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КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

кариерното
Трудна година за пчеларите За
ви развитие
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Празникът на Свети Прокопий събра членовете на търговищкото дружество „Нектар”
от липите.
Това са тревогите, но
покрай тях има и оптимистични
очаквания.
Според Стоилова тази
година пчелите се роят
необичайно много. Което пък е възможност за
увеличаване на пчелните семейства, но и води
до допълнителни разходи за собствениците на
пчелини.
Нашият регион има
традиции в пчеларството, но организираните
към дружеството „Нектар” са едва 38 собстве-

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

ници на пчелини. Мнозина предпочитат да
работят инкогнито и самостоятелно. Не са малко и онези, които имат
по няколко кошера в
градината или в полето,
за да получат мед само
за собствена употреба.
Всички пчелари са единодушни, че през тази
година цената на меда
ще е по-висока, поради
посочените трудности и
допълнителни разходи,
Свилен НИКОЛОВ за точно определена
а защото и през последТърговище е един от позиция. За тази цел
ните няколко години не
градове, в който вече центровете ще правят
се е променяла.
работи Център за кари- ежедневни (на 2 стр.)
ерно развитие. Идеята
Търговищките социалисти предлагат
на тези центрове е да
предлагат възможности
за кариерно ориентиране и израстване на вече
работещи служители и с кандидати за народни представители
заети в производството
Борислав КУРДОВ
кадри.
Настоящият депутат
„Тази услуга е нова
Съобщение
на
Коалиция за Бългаза България, а от нея
могат да се възползват рия от Търговище Явор
всички, които жела- Куюмджиев отново да
ят да заемат по-добра води листата с кандидапозиция и да растат в ти за народни предстаорганизират традиционния
професията, която ра- вители при предстоящботят”, каза Оля Ивано- ия предсрочен вот през
ва председател на Тър- есента. Това ще предлоговско-промишлената жат от областната органа 2 август /събота/
палата в Търговище, при низация на БСП в ТъргоИнформация и
неговото откриване. От вище, заяви областният
заявки за учаснеговата дейност могат лидер Свилен Василев.
тие на тел:
В Търговище
да се възползват и рабо- Решението е било взето
0601/ 6 51 95
Записвания
тодатели, които търсят по време на провелото
до 25 юли
от „Ню Войсис” и „Големите надежди на България” квалифициран служител се в понеделник (на 4 стр.)
мите надежди на Тър- ради лошите метеороЦонка КРУМОВА
Минало
Както вече „ТН” писа, говище” на жителите на логични условия часът и
вокалистите от „Ню града. Мероприятието датата на концертът се незабравено
Войсис” поднесоха своя беше определено за 3 промениха. Той се съсконцерт подарък „Голе- юни, четвъртък, но по- тоя на 5 юни, събота, на Отглас от една черна за Търговище дата - 100 годипл. „Независимост”. ни от катастрофалното наводнение на 6 юли 1914 г.
В
конСветлин БОЖИНОВ
церта спеСловосъчетанието „черна дата”
ц и а л н о е известно по-скоро като клише
участие взе от вестникарски или исторически
Кристиана публикации. Но има събития, които
А с е н о в а , изпълват със съдържание тези две
която по- думи. Такъв епизод от миналото на
беди в пре- нашия град е едно разрушително
д а в а н е т о стихийно бедствие отпреди 100 годи„ Го л е м и те ни – катастрофалното наводнение от
н а д е ж д и ” 6 (по нов стил – 18) юли 1914 г. Напо
Нова ред с многобройните човешки жерттелевизия. ви, огромните материални щети, безКакто и ос- мерните страдания и нерадостните
таналите
спомени у преживелите го наши съ(на 4 стр.) граждани, това събитие (на 4 стр.)
Завчера, 8 юли беше
летният празник на
пчеларите, посветен на
Свети Прокопий, техен
покровител от древността. Това беше и поводът
собственици на пчелни
семейства от търговищко да се съберат, за да
споделят и празника,
и тревогите си за своята работа. Срещата се
състоя на пчелина на
семейство Величка и
Ради Татарови.
Тук бяха дошли членове на пчеларското
дружество
„Нектар”
– Търговище, чийто
председател е Елена
Стоилова. Тя сподели
притесненията си, а и
на всички пчелари в
региона, от очакваните
ниски добиви, в сравнение с миналата година.
Причините, според специалистите са на първо място топлата зима,
която е принудила пчеларите да подхранват
редовно пчелните семейства. По-късно, през
пролетта, проливните
и дълго дневни валежи
са провалили пашата от
акация, рапица и дори

Куюмджиев отново да води листата
ÁÑÏ è ÊÎÀËÈÖÈß
ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß
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Търговище е на

Това ви интересува

Шесто Расте броя на
място в
страната милионерите ни
по безработица

Търговищка област е на шесто място по безработица в страната, след като преди години
трайно водеше статистиката в
национален мащаб. Това отче
на свое заседание Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Комисията се запозна с обзора на
състоянието на трудовия пазар
през 2013г. и перспективите за
развитие. Беше направен преглед и на картината за първото
тримесечие на тази година, работата по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" и други схеми за създаване
на заетост.
През 2013г. равнището на
безработица в област Търговище е било 19,7% средногодишно при регистрирани 9 753
безработни. За страната този
процент е 11,3.
Структурата на безработицата се запазва, като почти 60%
от регистрараните са без квалификация. 90% от тях са с основно или по-ниско образование.
Над 46% от безработните в
областта са на възраст над 50
год. Младите (до 29 год.) без
препитание са били 14,2%.
От трите Дирекции "Бюро по
труда" в областта отчитат, че
миналата година 2 995 безработни са започнали работа на
първичния пазар на труда. 308
са били включени в насърчителни мерки за заетост и обучения.
Други 1 403 са били включени в
програми за заетост, финансирани от държавния бюджет.
По директните схеми на ОП
РЧР са включени 5 200 души.
От тях 2 837 безработни са назначени на работа. 2 057 са
заетите лица, обучавани срещу
ваучер. 192 без препитание са
преминали обучение за професионална квалификация, подпомагаща стартирането на собствен бизнес.
Към края на месец март 2014
г. безработните в областта са 10
054 от общо икономически активните 49 168 жители. Равнището на безработица е 20,4%.
Това показват данните на Дирекция "Регионална служба по
заетостта" в Русе.

В България в момента има
около 10 000 милионери, а
според някои тази цифра е
консервативна
При всичките мрачни краски около световната рецесия
е трудно да се съсредоточим
върху факта, че някои хора
всъщност продължават да
правят пари и че някои от тези
хора са в България.
Проучване на Merrill Lynch
изненадващо показва, че трите региона с най-голяма концентрация на милионери са
Латинска Америка, Близкия
изток и Източна Европа. Полша, Чехия и Словакия заемат
първите три места в Източна
Европа в класацията на милионерите, следвани на четвърто
място от България. Страната обаче е на първо място по
брой на мултимилионерите и милиардерите в Източна Европа.
В България няма официални
статистически
данни, по които да бъде
изчислен броят на милионерите, както в САЩ
примерно се използват
класациите на списание
Forb es, а и е трудно да
бъде дефинирано понятието милионер, според
Александър Божков, съпредседател на Центъра
за икономическо развитие. Когато се изчислява
броят на милионерите, не е
достатъчно просто да бъдат
взети предвид активите им, а
трябва да бъдат включени и
парите, които те дължат. Един
милионер може да притежава имущество, оценено на 50
млн. евро, но в същото време
може да дължи 50 млн. евро
на банката.
Ако се разглеждат само
активите по отношение на
притежанието на недвижимо
имущество, някои твърдят, че
всички, които притежават недвижима собственост в центъра на София, ще бъдат милионери. По същия начин всеки,
който притежава земеделска

