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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Протест в МБАЛ Търговище

„При нас всички пациенти са по спешност и това е различието
ни от останалите здравни заведения * Приемът в Областните
болници е константна величина – предвидим от 2007 г.” –
твърди управителят на МБАЛ Търговище д-р Иван Светулков

Борислав КУРДОВ
Близо 50 лекари и работещи в многопрофилната
болница за активно лечение в Търговище излязоха
на протест пред здравното заведение в петък, 11
юли, по обяд. С това те се
включиха в националния
протест на медиците, които настояват за незабавна
актуализация на бюджета
на Националната здравно
осигурителна каса и превеждане на сумите за извънлимитни дейности, които са забавени от месец
април.
„Липсата на финансиране налага да се отлагат
планови медицински интервенции. Това е много
рисково, защото пациентът
в дадения удължен период
на изчакване може да се
влоши и от планов да стане спешен. А лекуването
на спешен пациент е поскъпо, от колкото плановото. А естеството на болницата в Търговище е такова,
че 80 процента от болните
при нас са спешни”, заяви

по време на протеста д-р
Таня Митева, председател
на дружеството на лекарите в МБАЛ.
Изпълнителният директор д-р Иван Светулков
уточни, че НЗОК дължи на
МБАЛ 350 000 лева за натлимитна дейност. На почти
същата сума се равняват и
задълженията на дружеството. „Ако тенденцията
за неплащане продължи,
вероятно ще се наложи
драстично да намалим
разходите, а това са заплати, лекарства, медицински
изделия, електроенергия
и газ, водоснабдяване и
канализация – каза д-р
Светулков и продължи Категорично поддържаме
становището че трябва
незбавно да се актуализира бюджета на НЗОК”
Изпълнителният директор на МБАЛ пред представители на медии изказа
и още едно свое мнение.
А именно, че областните
болници не трябва да се
орязват с един общ знаменател, като всички (на 2 стр.)

Съобщение

ÁÑÏ è ÊÎÀËÈÖÈß
ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß

организират традиционния

ÌÈÒÈÍÃ-ÑÚÁÎÐ
ÍÀ ÂÐÚÕ ÁÓÇËÓÄÆÀ
на 2 август /събота/

Информация и
заявки за участие на тел:
0601/ 6 51 95
Записвания
до 25 юли

Още година за

ОИЦ в
Търговище

Информационният
център отчете дейността си за две години съществуване

Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Зам.-министър на
образованието Атанаска Тенева
Днес в
Търговище

Документ за наученото в живота и придобитите знания, умения
и компетентности по
време на работа, при
упражняването на хоби
и като самообучение, за
които гражданите нямат
дипломи. Тази възможност предлага проектът
“Нова възможност за
моето бъдеще” на просветното министерство.
По този повод днес в
конферентната зала на
Областна администрация – Търговище, ще се
проведе пресконференция, в която ще се даде
информация за броя
граждани, валидирали
своите компетентности
на територията на Областта, професиите, към
които има най-голям ин-

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/ 790 151

терес и възможностите,
които се откриват пред 0885/790 121;
тях по лесно да намерят
работа удостоверявайки с документ уменията,
които притежават.
Дискусията се организира по проект „Нова
възможност за моето
бъдеще”, изпълняван от
Министерството на образованието и науката.
Проектът се финансира
от ОП „Развитие на човешките ресурси” и цели
изграждането на система за признаване на неформално придобитите
знания, умения и компетентности. В пресконференцията участие ще
вземат заместник министърът на образованието и науката Атанаска
Тенева и
(на 2 стр.)
Опасността от наводнения налага поредното почистване на замърсените и затлачени
участъци в реките Врана и Сива в Търговище,
там, където се нарушава хода на водата и това
може да предизвика
проблеми при по-силни
дъждове. Заради това
работници започнаха
окосяване на тревите
по склоновете, премахват се наноси, запле-

