непоносимо, и накарала го да се страхува
за живота и атрибута
си".
Индийка се разведе след забрана да гледа
сериали
Индийка успешно
се разведе със съпруга си, след като
той й забрани да
гледа популярните
сапунени сериали по
телевизията.
Двамата съпрузи
от Пуне, югоизточно
от Мумбай, започнали ежедневни спорове по проблема и
тя подала молба за
развод. Сапунените

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



Не се депресирайте от лошото
време, напротив възползвайте се от
него. Бурите и поройните дъждове
са най-предпочитаното от американците време за секс.
Изследване на компания за
презервативи показва, че 83% от
американските двойки смятат, че
сексът е най-хубав, когато вали. Затова есенната облачност е отлична
възможност да се изгубите между
чаршафите, пише БГНЕС. Най-голяма част от анкетираните обясняват
избора си с това, че докато вали
така или иначе няма много неща за
правене, поради което това време
е станало популярно за еротични
преживявания.
Според същото изследване найдобрата температура за секс е
между 20 и 21 градуса по Целзий.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите

клиенти, че:
На 08.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - мест. Ярана, Южната
промишлена зона, с.Великденче, Гробищата и сметището, както с.Паничино, с. Станец, бензиностанция
Атлантик.
На 08.09.2014 г., от 08:20 ч. до 12:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Асфалтова база, гр.Омуртаг и
с.Камбурово, общ.Омуртаг.
На 09.09.2014 г., от 08:20 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - мест. Ярана, Южната
промишлена зона, с.Илийно, с.Царевци, с.Средище,
с.Слънчево,с.Птичево, с.Змейно, с.Горско село - общ.
Омуртаг.
На 09.09.2014 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - ул.Заводска , Пожарната, МТС, ф-ма Алтея, и площадката на бившия товарен ДАП.
На 10.09.2014 г., от 08:20 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - м-ст "Лозята",
с.Горна Хубавка, с.Долна Хубавка, с.Панайот Хитово,
с.Росица
На 10.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Омуртаг - Ветрови генератор,
Винпром, Консервна фабрика, Млекопрераб. предприятие, бензиностанция Вяра, автосервиз Елиф,
с.Беломорци, с.Бостан, с.Тъпчилещово - общ.Омуртаг.Временни смущения в електрозахранването са
възможни от ч. до ч. в районите на с.Презвитер Козма, общ.Омуртаг.
На 11.09.2014 г., от 09:20 ч. до 13:20 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - снегоринна база, х.
Кайника, предприятие за пластмаси, бетонов център,
автосервиз до язовира, фермата, с.Красноселци,
АПК Красноселци, с.Долно Козарево
На 12.09.2014 г., от 08:05 ч. до 12:20 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг - Районна болница и
Поликлиника, Гимназията, ул.С.Врачански ул.Ген.
Тотлебен, ул.Първи май, ул.П.Яворов, ул.Злостен,
ул.Дон, ул.Шипка, ул.Съединение, ул.Ветиринарна,
ул.Г.Бенковски,
ул.Климент
ул.Т.Каблешков,
ул.Любен Каравелов и фирмите - Трико М, Маратон,
Амиго груп, Рива, бензиностанция Ромпетрол.
На 15.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг – бившата Болница
за белодробни заболявания, Автосервиз по шосето
за Великденче, Топливо, Водоема, ресторант Акациите, ресторант Петлето, ул. Търновска, ул.Здравец,
ул.Пирин,
ул.Македонска,
ул.Дунав,
ул.Волга,
ул.Тимок, ул.Трапезица, ул.Радецки.
На 18.09.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: вилните зони, захранвани от ТП ”Момина чешма”,ТП ”Ягода”, ТП”Г.
Петков”, МТП ”Синя вода-ВиК”, ПС ”Въбел”, ТП ”Автосервиз”, комплекс „Руски цар”, ТП ”Първи долап”,
бензиностанции - „Петрол” и „Лукойл”, МТП „Хлебни изделия”,абонати захранвани от ВС”Парка”, ТП ”
Профилакториум” и БКТП ”ЕМУ”, комплексите „Белия кон” и „Рай”, всички комуникации захранв ни
от връх Коджакус, хижи „Младост” и „Соколите” и
кариери „ПИМ”, гр.Търговище .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите
клиенти за възникналото неудобство и се надява на
разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