За кариерното
ви развитие
(от 1 стр.) проучвания на
обявените от фирмите свободни позиции. В тях ще се
консултират и желаещите
да растат в кариерата, като
ги ориентират за свободните
позиции, ще им съдействат
и при подготовката на СV,
мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др. Ще се поддържа
и база данни за работодатели, предлагащи свободни
позиции и за специалисти,
търсещи да заемат такива.
Тя ще е достъпна за всички
на сайта на БТПП в Модула
„Кариерно развитие” - www.
vsa.bcci.bg.
„Целта на тези центрове
е не да търсят, а да подготвят кандидати”, каза гл.ас.
Милен Филипов от Бургаския свободен университет.
В два поредни дни той ще
води обучения как да спе-

челим желаната от нас позиция, по време на интервю
и какви са основните правила при изготвянето на документи за кандидатстване за
работа. Той посочи още, че
Центърът за кариерно развитие в Търговище е отговорът на тези, които желаят
да се развиват и да заемат
нови, по-високи позиции на
работното си място.
Центърът за кариерно
развитие в Търговище се
реализира по проект на
Българската търговско-промишлена палата:
„Повишаване на обществената
нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни
действия за ограничаването
й”, по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“

земя около столицата, която
може да бъде урегулирана
и продадена на строителни
предприемачи, е също милионер. По отношение на милионите в банката обаче тези
хора са малко, повечето от тях
са реинвестирали богатството
си, за да го увеличат.
Един милион не е чак толкова много и около 70% от
собствениците на строителни
компании в България са милионери, както и голяма част от
бизнесмените в туристическия
сектор, според Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара.
Журналистът Григор Лилов
проучва въпроса с българските милионери и откъде идват
парите им, откривайки, че докато в Испания има само един

ната година. През 2009 г. официалните милионери са били
87 души.
Регистриран доход от 1 милион лева не е най-високият
обявен пред данъчните. В неофициална класация на топ 30,
подредена след края на тазгодишната кампания, човекът,
който я оглавява, е обявил внушителните 60 млн. лв. като личен доход. Вторият е с 32 млн.
лв. а третият е вписал 27 млн.
лв. Последният от топ-класацията е с обявени 8,6 млн. лв.
Към 2011 година статистиката не само, че не се е влошила, заради всеобхватното
тръбене по медиите относно
кризата, но дори ситуацията
за българският милионер се е
подобрила.
84 нови милионери са се по-

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Ръст на ражданията

Ðúñò íà ðàæäàíèÿòà ïðåç þíè îò÷èòàò îò Òúðãîâèùêàòà áîëíèöà. Ïðåç ìåñåöà â Àêóøåðî-ãèíåêîëîãè÷íîòî îòäåëåíèå íà ÌÁÀË â îáëàñòíèÿ ãðàä ñà ïðîïëàêàëè 115 áåáåòà,
ïîêàçâà ñïðàâêà â Èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà çà ðàæäàíèÿòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî. Òðàäèöèîííî
â îòäåëåíèåòî çà ìåñåö ñå ðàæäàò îêîëî 85-90 áåáåòà. Ïðåç
àïðèë òóê ñà ïðîïëàêàëè 93 ïåëåíà÷åòà, ïðåç ìàé – 89. Îò
íà÷àëîòî íà þëè äî ìîìåíòà ðàæäàíèÿòà ñà 11. Ñïîðåä äåæóðíèÿ ëåêàð â îòäåëåíèåòî ä-ð Çäðàâêî Ïåòðîâ ïðè÷èíèòå çà ïîâå÷åòî ðàæäàíèÿ ñà êîìïëåêñíè. Òåíäåíöèÿ îò ãîäèíè å ðîäèëêè îò ñúñåäíè îáùèíè è îáëàñòè äà ïðåäïî÷åòàò
çäðàâíîòî çàâåäåíèå â Òúðãîâèùå. Ïðèâëè÷àò ãè îòíîøåíèåòî íà ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë, îáíîâåíàòà áèòîâà ÷àñò,
êàêòî è ôàêòà, ÷å áîëíèöàòà ðàçïîëàãà ñúñ ñúâðåìåííà àïàðàòóðà, êîìåíòèðà îùå ìåäèêúò. Çà äà ðîäÿò ðîæáèòå ñè â
Òúðãîâèùå èäâàò æåíè îò Ïîïîâñêî, Ðàçãðàäñêè ðåãèîí, Êîòåë è Ñëèâåí, äîðè. Îò íà÷àëîòî íà 2014 ã. â ÀÃÎ â Òúðãîâèùå ñà ðîäåíè 535 äåöà. À çà öÿëàòà ìèíàëà ãîäèíà òóê ïúðâà
ãëúòêà âúçäóõ ñà ïîåëè 1038 áåáåòà, ïîêàçâà îùå ñïðàâêàòà.
Çà ñðàâíåíèå ïðåç ìàé è þíè íà 2013 ã. â Òúðãîâèùå ñà ðîäåíè
ñúîòâåòíî 93 è 94 áåáåòà.

Òúðãîâèùå

Наши учители в Швейцария

Äèðåêòîðúò íà ÏÒÃ„Öàð Ñèìåîí Âåëèêè” - Òúðãîâèùå
Íèêîëàé Íèêîëîâ, çàìåñòíèêúò ìó è îùå äâàìà ó÷èòåëè
ïðèñòèãíàõà â Øâåéöàðèÿ. Òå ñà òàì íà 5-äíåâíî ðàáîòíî
ïîñåùåíèå âúâ âðúçêà ñ ïèëîòíèÿ ïðîåêò çà ðåàëèçèðàíå íà
ñèñòåìà çà äóàëíî îáó÷åíèå â ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ. Â
ðàáîòíàòà ãðóïà ó÷àñòâàò è ïðåäñòàâèòåëè íà ÅíåðÑèñ
ÀÄ, ðàáîòîäàòåëè îò ôèðìèòå „Ëèðà” è „Ìåáåë ñòèë” è
åäèí ïðåäñòàâèòåë îò îáùèíàòà.
Ãðóïàòà ùå ïîñåòè ó÷èëèùåòî íà Ðóäè Çóòåð â Ëåíçáóðã,
êàòî öåëòà å äà ñå ñå âçàèìñòâà îïèò è äà ñå àäàïòèðà íàéäîáðîòî îò äâåòå ñèñòåìè íà ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå –
áúëãàðñêàòà è øâåéöàðñêàòà.
„Èäåÿòà å äà âúâåäåì ïðîìåíèòå îùå òàçè åñåí è äà ñìå
ïúðâîòî â ñòðàíàòà ó÷èëèùå, êîåòî ùå âúâåäå äóàëíî îáó÷åíèå”, ñïîäåëè Âàíÿ Ìèòåâà, ïîìîùíèê äèòðåêòîð â ÏÒÃ.
Ôèíàíñèðàíåòî íà ïðîåêòà ñå îñèãóðÿâà îò ôèðìà „Åíåðмилиардер, в България има явили в България само за една Ñèñ” ÀÄ. Ñðåäñòâàòà ùå ñå èçïîëçâàò ïðåäèìíî çà ìàòåðèàëíî îñèãóðÿâàíå íà ïðàêòè÷åñêîòî îáó÷åíèå è çà íîâî îáîпет и че 80% от българските година.
милионери имат силни връзки
Това означава, че на всеки ðóäâàíå çà ó÷åáíè ðàáîòèëíèöè.
с организираната престъпност.
Според Божидар Данев в България няма повече от 1000 –
1100 истински милионери, ако
бъдат изключени тези, които
имат задължения, и тези, които са натрупали богатството си
по незаконен начин. Повечето
български милионери са мъже,
като броят на 30-годишните
нараства. По-голямата част от
тях притежават собствен бизнес и са натрупали богатството
си в сектора на недвижимите
имоти. В днешно време продажбите на недвижими имоти
и земя за по 6 млн. евро вече
не са рядкост. Повечето български милионери предпочитат да стоят далеч от светлината на прожекторите. Те обичат
скъпи часовници, притежават
лични самолети, карат коли
за по 440 000 евро и плуват с
яхти на стойност 10 млн. евро.
Те почиват на Малдивите, наемайки цели острови, за да не
бъдат обезпокоявани.
В последната кампания за
подаване на данъчни декларации 1673 българи са обявили,
че са спечелили над 1 млн. лв.
през 2010 г. Това е увеличение
от 60 пъти само за година. Интересното е, че 22-ма от „новоизлюпените“ милионери са посочили доходи над 10 млн. лв.,
информира вестник „24 часа“.
Експерти обясняват ръста
на милионери с това, че заради кризата много хора са били
принудени да продадат бизнеса си. Получените от това пари
те са обявили като доход на
физическо лице пред данъчните. В някои случаи бизнесмените се разделили с фирмите
си дори на загуба.
През 2010 г. 28 българи вписаха в декларациите си, че са
изкарали над милион предиш-