Почистват корита
на реки и дерета

тени храсти, боклуци,
клони на дървета. Целта е по течението на реките да няма затлачени
участъци, които биха
предизвикали преливания, заявиха от общинската администрация в
Търговище.
Това е поредното почистване на коритата за
това лято. Предвижда
се работата тук да продължи още поне 10 дни.
Със заповед (на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
67 информационни
срещи с над 2 400 души
от петте общини в Търговище е равносметката за близо 3-годишната
дейност на Областния
информационен център
в Търговище (ОИЦ).
Американските уроци на един български тийнейЦентърът е един от
28-те в страната, чиято джър * Или какво научи ДЕСИСЛАВ ПЕНЕВ за годейност е да популяридина в Америка, разговор на Божидар НИКОЛОВ
зира кохезионната поден ми казаха, че мога повярвах, казах само на беше само от един
литика на Европейския
да кандидатствам за семейството ми. След баща – Марк. Той е доксъюз, както и да инфорстипендия и да отида в един месец ми изпра- тор по съдебна медицимира за възможностите
Америка за една годи- тиха информация за се- на. Много добър готвач
за финансиране и повина. Аз кандидатствах, мейството, в което мога и човек. При него живях
шаване на конкурентосняколко пъти преминах да се настаня в САЩ. аз и моят обменен брат
пособността на бизнеса
през интервюта, тесто- То се намира в щата от Испания – Алваро.
и стопанските структури
ве и след няколко ме- Уисконсин, град КеноЦелта на цялата пров региона, чрез програсеца ми се обадиха от ша. От България бяхме грама е да разпросмите на Европейския
организацията в София шест човека, които хва- траниш културата на
съюз.
да ми кажат, че съм фи- нахме самолета и зами- родната си страна и да
Управителят на ОИЦ
налист и, че мога да за- нахме. Там се събрахме изгладиш взаимоотноМилчо Тонев посочи, че
с хора от 39 държави.
шенията между младедейностите през тези
- Как се озова в нима за Америка.
Казаха ми,че съм
- Какво беше семей- жта по света. Там нямах
години са били насоче- Америка?
ни към различни целеви
Аз съм ученик от Ези- избран и да очаквам ството, в което беше особено задачи, трябинформация настанен?
ваше само да предстагрупи - бизнес, неправи- кова гимназия в Търго- повече
Моето
семейство виш колкото (на 2 стр.)
телствени
(на 2 стр.) вище в 10 клас. И един скоро. Аз отначало не

Да се оправяме сами!
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РЗИ приключи
проект В Търговище

Областта предлага

Язовир "Поляница"
- за любители

Борислав КУРДОВ
Успешно приключи реализирането на проект „Повишаване
квалификацията на служители
в администрацията на Регионална здравна инспекция – Търговище, чрез обучения”. Той бе
реализиран с финансовата подкрепа на оперативна програма
„Административен капацитет,
съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския социален фонд”. Средствата по проекта са 80 540 лева.
По повод финала на проекта в РЗИ – Търговище бе дадена пресконференция в петък,
11 юли. Беше отчетено, че са
били постигнати и специфичните цели на проекта, а именно
развитие и повишаване на професионални компетентности за
ефективно изпълнение на служебните задължения, както и
повишаване на качеството на
работа на служители на администрацията на Инспекцията.
По време на проекта са били
проведени редица обучения за
повишаване на професионалните компетенции, свързани с
управлението на човешките ресурси, за създаване на ефективни комуникации, компетенции по
отношение на правните аспекти
в управлението, превенция и
продиводействие на корупцията,
компетенции по отношение на
финансовото и стопанското управление, както и умения за работа
с Е-правителството.
Проведени са били и практически обучения, като в различните теми са участвали различен брой служители на РЗИ.

Промяна статута на язовир Поляница, който отново
да се използва за любителски риболов, поиска Областната администрация в
Търговище. В писмо на зам.областния управител Румен
Такоров до Министерствата
на земеделието и на околната среда и водите се отправя молба за възстановяване
статута на водоема, който в
момента се стопанисва от
частна фирма за отглеждане на аквакултури.
В изложението се посочва, че в Областна администрация – Търговище постъпи писмо с подписка от
любители риболовци, питащи кой е отговорен за случващото се и се изяснява
хронологията на промяната,
против която се обявяват
риболовците и гражданите.
През 2012г., след проведен публичен конкурс,
„Напоителни системи” ЕАД
София сключва договор с
частна фирма за наемане
на язовир Поляница за 3
год. за отглеждане на аквакултури. През февруари
2013г. е променен статутът

му от язовир за любителски
риболов в язовир за аквакултури.
Всичко това е станало
без да бъде информирана
обществеността. Не е поискано становище от държавните органи на местно равнище за целесъобразността
на промяната на статута на
водния обект. „Всичко това
буди недоумение. Язовир
Поляница е един от трите
големи язовира държавна
собственост на територията
на област Търговище, който
преди отдаването му под
наем и промяната на наредбата се ползваше само за
любителски риболов”, пише

(от 1 стр.) останали здравни заведения. „По изследване на сдружението на областните болници, от 2007
година насам тези здравни
заведения от тази година
имат вариране на пациентите от 3 до 5 процента на
година. Което означава, че
дейността им е константна, предвидима. Тук всички
пациенти са по спешност и
не могат да бъдат върнати.
Приходите за тези болници от Касата за тези години
също са константни. За това
не виждаме резонно обяснение областните болници да
бъдат орязвани от тези плащания. Още повече, че ние
изпълняваме някои функции,
които са част от националната сигурност. Примерите:
при епидемия всички заболи
влизат в областни болници,
при взривовете край „Пето-

лъчката” всички пострадали
бяха настанени в ямболската областна болница,
при атентата на летището в
Бургас – ранените бяха откарани в местната областна
болница, а нужната кръв бе
взета от областните болници
във Варна и Сливен. Отделения като Кръвен център, Педиатрия, Съдебна медицина,
Клинична и Обща патология
и други ги има само в областните и общинските болници.
Да сте чували частна инфекциозна болница например…
В ранния следобед на същия
ден получихме и информацията, че РЗОК – Търговище
е извършила плащане към
болниците от областта за
неизплатената част от дейността им за месец април
2014 г. Общият размер на
доплатената сума е 277 882
лeва.

(от 1 стр.) организации, общини и граждани, съобразени с
техните конкретни нужди и интереси.
Информационният център е
участвал в 5 съвместни национални инициативи: Kонкурс за
детска рисунка на тема: „Как
искам Европейският съюз да
промени моя град"; Конкурс за
общо лого и послание на еврофондовете през периода 20142020 г.; Националната кампания „Научени уроци"; Кампания
„Първите седем години на България в ЕС"; Национален конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО
европейски проекти"; Обща
инициатива „Какво знаем за
Споразумението за партньорство?"
По негова инициатива, извън
планираните дейности, ОИЦ-

Търговище е организирал и
прояви като: „Дни на Европа”,
Зимен празник , „Спортуваме
и информираме”, като всички
те бяха посрещнати с голям интерес от гражданите, допълни
Милчо Тонев.
Издадена е брошура, както е
реализиран и видеофилм, в които се показва ефекта от помощта на европейските фондове
за икономическото и социално
развитие на Търговищки регион.
Филмът може да види на сайта, който центърът поддържа http://www.oictargovishte.com
На пресконференцията пред
журналистите се разбра, че
ОИЦ ще продължи да работи
още една година, като приоритет в работата му ще бъдат новите възможности на програмния период 2014-2020 г. на ЕС.

(от 1 стр.) се може по-добре
България.
- Какво правихте по цял
ден там?
Целта е да се превърнеш в
американец за една година.
Ставах в 5 часа, правим си закуска и обяд, в 6,30 си хващах
автобуса за училище. От 7,30
часа до 15 часа бях там. След
което до 18;30 часа имах тренировки и така всеки ден. Това
е животът на един американец.
- В какво училище беше?
Моето училище беше малко по-различно, имаше и гимназия и няколко академии
– военна, биотехническа и
комуникационна. Хубавото на
тяхната система, е че можеш
да си избереш какви предмети
да учиш, в зависимост от нивото, на което си. Например имаш
дадена програма, която трябва
да следваш и кредити, които
трябва да покриеш, обаче ако
си ги покрил минаваш на погорно ниво.
- А езиковата бариера?
Моят английски е сравнително добър, за нашите стандарти.
Там просто го обогатих много. В