четири дни е изниквал по един
нов богаташ със седемцифрен
депозит в банка, пише „Телеграф“.
Според статистиката на
централната банка БНБ към
края на март броят на милионерите в страната възлиза
вече на 479 души.
Богаташите имат средно
по 2,5 милиона лв. в банките.
Общото им имане на депозит
в трезорите е 1.21 млрд. лв. В
същото време средният българин има по 110 лв. в банка.
В действителност сметките
са ясни, че едни 1000 души
са изсмукали икономическият
потенциал на държавата ни и
не й позволяват да се развива! Беден народ се управлява
лесно! Превърнали сме се в
бели роби на капиталистите,
които най-нагло и безочливо
са окрали и продължават да
грабят с шепи огромни суми от
бедстващият български народ.
Типичен пример за разслоеното ни общество е слугинажа на народните представители, които не обслужват
българският народ, уж избрал
ги демократично, а всеки ред,
член, алинея и законопроект
се приемат, за да обслужат
интересите на българската
олигархия. Токът расте, а пенсиите и заплатите не мърдат
от мястото си. Ограбването на
смачканият психически и физически народ продължава.
В родната ни България
с пари можеш да си купиш
всичко, особено съдбата на
обикновеният човек. Тръбящите медии, които не спират
да обясняват в каква криза
живеем и как все по-зле става положението, са основната
причина за ескалиращата икономическа репресия.

Òúðãîâèùå

Пари за Павлина

Ñúáðàíè ñà ïîëîâèíàòà îò ïàðèòå â ïîäêðåïà
íà ó÷àñòíè÷êàòà â „Ñïåøúë Îëèìïèêñ” îò Òúðãîâèùå Ïàâëèíà. Çà âêëþ÷âàíåòî íà äåâîéêàòà â ñïîðòíàòà
íàäïðåâàðà ñà íåîáõîäèìè 2 500 ëâ., ñúîáùèõà îò Êëóáà íà íåñòîïàíñêèòå îðãàíèçàöèè – èíèöèàòîð íà êàìïàíèÿòà çà ïîäïîìàãàíå íà ó÷àñòèåòî é â Áåëãèÿ. Êàìïàíèÿòà å ïîä ìîòîòî „Àç ïîìîãíàõ òîâà äà ñå ñëó÷è” è äî ìîìåíòà ñà ñúáðàíè 1
650 ëâ. Îðãàíèçèðàíà å è àêöèÿ ñúñ SMS-ñè, íî òàì íàáðàíàòà
ñóìà å åäâà 100 ëâ., äîïúëíèõà îò Êëóáà.
Çà äà ìîæå ïàðèòå äà áúäàò ñúáðàíè äî íà÷àëîòî íà èãðèòå ïðåç ñåïòåìâðè, â íÿêîëêî òúðãîâñêè îáåêòà â Òúðãîâèùå ñà ïîñòàâåíè äàðèòåëñêè êóòèè. Ïàâëèíà å íà 29 ãîäèíè,
îòãëåäàíà å â äîìîâå çà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ, à îò ïåò ãîäèíè
æèâåå â Çàùèòåíîòî æèëèùå â òúðãîâèùêîòî ñåëî Ëèëÿê è
ùå ñå ïðåäñòàâè íà èãðèòå â ñïîðòà áî÷å. Ïàâëèíà âå÷å èìà
íÿêîëêî ìåäàëà îò ó÷àñòèÿ â ïîäîáíè ñúñòåçàíèÿ. Ïðåäè ÷åòèðè ãîäèíè å ñïå÷åëèëà âòîðî ìÿñòî ïî áîóëèíã íà èãðèòå
âúâ Âàðøàâà, ðàçêàçà óïðàâèòåëÿò íà Çàùèòåíîòî æèëèùå è
íåèí òðåíüîð Àíòîàíåòà Ìàðèíîâà.
Îò 09 äî 21 ñåïòåìâðè â Àíòâåðïåí ùå ñå ïðîâåäàò Åâðîïåéñêè ëåòíè èãðè íà „Ñïåøúë Îëèìïèêñ”. Ãðàäúò ùå ïîñðåùíå
íàä 2000 àòëåòè ñ èíòåëåêòóàëíè çàòðóäíåíèÿ îò 58 äúðæàâè
îò Åâðîïà, çàåäíî ñ òåõíèòå òðåíüîðè è äåñåòêè äîáðîâîëöè.
Ñúñòåçàíèÿòà ùå ñà â äåñåò âèäà ñïîðò. Ñïåøúë Îëèìïèêñ Áúëãàðèÿ ùå ñå ïðåäñòàâè ñ äåëåãàöèÿ îò 16 àòëåòà ñ èíòåëåêòóàëíè çàòðóäíåíèÿ, íà âúçðàñò îò 16 äî 37 ãîäèíè, îò 14 áúëãàðñêè
ãðàäà, ñðåä êîèòî è Òúðãîâèùå ñúñ ñâîÿòà Ïàâëèíà.

Пиян кара колело
с 3,13 промила

На интересна картинка
станали свидетели служители на търговищкото поделение на „КАТ-Пътна полиция".
Вечерта на 7 юли край Руец
е бил спрян за проверка
велосипедист. Учудването
на катаджиите било голямо, след като дрегерът от-

чел 3,13 промила алкохол в
кръвта на водача на двуколесното превозно средство,
което било снабдено и с
двигател за придвижване.
След направената справка, се оказало, че водачът е
29-годишният С.С., живеещ
в село Руец.

Четвъртък, 10 юли 2014 г.
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120 години от първото издание на „Под игото”

Най-хубавият ни роман
Иван ВАСИЛЕВ
Читателите често се интересуват от прототиповете на
героите, за да ги разберат
и осмислят по-добре. Това
важи и за прототиповете в
„Под игото”. Особен интерес
буди образът на Чорбаджи
Марко. Негов прототип е
бащата на писателя Минчо Вазов. Пред проф. Иван.
Д. Шишманов той споделя:
„Вземете първата глава от
„Под игото”. Баща ми тук е
излян. Това е един портрет,
какъвто за жалост от него
нямаме”.Липсата на фотографски портрет – Минчо
Вазов не намерил време да
се снеме и затова с пълна
сила важат думите, казвани
за други автори и лица, рисува с думи образа на баща
си в глава първа: „Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по
халат, вечеряше с челядта
си на двора”.
Не е случайно, че „Под
игото” е безсмъртно произведение, най-значимата
книга на автора, връх, обобщаващ постиженията не
само на Вазов, а на цялостното развитие на българската художествена мисъл /
в тая прохладна майска вечер е взето от „Нещастната
фамилия на Васил Друмев”/.
Но не приликата с похватите
и герои от чужди автори определят мястото на книгата
сред други книги, а нейните
качества и висока художествена стойност.
В 400-те страници на „Под
игото” се срещаме с 40 художествено обособени герои.
Авторът притежава дарбата
да „създава ярки и живи човешки характери” свободно
е променял фактите, туширал или заострял чертите от
биографиите и характерите
на различните хора” /Милена Цанева/.
В „Под игото” се съчетават различни стилове, похвати, лексика, - великото и
комичното, романтичното и
реалистичното вглеждане,
възпламеняването на ду-

мите от идеята за свобода, ва дори да се докоснем. В
неща, които правят романа преврата срещу Батемберг
неотделим къс от нашата „дейно участвуват и братяистория, която се предава та на Вазов – Михаил и Геот поколение на поколение. орги – и двамата офицери.
Михаил бил убит, а Георги
Вечна книга.
Иска ми се да допъл- емигрира.
Приживе на Вазов „Под
ня всичко речено още със
следните мисли на Милена игото” има пет издания. ДоЦанева: „Това е роман за сега от 1894 г. романът има
всичко, което можем да на- шестнадесет издания.
речем българска
Иван Ботрадиция. Него- римечката.
вият
национа- И л ю с т р а към
лен аромат буди ция
първото сацялата топлота мостоятелна родовия спо- но издание,
мен, цялата ро- илюстрация
от
Иван
мантика на пре- Мърквичка
несените през
времето изменчиви и все пак
вечни представи
за родина.”В тоя
дух е и следната
мисъл на Милена Цанева: „Под
игото” звучи със
силата на общонародния патос.
Защото художникът е уловил
основния исторически процес
–
създаването на
масово революционно настроение.”
Авторът
не скрива
противоречията.
Наред
с
чорбаджи
М а р к о
изографисва
и
чорбаджи
Ю р д а н
и
Стефчов. Има
и
други
интересни неща,
до които
обемът
на
вестникарска
статия не
Корица на първото самостоятелно издание
позволяна "Под игото", 1894 г.

Водата лекува поне 20
болести, твърдят японски
специалисти.
Пиенето на чаша топла
течност сутрин на гладно
се препоръчва при различни състояния, като това
подобрява всички функции
на организма и му помага
да се справи с проблемите.
Методът е известен още от
древни времена, но работи
безотказно и днес, смятат
лекари.
Последните научни изследвания потвърждават
полезното действие на
старата практика. Според
японската медицина пиенето на топла, почти гореща вода сутрин на гладно помага изключително
много при главоболие,

артрит, епилепсия, бронхит,
астма, менингит, бъбречни
заболявания, затлъстяване,
гастрит, диария, диабет и
всички видове очни заболявания. Невероятно, но факт
- чаша гореща вода може да
се окаже лек и за някои видове рак, за тежки менструални проблеми, болести в
ушите и гърлото.
Японците
препоръчат

Топлата вода нагладно
лекува двадесет болести

след събуждане, дори преди миенето на зъбите, да се
пият 4 чаши по 160 мл топла вода. Зъбите се измиват
и не се приема нищо друго
поне 45 минути.
След закуска трябва да
се знае, че не бива да се усвояват течности най-малко
2 часа. Това важи за всички хранения като цяло, тъй
като пиенето на вода след
хранене разрежда соковете
в храносмилателната система и нарушава работата на
стомаха, обясняват лекари.
Изследователите са установили, че хората с високо
кръвно налягане започват
да чувстват облекчение
след 30 дни, а при пациенти
с гастрит методът действа
след 10 дни.

Когато се
влюбим…
губим
приятели
Средно по двама приятели от близкото си обкръжение губи човек, когато
се влюби и има романтична
връзка.
Това показва анкета, извършена от Робин Данбар,
ръководител на Института
по когнитивна и еволюционна антропология към Оксфордския университет.
В рамките на изследването са анкетирани 428 жени и
112 мъже. 363 от тях са имали романтична връзка.
Преди време групата на
Данбар установи, че хората имат средно по петима
близки приятели - т.нар. "базов набор" - хора, към които
се обръщаш, когато имаш
емоционални или финансови проблеми.
Оказва се, че романтичният партньор изисква толкова време и внимание, че
измества не един, а двама
от петимата най-близки приятели.
"Ако не се срещате с хората, емоционалната ви
връзка бързо се къса и изчезва. Когато вниманието
изцяло се фокусира върху
романтичния партньор, вие
не можете да общувате с
други приятели и отношенията с тях се влошават" - коментира Данбар резултатите от изследването си.

Мъжете и
целувкатa

Мъжете обичат да целуват,
но какво ли влагат в този интимен акт. Има поне седем прочита на мъжката целувка.
Първият е, че целувката е
израз на влюбеност. Силният
пол е хлътнал до уши, а това
състояние е най-приятното и
желано за жената. Осъзнаването, че в теб са влюбени дава
сили и окриля, пояснява руски
сайт. Вторият прочит е страх
от самотата. Чрез целувката
мъжът се чувства желан и необходим.
Третата причина е просто
сексуално желание. Понякога
целувката означава, че силният пол просто иска секс.
Следващият прочит може
да се нарече "борба с мислите за бившата". Ако мъжът
целува новата си партньорка,
опитвайки се така да забрави
за бившата си възлюбена, момичето трябва правилно да изтълкува това - не си струва да
се ревнува. А най-добре е да
се опита да направи така, че
спомените за бившата повече
да не посещават мъжа. Тя да
стане единствената и неповторима. Определяне на собствените чувства също е причина.
Чрез целувката мъжът се опитва да разбере какво изпитва
към партньорката си.
Предпоследният
прочит
е нещо като фукня. С подобен вид близост силният пол
демонстрира пред сродните
екземпляри, че това момиче
принадлежи само на него – и
на никой друг. И накрая е отпускането. Благодарение на
целувката мъжът получава
умиротворение. Чувството на
покой, които идва заедно с целуването, може да изтласка на
заден план всички проблеми.

Драматичен театър – Търговище

Три нови постановки

През есента Драматичният театър в Търговище
ще зарадва зрителите с три
нови постановки, съобщи
директорът Петър Петров.
"Пеперудите са свободни”
от Леополд Герш е първото
ново заглавие. Режисьор и
автор на сценичната версия
е Александър Илинденов. В
актьорския екип са Параскева Джукелова, Теменуга
Первазова, Ивайло Брусовски и Симеон Велков.
Това е спектакъл за любовта и нейните повратности. За любовта, която ни
кара да летим високо, дори
и когато крилете ни са пречупени от съдбата.
Дон Бъкър е сляп млад
мъж, който не може да се
оправя сам в живота. Той
става обект на обожание

от страна на ексцентричната Джил. Тя успява да
съблазни Дон, след което
се опитва да го измъкне от
задушаващото влияние на
майка му.
Историята ни кара да се
замислим дали имаме сили
понякога сами да определяме живота си и дали сме
способни да следваме мечтите си. Тя ни показва че
щастието е винаги в нашите
ръце и всеки от нас сам определя дали да бъде щастлив.
Драматичен театър Търговище ще открие поредния
сезон с репетиции на още
две нови пиеси. Едно от заглавията по които работят
актьорите е „Четворка за
секс”. Другият спектакъл е
за деца.

Газираните напитки
- вредни за децата

Диетолозите
препоръчват на родителите да дават
на децата си основно вода,
за да намалят нивата на захар в кръвта. Специалистите казват, че малчуганите
не трябва да пият газирани
напитки.
Според
експертите приемът на
подсладени сокове също
трябва да
бъде ограничен при децата, като препоръчителното количество,
което им се разрешава, е
една малка чаша на ден със
закуската.
Нискомасленото
мляко
не се забранява от диетолозите, но те напомнят, че
през деня децата трябва да
пият основно вода. "Проблемът е, че много хора вече не
пият вода. На вечеря бъдете скромни, сложете само
вода, без газирано, сокове
или сиропи", заявява лондонският професор д-р Том
Сандърс.
Неговото становище е
подкрепено и от професор
Сюзан Джеб от Оксфордския университет, която казва, че най-добрият съвет,
който може да бъде даден
на едни родители, е просто
да предлагат на децата си
необходимото им количество вода за деня от около

5-6 чаши.
Препоръката е свързана
с резултатите от проектодоклад на Британския консултативен научен комитет
по въпросите на храненето,
според който хората трябва
да
намалят
наполовина приема
на
захар, за
да бъде
ограничена епид е м и я та
от затлъстяване, сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2. Диетолозите настояват газираните напитки
да бъдат изключени от менюто, както на децата, така
и на възрастните.
При сегашните 10% от
дневния прием на захар,
новите препоръки са той
да намалее до 5% от всички източници на енергия. В
този случай само едно кенче с газирана напитка осигурява цялото дневно количество от захар на едно
дете.
Миналия месец британско изследване установи,
че децата и тийнейджърите
консумират около 40% повече захар от препоръчваното,
като основен неин източник
са газираните напитки и
плодовите сокове. Възрастните консумират с 13% повече захар.