училището, в което бях, имаше
2 200 ученици и за това приеха
само двама обменни ученика.
Свикнах с учебната програма,
с американците.
- В престоя си там си разбрал как живеят американците. Какво те впечатли наймного?
Ами те си живеят добре,
оплакват се, че и при тях има
криза, но не се усеща толкова
много. Спокойни хора са. Ако си
търсиш работа, ще си намериш.
Дори и при най-минималната
заплата, можеш да си осигуриш пребиваване. Там е много
по-лесно да имаш бизнес, от
колкото у нас. Защото хората
се обръщат към компетентни
лица, които да им свършат работата, а не като при нас, всеки
сам да си прави всичко.
- Как се забавлявахте там?
Там няма условия да се разходиш, навсякъде трябва да си
с кола, поне в моя град беше
така. Събирахме се или в моята къща, или в къщата на някои
приятел. Ходехме на кино, на
плаж, палехме огън по къщите и така. При тях спортът е на

в писмото на Областната
управа. Посочва се, че така
се ограничава свободното
извършване на любителски риболов. Всеки желаещ
трябва да заплати определената от наемателя такса,
както и да лови в изрично
определена зона от водоема. Поляница е най-близкия водоем, който се ползва за отдих от гражданите,
които сега имат затруднен
достъп.
С цел защита обществените интереси, се моли,
промяна статута на язовира
и Областната управа разчита, че ще бъде чут гласът на
гражданите.

Протест в МБАЛ... ОИЦ – Търговище

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Ïîïîâî

Общината с нов проект

Óïðàâëÿâàùèÿò îðãàí íà îïåðàòèâíàòà ïðîãðàìà „Àäìèíèñòðàòèâåí êàïàöèòåò” ñúñ ñâîå ðåøåíèå å îäîáðèë
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Ïðåäñòîè ïîäïèñâàíå íà äîãîâîð ñ îïåðàòèâíàòà ïðîãðàìà, ñëåä êîåòî ùå ñòàðòèðà åäíîãîäèøíèÿ ïåðèîä íà èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå.
Ñëóæèòåëèòå â àäìèíèñòðàöèÿòà, êàêòî è êìåòîâåòå
è êìåòñêèòå íàìåñòíèöè ùå áúäàò â âêëþ÷åíè â ðàçëè÷íè
îáó÷åíèÿ çà äà ïîâèøàò ïðîôåñèîíàëíèòå ñè çíàíèÿ è óìåíèÿ. Â ðàìêèòå íà ïðîåêòà ñà ïðåäâèäåíè êóðñîâå çà äåëîâî
îáùóâàíå íà àíãëèéñêè åçèê, ðåçóëòàòíî-îðèåíòèðàíî óïðàâëåíèå, ïðåçåíòàöèîííè óìåíèÿ è äðóãè ñïåöèàëèçèðàíè
îáó÷åíèÿ. Îáùàòà ñóìà çà ïðîåêòà å 199 965 ëåâà, êîèòî ùå
áúäàò èçöÿëî ôèíàíñèðàíè îò îïåðàòèâíàòà ïðîãðàìà.
Òîâà ùå áúäå øåñòèÿò ïðîåêò ïî ÎÏÀÊ, êîéòî îáùèíà
Ïîïîâî ùå ðåàëèçèðà.