Четвъртък, 10 юли 2014 г.

4 страница

Минало
незабравено

Наводнението в Търговище от 1914 г. Концерт-подарък

(от 1 стр.) има неизличимо пагубно влияние
върху по-нататъшното
развитие на Ески Джумая и Търговище. Случило се в единствената
мирна година между
две войни, то има невероятно отрицателно
въздействие върху бъднините на града. Заедно с множеството къщи,
дюкяни, стопански постройки, улици, мостове, част от градския водопровод, покъщнина,
добитък,
хранителни
запаси,
наводнението помита (в буквалния
смисъл на думата) строената през 1874 г. сграда на читалище „Напредък” – средището на
местния културен живот. Стихията отвлича и
повечето от книгите на
богата му библиотека.
Отнесена от водата е и
преобладаващата част
от архива на градската
община...
Същевременно многобройните
срутени сгради дават възможност на градската
община в по-кратки
срокове да осигури прилагането на утвърдения
през 1906 г. пръв регулационен план на Ески
Джумая и по този начин
да модернизира града.
Това е може би единстрвената „полза” от
страховитото събитие.
Впрочем, запазените
до наши дни писмени
свидетелства за събитието са достатъчно красноречиви.
Ето какво намираме в запазените документи:
Протокол на Ескиджумайския
градски
общински съвет от 9
юли 1914 г. (Кмет на
града е Георги Василев) свидетелствува:
„[...] Известно ви е,
господа съветници, че
от станалото на 6 того
наводнение почти 2/3
части от града ни е
завлечен и уничтожен.

Между много[то] големи загуби, причинени в
случая на гражданите,
пострада твърде много и общината. Между
другото, съборени са
и уничтожени всички
градски мостове на реките „Врана” и „Вада”
(градски канал, минаващ по сегашните бул.
„Митрополит Андрей”
и ул. „Христо Ботев” –
б.м., С.Б.) и [е]отвлечена една значителна
част от градскиий водопровод
(изграден
през 1905 г. – б.м., С.Б.),
вследствие на което
съобщенията в града
са прекъснати и градът
е останал без чиста за
пиене вода. [...]”
Във връзка с това,
съветът решава да построи четири временни
дървени моста – два за
пешеходци и два „за минавание с кола”.
***
В друг протокол на
градския общински съвет, от 22 юли 1914
г.,четем:
„[...] От станалото на
6 юлий т. год. стихийно
наводнение, една голяма част от гражданите
останаха
без
подслон и без
всякакви средства за прехрана. За тях трябва да сe намерят
средства за издръжка, защото
общинското управление не е
в състояние да
направи [нищо]
по
нямание
средства. [...]”.
Затова съветът решава:
„1. Събиранието и раздаванието помощи
за пострадалите от станалото на 6 юлий т.
год.
стихийно
наводнение се
възлага на особен благотворителен комитет.

[...]”. В състава на комитета, освен общинските съветници, влизат
видни ескиджумайски
граждани: един свещеник,
мюфтийският
наместник, директорът
на местната гимназия,
агентът на клона на
Българската народна
банка, уважавани общественици и търговци.
***
В същия протокол е
записано:
„[...] както ви е известно, от станалото
на 6-й того небивало
до сега наводнение се
събориха и наводниха
една значителна част
от къщите и дюгените в
махалите „Къзълджик”,
„Срещна”, и „Ак-джами” (всички – по десния
бряг на река Врана –
б.м., С.Б.), включително и дюгените в новата
чаршия (сегашният пл.
„Свобода”, включително и градинката – б.м.,
С.Б.) и общинското управление. Това се дължи повече на водата,
която при валение на
дъжд се втича в града
от околните нему баири
, тъй като от няманието

на канали, в които да
се втича, тя преминава
през улиците на града
[...]».
По този повод съветниците решават да се
направят три отводнителни канали (в найзасегнатите части на
града) веднага щом материалното състояние
на общината позволи
това. И още: «От името
и за сметка на Ескиджумайската община
да се сключи от Българската народна банка
(или Земледелска банка) заем от 500 000 лв
[...] за един срок от 50
години [...]”.
***
А ето какво е записал един очевидец
– главният учител
Панайот Караджов –
в летописната книга
на ескиджумайското
първоначално училище
„Неофит Рилски”:
„ [...] На 6 юлий, неделя, в 10 часа преди
обяд започна да вали
незапомнуван
пороен дъжд в землището
на градската, Вардунската и Чикендинската
(Лилякската) община,

който продължи 6 часа.
Капките дъжд се сливаха и образуваха водни
дебели въжа. В разстояние на 2 часа дворове
и мази се напълнили с
вода и тъкмо хората когато се чудели какво да
правят, реката Врана се
препълня и прелива в
горнята част на града
на височина 2,5 метра
и започна да събаря
къщя, огради, да влачи
добитък, хора, бъчви,
кола, греди, покъщнина
и пр. и хората обезумели
се качеха по дърветата,
а други са избягали навън от града, гдето са
стояли цяла нощ, докато водата намалее. Събориха се и отвлякоха
около 500 къщя и около
30 души се удавиха.
Училището се запазило и в него от близките къщя се събрали
около 100 души, но водата като счупила входните врати и нахълтала
в салона и стаите, всички, по предварително
приготвена стълба от
училищните чинове, се
покачиле на тавана и
там мокри стояли до сутринта.

(от 1 стр.)
участници в шоуто Преслава /
финалист в музикалното реалити/, Николай,
Симона и Сесил. Гост
изпълнител на мероприятието бе Невена
Пейкова, която също
даде своя принос със
своите песни. Водещ на
програмата бе певицата от Ню Войсис Петя
Петрова, която се представи също толкова добре, както и пее.
Музикалната школа
Ню Войсис, с ръководи-

тел Десислава Станкова, както и участниците
от предаването „Големите надежди”, използваха
този повод, за да изкажат своята благодарност
към Търговище, както и
за подкрепа на търговищенци по време на музикалното реалити.
Площад „Независимост” бе изпълнен с
малки и големи почитатели, които се радваха
на концерта, танцуваха
и пяха с изпълнителите
от сцената.

Куюмджиев отново
да води листата

Снимки от Ески
Джумая след наводнението, съхранявани в Държавен архив
– Търговище.
Давам под наем ТРИСТАЕН
ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м,
с парно и климатик, бяла техника /
среден, не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

(от 1 стр.)
понеделник, 7 юли, заседание
на Областния съвет на
БСП в Търговище и ще
бъде предложено на
Националния съвет на
партията. „Куюмджиев
получи доста висока
оценка от всички общински организации за
досегашната си работа
– и като подпомагане
на различните общини,
и като контакти с хората. Затова преценихме,
че на предстоящия вот
трябва да отидем отново с него. По нашия
устав водачите на листи се одобряват от НС
на БСП, затова решихме да заявим нашето
желание още от сега”,
каза г-н Василев.
Другата важна зада-

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 10.07.2014 г., от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на:
с.Стара речка, общ.Антоново, обл.
Търговище.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

ча, която е била разгледана по време на заседанието, е бил стартът
на обсъждането и номинирането на кандидатури за председател
на Националния съвет,
който ще бъде избран
по време на конгреса
на партията, насрочен
за 27 юли. Номинациите
по места трябва да приключат до 16 юли, за да
може взетото решение
да бъде занесено в София от 15-те делегати
на конгреса.
Едновременно с номинациите за лидер на
партията, по места започва и обсъждането на
кандидати за народни
представители, които
да влязат в листата на
БСП и Коалиция за България за предстоящите
парламентарни избори.
Относно избора на
нов лидер на БСП,
Свилен Василев заяви, че не иска в този
момент да се ангажира с имена. „Изборът е
твърде важен, въпреки
че през 2016 година
ще има нов пълен цикъл - отчетно изборни
събрания до 49 конгрес на БСП и тогава
ще има отново избор
на председател на партията.
Предполагам
че ще бъде по-млад
човек, те всички са горе-долу такива в централния ешалон”, каза
Василев

Четвъртък, 10 юли 2014 г.
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ТЪРСЯ РАБОТНИЦИ ЗА
АВТОМИВКИ В АНГЛИЯ
Добро заплащане.
Осигурена квартира.
Тел. 0876 645 880 и
0044 782 11 09 114

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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

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

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



за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.