Òúðãîâèùå

Наши певици на фестивал

Ïåâ÷åñêàòà ãðóïà "Èñêðèöè" êúì ïåíñèîíåðñêè êëóá
"Åäèíñòâî" - Òúðãîâèùå ñ õóäîæåñòâåí ðúêîâîäèòåë Ïåíêà
Ìèëåâà ïîëó÷è ãðàìîòà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñíàòà ïðîãðàìà íà Ïåòèÿ ôîëêëîðåí ôåñòèâàë "Æèâà âîäà" â ñ. Êàðàí
Âúðáîâêà, îáùèíà Äâå ìîãèëè. Ãðàìîòàòà å ïðèäðóæåíà ñ
ïðèâåòñòâèå îò îðãàíèçàòîðèòå, â êîåòî å ïîä÷åðòàíà
âñåîòäàéíîñòòà íà ó÷àñòíèöèòå â ëèöåòî íà ãðóïàòà, çà
ñúõðàíÿâàíå íà íàöèîíàëíèòå íè öåííîñòè.
Ôåñòèâàëúò ñå å ïðîâåë â êðàÿ íà ìåñåö þíè 2014 ã.
Òîé å îðãàíèçèðàí îò Îáùèíà Äâå ìîãèëè â ìåñòíîñòòà
"Àÿçìîòî" äî ìàíàñòèðà "Ñâåòà Ìàðèíà" â ñ. Êàðàí Âúðáîâêà. Ìÿñòîòî å áèëî ñðåäèùå íà äóõîâíîñò è êóëòóðà
îùå îò 19 â., êîãàòî ïîêðàé
ìàíàñòèðà èäâàëè õîðà îò
ðàçëè÷íè êðàèùà íà Áúëãàðèÿ
è Ðóìúíèÿ, çà äà ïîêàæàò
ñâîèòå çíàíèÿ è óìåíèÿ âúâ
ôîëêëîðà. Ñåãà öåëòà íà ôåñòèâàëà å äà ñå ñúõðàíÿò è ïðåäàäàò òðàäèöèèòå íà íàøèÿ
íàðîä, äà ñå çàïàçè è ïîêàæå
óíèêàëíîñòòà íà íàðîäíîòî
íè òâîð÷åñòâî íà èäíèòå
ñëåä íàñ ïîêîëåíèÿ.

Зам.-министър на...
(от 1 стр.) председателят
на УС на Националната
агенция за професионално
образование и обучение
и ръководител на проекта
„Нова възможност за моето
бъдеще” Емилияна Димитрова.
До момента над 10 000
лица, заети и безработни
на територията на цялара

страна са потърсили консултация за възможността
да валидират компетентностите си, които са придобити извън обучаващите институции. В Търговищко от
това са се възползвали 256
души, а 117 от тях успешно
са приключили и са получили сертификати и удостоверения.

много високо ниво, а и условията им също са много добри. Аз
тренирах американски футбол,
плувах, хвърлях гюлле и диск.
Беше ми много интересно, защото не съм го правил до сега.
- Сега ще повтаряш една
учебна година. Какво ще правиш сега?
Да, ще повторя годината,
така реших, че ще е по-добре за мен. Мисля, че не съм
загубил от това пребиваване
в САЩ. Много неща научих и
много контакти имам там.
- Какво мислиш да правиш
занапред?
Голямата ми страст е да стана пилот или
с а м о л ете н
инженер.
През
тези
две години,
които
ми
остават да
учат в България, трябва да правя
проекти,
които по някакъв начин
да помогнат

на нашето развитие тук. Така
ме задължава програмата, която ме отведе в Америка. Това,
което съм научил там, трябва
да го използвам у нас. Специално аз мисля да правя нещо с
деца, защото си мисля, че като
се започне от тях, много полесно ще се направят промени
за в бъдеще. Населението ни
като цяло има много сила, но
не можем да го разберем и да
го използваме. Защото чакаме някои да ни помага без да
правим нищо. Престоят ми там
може би ми е най-ценният житейски опит и мисля добре да
използвам наученото.

Да
се
оправяме
сами!
Почистват корита...

(от 1 стр.) на кмета на Попово
д-р Людмил Веселинов и в тази
община стартира почистването на деретата в застрашени
от наводняване села. В село
Дриново са назначени трима безработни на граждански
договори, които ще почистят
участък от дерето с дължина
2,5 км. Ще бъдат използвани
брадви, храсторези и моторни

триони за да се премахнат клони, треви и паднали дървета от
участъка, а целта е да се осигури безпроблемното отичане
на водата, на която Дриново се
явява естествен водосбор.
Предстои почистване на деретата на местата с потенциална опасност от наводнения в
селата Садина, Осиково, Марчино, Априлово и Козица.
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Цар Калоян