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

(0)

(1-4)

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

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

Фирма „МЕКС” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ за обект находящ се
в Търговище, на следната длъжност: 11 броя
работници на длъжност „зидар” за изработка на рефракторни пещи.
Кандидатите следва да изпратят CV и мотивационно писмо на емайл: meksbg@abv.bg
Давам под наем таванска боксониера в
района на Стоматологията – обзаведена. Наем: 100 лв.  0601/ 8 29 54
ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

предлага прегледи и операции в
болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
всяка сряда с предварително записване.
 0898/ 72 48 11
и 0894/ 44 36 19

(1-4)

(0)

(1-7)

Продавам КИРПИЧЕНА КЪЩА В
ДАВИДОВО с 1 250 кв. м. двор, нотариален акт, вода, ток, след основен
ремонт. Цена: 12 000 лв.
тел: 0887/ 642 566 и 0895/ 277 477

(1-2)

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216
(0)

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

(1-4)

(1-4)

(0)

ДАВАМ ПОД НАЕМ МАПродавам
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ
АПАРТАМЕНТ – СТОКИ
– 70 кв.м.; с щанд
100 кв. м., ет.2 в за закуски и място за
двор близо до
паркиране.
кв. Изток.
Изчислителния
Намира се между ПътЦена: 100 000 лв.
център
ното и Огледалото
тел: 0894/ 654 636
Тел.: 0899 20 80 12
 0899 20 80 12

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
Давам под наем 85 кв. м. апар- частично
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
При продължителност - отстъпки
тамент, ново строителство, ул. обзаведен.
ÎÒÑÚÏÊÈ
Âúòðåøíà
ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданДавам под наем „Трети март”4, вх. А, ет. 3, ап. 8 Наем: 190 лв.
ските карета на страница "Делови
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
САМОСТОЯТЕЛНА
компас" е безплатна
тел: 0892/ 700 490
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
КЪЩА с голям
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè

ТЪРСЯ БАРМАН И Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
МАЙСТОР ПИЦАР „Стефан Караджа” 44 с дворно място.
Годна за живеене. На 200 м. от центъра и
за работа на „Све- 20 м. от края на града. Цена: По споразути Константин и
мение. тел: 0898/ 720 313
Елена”, осигурено
Продавам чисто нова ръчна дърворезачспане и храна
ка марка „Sthil” тел: 0884/ 107 791
тел: 0898/ 517 333

(1-2)

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

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ОМУРТАГ,
66 кв. м. с 2 броя мази, ет. 2,, изложение Юг,
много топъл апартамент, ниски разходи за отопление.
Непреходен, вътрешен, състоящ се от хол с остъклена тераса, спалня
с тераса, самостоятелна кухня с остъклена тераса, баня + тоалетна, коридор –облицован с дърво и с вградени гардероби и шкафове.
Апартаментът е полуобзаведен. Настилка във всички стаи – дървен
паркет.
Екстри: резервоар с вода – 550 л. свързан към водопреносната мрежа,
вградено резервно осветление.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И НА МАСИВЕН,
ТУХЛЕН ГАРАЖ, ВИСОК, МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА И ЗА МИКРОБУС.
Цена: По договаряне след оглед. тел: 0878/ 382 360

ПРОДАВАМ

(1-4)

(1-4)

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

(1-4)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-2)

ÊÓÏÓÂÀ

(1-4)

(1-4)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!



(1-4)

ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Здравна каса, ет. 7
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел 42 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
95 кв.м. Здравна каса, ет. 3, с таванска 72 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5, четиристаен
69 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
70 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.)
69 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 13
70 000

РЕКЛАМИ

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

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
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
52 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000



Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02
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ЧЕТВЪРТЪК

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

10 юли
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
11:30 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес и утре
13:20 Нощем с белите коне тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм /
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Обща страст - игрален
филм
22:50 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу

bTV

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

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

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

bTV Cinema

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

bTV Comedy

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

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

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

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

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

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

bTV Lady

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

Kino Nova

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

Diema TV

TV 7

09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Анджелина Джоли документален
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
21:30 Скрити доказателства сериал
22:30 Новини

Kino Nova - Манджурският кандидат
21.00 ч. - трилър

11 юли
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:20 История.bg: Илинденско - Преображенското
въстание
15:20 Ангели приятели - анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Очарователни погледи
към Китай
16:45 Концерт за цигулка №5
от В.А.Моцарт
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Петър Дънов - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
00:00 По света и у нас

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

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

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

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
09:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Мъжът с червената обувка
- комедия
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х- сериал
16:15 Гърбушкото от Нотр Дам
- драма
18:00 Дневниците на вампира сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Разум и чувства - драма
23:30 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Съседите - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 От Джъстин за Кели -

21:00 Манджурският кандидат
комедия
- трилър
22:30 Двама мъже и половина
23:45 От местопрестъплението
- сериал
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

bTV Lady

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

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Роки Балбоа - екшън
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 От местопрестъплението
- сериен

Kino Nova

07:00 Убийства в Мидсъмър сериал
10:00 Разобличаване - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
11:50 Убийства в Мидсъмър сериал
14:00 Балто - анимационен
15:40 Море от любов - криминален
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал
10:00 В светлината на прожекторите - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
22:00 Агент XXL - комедия

00:05 Среднощен ездач сериал

TV 7

09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Уил Смит - документален
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Историята на Уендъл
Бейкър - комедия
22:30 Новини
23:00 Пасифик - сериал