1

При
пълнолуние

Благодарствено писмо

История на българското величие Спим "Шарено герданче" в
конкурс
"Пауталия"
2014
по-малко
Ранни години

Ценимир СМИЛКОВ,
военен историк
Първите сведение за семейството на Асеневци, възродители на второто ни царство през Средновековието
са все още слабоизвестни
на историците. Знаем, че са
без съмнение от български
произход, а не влашки или
кумански, както в миналото се спекулираше. Били са
трима братя и една сестра.
Най-възрастният е известен
с името Теодор и е роден
около 1160 година. По-млад
от него е Асен, наричан още
Белгун, вероятно три или
четири години е разликата
помежду им. Най-малкият
от тримата, наричан галено
Йоаница, а иначе Калиман,

зантийският хронист не пести черните краски. Само след
3 години братята владеят не
само цяла Северна България
със столица Търновград, но
и много крепости и градове
на юг. Десет епископа и архиепископа, подвластни на
търновската и охридската
епархия се включват в новата българска църква. Въпреки Ловчанския мир от 1187
година България няма международно признание. Опитите с Фридрих II император
на Германия не сполучват. В
резултат от постигнатия мир,
Калоян е заложник близо 4
години- до 1191 година в Константинопол.
Завърнал се , той е трети воевода на българските

земи. В 1190 година Петър се оттегля, предавайки
властта на Иван Асен. Той
самия остава в Преслав.
Само след пет години предателството на братовчеда
по майчина линия Иванко,
довежда до гибелта му. Тогава Петър отново е владетел,
но само до края на 1196 г.
Византийското злато купува
нови убийци. В този период
младият Калоян е вече официален
престолонаследник- Петър има само деца
от женски пол, а двамата
племенника –деца на Йоан
Асен са твърде малки. Това
са бъдещия Иван АсенII и
брат му Александър.
От края на 1196 година
или по-точно от началото на
1197 година, започва управлението на Калоян. /Следва/

Впечатляваща сцена
пресъздава
пленяването на
Балдуин
Фландърски от цар
Калоян през
1205 г.
е роден между 1167 и 1169
година. До 1180 година те са
живели извън византийските предели, като влиятелни
боляри. След това се заселват в земите на Ловеч, където получават родово имение
в тема Подунавие. Високата
титла на дук, равнозначна
на днешен херцог е спомената при срещата между император Исак Ангел и тях в
Кипсела. Тя свидетелства и
за значението им на първи
боляри в Северна България.
В ранните си години до
въстанието Йоаница или Калоян, както днес го наричаме, е бил все още доста млад
и само е помагал на по-големите си братя. Както е известно, в 1185 година Теодор
Асен, преименувал се на Петър ІV, за да спази традицията от средновековието и приелия името Йоан І Асен са
коронясани от митрополита
на Търново Василий. Последният е избран за епископ
с помощта на заплаха над
трима византийски клирици.
Описвайки коронацията ви-

Хората спят между 25 и
50 минути по-малко в дните на пълнолуние, установи шведско изследване.
Проучването
било
осъществено от Майкъл
Смит от университета в
Гьотеборг. То обхванало
47 души, които били оставени да спят в затъмнени стаи. Техните реакции
били проследени в продължение на 24 часа.
При пълнолуние жените съкращавали съня си с
25 минути, а мъжете - до
50 минути. При тази фаза
на Луната всички участници в експеримента показвали по-голяма чувствителност към шумове.
Майкъл Смит е склонен
да счита, че човекът е изградил и свой лунен циркаден ритъм, регулиращ
биологичния ни часовник.
Той обяснява факта с еволюционните предимства,
които са получили нашите пещерни предци по
време на пълнолуние. Мъжете са излизали на лов
и са били по-бдителни, за
да се предпазят от заплахи и врагове.