СЪБОТА

bTV Action - 22.00 ч. - екшън
Фантастичната четворка

12 юли
БНТ 1

21:50 Монахинята - игрален
21:00 Бърз или мъртъв - екшън
филм
23:00 Поличбата - трилър
23:40 Те промениха света Адолф
bTV Comedy
Хитлер - Животът на фюрера 07:00 Да, мило - сериал
10:00 От Джъстин за Кели bTV
комедия
06:30 Агрофорум
12:00 Клуб Веселие - сериал
07:00 Духът на здравето
13:00 Напълно непознати
08:00 Тази събота
- сериал
11:00 Cool…T - лайфстайл
15:00 Новите съседи - сериал
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 18:00 Домашен арест - ситком
13:00 Деца без придружител - 20:30 Само самотните - комедия
22:30 Клуб Веселие - сериал
приключенски
15:00 Африка: звездите сигурно 23:30 Първична сила - турнир на
Световната федерация
са полудели - реалити
по кеч
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
bTV Lady
19:30 bTV Репортерите
09:00 Жената в огледалото 20:00
Индиана Джоунс и
сериал
храмът на обречените - екшън 13:00 Духът на здравето
14:00 Дом и градина лайфстайл
15:00 Предай нататък - шоу
17:00 Изборът на Лара - сериал
ко22:30 Джери Магуайър - ко
20:00 Цветовете на любовта медия
сериал
21:00 Цветовете на любовта bTV Action
сериал
08:30 Кости - сериал
22:00 Жената в огледалото 11:30 Ню Джак Сити - драма
сериал
13:30 Джон Доу - сериал
16:30 DTM: Обзор - автомобилно
Nova TV
състезание
08:00 Събуди се... - НТВ
17:30 DTM: Квалификация 10:00 Две сестри - комедия
автомобилно състезание, 12:00 Четири сезона: Зима bTV
квалификации на пистата
сериен
12:30 България 12.30 кратки
Raceway, Москва
13:00 Новините на Нова
новини
18:30 Екстремни мечти - сериал 13:30 Пълна лудница - тв шоу
12:45 Европейски дневник
14:30 Като две капки вода 12:55 Госфорд Парк - игрален 19:00 Кости- сериал
22:00 Фантастичната четворка
забавно предаване
филм
и Сребърният сърфист
17:00 Чарли Сейнт Клауд 15:15 Денс стрийт - улични
- екшън
комедия
танци
23:45 Белязан да умре - драма 19:00 Новините на Нова
16:00 Днес на Мондиала 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
bTV Cinema
2014
06:00 Престъпления от класа - 20:00 Тежка сватба - комедия
16:30 Пътувай с БНТ 2
21:50 Самоличността на Борн
сериал
17:00 Денс стрийт - улични
- екшън
09:00 Спасението на Сара Кейн
танци
00:10 Горещо - таблоид
- драма
18:30 Пиренеите - докумен11:15 Обект на желание Kino Nova
тална поредица
комедия
08:10 Детски анимационен блок
19:00 Часът на зрителите
13:30 Разум и чувства - драма 09:30 Балто - анимационен
19:30 България новини
16:00 Ана и кралят - драма
11:10 Тя е пич - комедия
20:00 Вангелия - тв филм
20:55 Концерт на Леа Клайн 19:00 Записки по един скандал 13:20 Баровки - комедия
- трилър
15:20 Манджурският кандидат
квинтет
07:45 Лапис Лазули - в окото
на мечката - приключендки
09:30 Американска мечта,
произведена в България
10:00 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:35 Днес на Мондиала 2014
13:15 Бразди
13:45 Иде нашенската музика
- фолклор
14:55 Международен цирков
фестивал Монте Карло
16:30 Три сестри тв театър
18:40 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на Васил
Петров
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Еър Форс 2 - игрален
филм
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Финал за 3 и 4-то
място от Световното
първенство по футбол - Бразилия 2014

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

bTV

Diema TV

07:45 Зина - принцесата войн
- сериал
10:00 Камиони по леда реалити
11:00 Агент XXL - екшън
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Ченге във времето сериал
14:30 Двойна заплаха сериал
15:30 Най-опасните пътища в
света - документална
поредица
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Строкър Ейс - комедия
19:30 Камиони по леда реалити
20:30 Дрилбит Тейлър комедия
22:40 Диамантени кучета приключенски
00:05 Горещи моменти еротика

TV 7

08:30 Амика - сериал
09:00 Тейлър - сериал
10:00 Не дразнете Стивънс сериал
10:30 Любов и вендета сериал
11:30 Оцеляващият човек
- документална
поредица
12:30 Новини
13:00 Проект: Динозавър приключенски
14:30 Прекият път към щастието - комедия
16:30 Дървото на живота –
сериал
18:30 НОВИНИ
19:30 Чало Дили - комедия
22:30 Новини
22:40 Ритъмът на улицата драма

Kino Nova - Котаракът в чизми
21.00 ч. - анимация

13 юли
08:35 Бърколино
08:55 Денят започва... в неделя
10:40 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Обща страст - игрален
филм
14:20 Европейски пари за
българското село
14:30 Американска мечта,
произведена в България
15:00 Днес на Мондиала 2014
15:45 България - Германия,
среща от Световното
първенство по футбол САЩ 1994
17:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор футболно шоу
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Преселение
Венера - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Закриване на Световното първенство по
футбол - Бразилия 2014
пряко предаване от
Рио де Жанейро
20:35 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
22:00 Финал на Световното
първенство по футбол - Бразилия 2014

- трилър
18:05 Хъни - комедия
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Раздялата - комедия
23:15 От местопрестъплението - сериал

17:40 Монахинята - филм
19:30 България новини
20:00 Вангелия - сериал
20:55 Надиграй ме - шоу
22:15 Мечтатели - игрален филм
00:05 Днес и утре

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Дънстън сам в хотела комедия
15:00 Африка: звездите сигурно
са полудели - реалити
17:00 Ние сме баща ти -комедия
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Дяволът носи Прада комедия
22:20 Имате поща - комедия
00:40 Ние сме баща ти -комедия

bTV Action

08:30 Кости - сериал
11:30 Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист
- екшън
13:15 Екстремни мечти - сериал
13:45 Екстремни мечти - сериал
14:15 DTM - автомобилно състезание, писта Raceway,
Москва
16:00 Джон Доу - сериал
19:00 Кости- сериал
22:00 Червен колан - екшън
23:45 Пехотинецът - драма

bTV Cinema

08:00 Записки по един скандал
12:30 България 12.30 кратки
- трилър
новини
10:00 Развод по френски 12:45 Япония днес
комедия
13:00 Часът на студентите:
12:15 Прелюдия към една
Ателие
целувка - комедия
13:30 Пътувай с БНТ 2
14:15 Бърз или мъртъв - екшън
14:00 Финал за 3 и 4-то
16:15 Път към отмъщение място от Световното
драма
първенство по футбол - 19:00 Джуманджи - екшън
Бразилия 2014 запис 21:00 Клетниците - драма
16:00 Днес на Мондиала 23:30 Срещу смъртта - екшън
2014
bTV Comedy
16:45 Модна фиеста „Албена“
07:00 Да, мило - сериал
2014

10:00 Само самотните комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Напълно непознати сериал
15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Домашен арест - ситком
20:30 Лятна свалка - комедия
22:30 Клуб Веселие - сериал
23:30 Разбиване - турнир на
Световната федерация по кеч

21:00 Котаракът в чизми анимационен
22:50 От местопрестъплението - сериал
23:50 Хъни 2 - комедия

Diema TV

07:40 Зина - принцесата войн
- сериал
09:50 Камиони по леда реалити
10:50 Дрилбит Тейлър bTV Lady
комедия
09:00 Жената в огледалото 13:00 Питайте Джим - сериал
сериал
13:30 Национална лотария
13:00 Духът на здравето
14:00 Спортни професии с
14:00 Дом и градина Джуниър Сео - докулайфстайл
ментална поредица
15:00 Предай нататък - шоу
14:30 Двойна заплаха 17:00 Изборът на Лара - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 15:30 Най-опасните пътища в
сериал
света - документална
22:00 Жената в огледалото поредица
сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Флеч - комедия
Nova TV
19:30 Камиони по леда 08:00 Събуди се... - НТВ
реалити
10:00 Цената на любовта –
20:30 Атака срещу Еър Форс
драма
Едно - екшън
12:00 Четири сезона: Пролет 22:20 Нападението на динозасериен
врите - екшън
13:00 Новините на Нова
13:30 Аз обичам България - шоу 00:10 Фрактура - рок музика
15:00 Етажна собственост TV 7
сериен
09:00 Тейлър - сериал
16:00 Всяка неделя
10:00 Не дразнете Стивънс 18:00 Ничия земя - НТВ
сериал
19:00 Новините на Нова
10:30 Любов и вендета 19:30 Темата на Нова
сериал
20:00 Винаги ще има утре 11:30 Оцеляващият човек екшън
документален
22:20 Елизабет: Златният век
12:30 Новини
- драма
13:00 Границата - игрален
00:40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
филм
15:30 Жега
Kino Nova
08:10 Детски анимационен блок 16:00 Светът на океаните документален
09:30 Балто II: По следите на
17:30 Фронтова линия
вълка - анимационен
18:30 НОВИНИ
11:10 Баровки - комедия
19:30 Помощник управител 13:10 В добра компания комедия
комедия
21:20 Скрити белези - трилър
15:30 Раздялата - комедия
23:30 Новини
17:40 Хъни 2 - комедия
20:00 От местопрестъплението 23:40 Стая 1408 - по Стивън
Кинг - трилър
- сериал

Четвъртък, 10 юли 2014 г.
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Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ
Мъж при психиатъра:
- Докторе, имам сериозен проблем. Щом легна
да спя и ми се струва, че
някой лежи под кревата.
Като се мушна под кревата пък ми се струва,
че някой лежи отгоре. И
така по цяла нощ: отдолу,
отгоре, отдолу, отгоре.
Не мога да спя, моля ви,
помогнете ми!
- Този проблем е много
сериозен! - отговорил психиатърът. - Мисля, че лечението му ще трае около
две години. Ще трябва да
идвате три пъти седмично и ви гарантирам, че ще
се излекувате.
- И колко ще струва
това?
- Ами по 50 лева за визита.
Мъжът благодарил и си
тръгнал. След шест месеца психиатърът го среща
на улицата.
- Защо не дойдохте да се
лекувате при мен? - попитал той.
- За по 50 лева на визита? Барманът в моя бар
ме излекува само за 10
лева еднократно.
- Е, как така?
- Ами посъветва ме да
На празника на хижа "Младост" бе и Марина Пламенова Георгиева (на преден план). Тя е ученичка в I СОУ, Св. Седмочисленици" в Търговище,
отрежа краката на лега преди време бе избрана и за Мис Североизточна България. Марина с радост прие да се погрижи за едно от най-малките приемни деца.
лото!
***
Жена отива на доктор.
- Докторе, помогнете
ми, всичко ме дразни!
- А, пробвахте ли да отидете на концерт. Да послушате музика...
- Ходих, докторе... Там
има флейти, тромбони,
цигулки... Всичко това ме
дразни!
„И аз имам семейство" в Община Търговище е и то развитие на децата, - А, книги опитвахте ли
Борислав КУРДОВ
Преди месец прием- община Търговище има Дирекция социално под- настанени в приемни да почетете?
ните семейства, утвърде- 22 утвърдени приемни помагане, където може да семейства, се дължи на - Да, докторе. Там пък ту
ту големи букви...
ни по проект „И аз имам семейства. В 17 от тях се се приемат документи на доброто взаимодействие малки,
Много ме дразнят!
семейство” към Община отглеждат 24 деца. А от нови кандидати за прием- между социалните ра- - Добре, а със с*кс , пробботници от ЕПГ към об- вахте ли?
Търговище, заедно с на- началото на проекта през ни родители.
Успехът на приемната щина Търговище и при- - Не, докторе, не съм
станените при тях деца и приемните семейства са
пробвала...
социалните работници от преминали общо 29 деца, грижа и положително- емните родители.
- Ами, ако искате да опЕкипа по приемна грижа от които 5 са осиновени.
итаме, може да помогне...
/ЕПГ/, си организираха В процедура по оценяСлед пет минути жената се обажда:
пикник на хижа „Младост" ване са още 5 кандидати
- Виж какво, докторе,
край града. След богата за приемни семейства,
крайно време е да вземете
почерпка дойде ред на които вече са преминанякакво решение! Или напесните и игрите. Деца- ли курса на обучение.
вътре, или навън, че вече
почвате да ме дразните!
Предвид приключвата използваха откритото
***
пространство, за да се не на проекта в края на
Малко момченце отива
опознаят помежду си и да септември 2014 г., прис татко си в родилния
емът на нови кандидати
се налудуват.
дом, за да види майка си и
Приемните
родители за приемни родители в
новороденото си братче.
Когато се доближава до
пък оползотвориха вре- ЕПГ към Община Търкреватчето, то вижда, че
мето, като обменяха идеи, говище е преустановен.
бебето има на ръчичката
радости и трудности и на- Тъй като има желаещи
си гривна с някакъв номер.
доставчик
чините за тяхното разре- семейства,
- Татко, татко, виж! - виква детето. - Забравили
на социалната услуга
шаване.
са да му махнат цената!
В момента по проект „Приемна грижа”, освен

Приемни деца и семейства
празнуваха на хижа „Младост"

Швейцарците водят по
брой сексуални партньори

26% от швейцарците
са имали 20 и над 20
сексуални партньори в
живота си, показва ново
международно проучване, проведено в почти 30
страни.
В
изследването
участвали над 35 000
души на възраст между
21- и 55-годишна възраст. Всички страни се
борят за добър резултат
на световното първенство по футбол, но как
се справят нациите на
интимното поле? Кой
губи и кой печели наймного в леглото показа
изследването, което се
провежда от 2009 г.
Резултатите показват,
че 55% от световното
население имат между
един и осем партньори.
Интересно е, че по брой
сексуални партньори водят швейцарците. След
тях са гърците с 25%, а
във Великобритания всеки пети е имал над 20
сексуални половинки. В
Япония 44% от гражданите са имали интимни
отношения с между един
и трима души.
Шампиони в измамата
са французите. 74% от
анкетираните признават,
че са изневерявали на
своята половинка. Следват страните от Южна
Америка - Чили, Колумбия и Бразилия - в които 50% от анкетираните
признават, че изневеряват. Но ако вашият партньор е от Австралия или
Белгия, имате късмет.
Мъжете от тези страни са
най-верни на приятелките и съпругите си - 77% от
австралийците и 78% от
белгийците никога не са
предавали жена си.

А в кои страни по света се крият най-големите
любовници? Гърците, италианците и бразилците
се смятат за най-големите любовни експерти. Холандците са най-скромни - сaмо 6% от тях се
смятат за „разбирачи” в
спалнята. Малко по-малко от половината британци смятат, че са добри
любовници, а само 9% се
определят като експерти.
Хората по света правят
секс средно по 32,5 минути, докато най-дългият
секс практикуват бразилците, обобщава БГНЕС.
От тях дори 64% твърдят,
че сексът им продължи
46 минути. Японците от
друга страна правят найбърз секс. 45% от тях
твърдят, че сексът им отнема по-малко от 20 минути. 10% от австралийците пък признават, че
сексът им отнема около
10 минути.
Най-голям брой „сексуални помощници” използват британците. 94%
от тях използват секс
играчки, а за същото могат да се похвалят 16%
от холандците. Чили е в
дъното на класацията за
еротични атрибути - 50%
казват, че не притежават
играчки. По въпроса с
удовлетворението от секса резултатите са задоволителни.
79% от анкетираните
са доволни от сексуалния си живот. На първите
места са англичаните и
гърците, където 25% от
населението е щастливо
от секса. Отново на дъното са чилийците, където
само 13% от населението
е доволно от интимния си
живот.

Скоковете на жабите зависят
от заобикалящата ги среда

уведомява своите клиенти, че

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

Стилът на скачане на жабите се
определя от заобикалящата ги среда,
сочат резултатите
от
австралийско
изследване. Учени
от
Националния
университет
на
Австралия са установили, че различните видове жаби
скачат по различен начин в зависимост от хабитатите им.
Дървесните
жаби
например

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



достигат
голяма
височина при скок,
но не покриват голямо разстояние.
Водните жаби скачат на много дълги разстояния, но
остават близо до
повърхността. От
друга страна скоковете на ровещите жаби са скромни
както на височина,
така и на дължина.
Специалистите
от екипа под ръководството на Марта
Видал-Гарсия

са използвали високоскоростни видеокамери, за да
филмират скоковете на приблизително 230 жаби от 30
различни в вида,
уловени в природата. Всяко земноводно е
хващано
на ръка и
е снимано
с две високоскоростни камери
в
полеви
условия,

0893 693 202 от понеделник до събота!

за да се получи
триизмерно
изображение на скока
му. Клиповете след
това са анализирани кадър по кадър
чрез компютърна
програма, отчитаща променливи ве-

личини като височина, разстояние и
скорост
Резултатите са
показали, че жабите от различни видове демонстрират
различни стилове
на скачане.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