Диабетът поразява и децата
2 500 тийнейджъри страдат от булимия и анорексия
Проблемът с наднорменото тегло и затлъстяването
при децата у нас придобива
чудовищни размери, като
той е най-сериозен при малчуганите от първи до четвърти клас.
Все повече хлапета натрупват мазнини в коремната си област, което е индикатор за увеличаване на
риска от сърдечносъдови
заболявания и диабет тип
2, който е характерен за
възрастните. Това показват
данни от национално представително проучване на
Националния център по обществено здраве и анализи
(НЦОЗА).
През 2011 г. коремната
обиколка на децата с наднормено тегло (при момчетата на 9-годишна възраст
и при момичетата на 11-годишна възраст) е с между

2,5 и 5 см по-голяма от тази,
която е измерена при проучване от педиатрите през
2006 г.
Друг тревожен факт е, че
честотата на наднорменото тегло сред 7-годишните
деца е 32,4% при момчетата и 28,4% при момичетата
през 2013 г. Нивата на затлъстяване в тази възрастова
група са 15,7% сред момчетата и 12,2% при момичетата. Оказва се, че една част
от майките у нас тъпчат
децата си с храна, смятайки, че са прекалено слаби,
докато друга част не смятат,
че децата им имат проблем
с теглото, макар хлапетата
да са вече затлъстели, допълни д-р Лалка Рангелова.
Национално представително проучване на ученици
от I до XII клас, проведено
през 2011 г., показва не
само висока честота на наднорменото тегло на
децата във възрастовата група
от 6 до 19 години,
но и че затлъстелите сред тях
са се увеличили
двойно в сравнение с 1998 г.
Още по-тревожно е, че според
проучване, което
се прави за пръв
път у нас, 2,5%
от анкетираните страдат от
хранително разстройство.

Това означава, че около
2500 тийнейджъри, предимно момичета, са засегнати
от булимия и анорексия.
Още толкова са тези, които
не са си признали, че имат
проблем. Различни индикатори в теста показват още,
че общо 20% от момичетата
и 8% от момчетата са в риск
от развитие на хранително
разстройство.
"Булимията се диагностицира много трудно, защото
децата обикновено са с нормално тегло. Там в началото
за диагнозата се разчита
първо на родителите и на
приятелите, които могат да
забележат, че това момиченце, след като се нахрани,
веднага отива да повръща в
тоалетната или пък взема
хапчета. Анорексията е полесно диагностицируема, но
така или иначе това е проблем", обясни проф. Стефка
Петрова.

Организационният комитет на Осмия международен фолклорен конкурс „Пауталия” 2014г. – Кюстендил
е изпратил благодарствени
писма до кмета на oбщина
Търговище и до Центъра за
младежки дейности и инициативи за участието на
ДФА „Шарено герданче” в
творческия форум, състоял
се в последните дни на юни.
В писмото се казва:
„Организационният комитет на Осмия международен фолклорен конкурс
„Пауталия” 2014г. изказва
своята благодарност за
отличното
представяне
на участниците от Детски
фолклорен ансамбъл „Шарено герданче” към ЦМДИ,
гр.Търговище.
Искрено
вярвам, че нашите творчески контакти ще продължат и в бъдеще в името на

съхранението, запазването и популяризирането на
българските народни песни, танци и обичаи!” - Иван
Андонов – председател на
Читалище „Братство 1869”
и Изпълнителен директор
на конкурса.
Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче”
към Център за младежки
дейности и инициативи, с
ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева
спечели шест индивидуални и две колективни отличия от Осми международен
фолклорен конкурс „Пауталия” – Кюстендил. Фолклорният ансамбъл на „Шарено
герданче” спечели Голямата
награда на конкурса. Специалната награда на Община Кюстендил бе присъдена
на Хора към ДФА “Шарено
герданче”.

Кога мъжете
стават невидими

От една възраст нататък нещата се променят
Оказва се, че мъжете
започват да стават "невидими" за младите жени,
когато навършат 39 години,
възрастта на Дейвид Бекъм
и Ръсел Бранд.
В края на 30-те си години
представителите на силния
пол са възприемани повече
като бащинска фигура, отколкото като секс символи.
Най-очевидният признак
за промяната е, когато мъжът вече не е заглеждат на
улицата от жените. Други
признаци, че сте се превърнали в "Невидимия мъж"
са появата на първите сиви
кичури в косата и на двойна
брадичка.
Сред известните
мъже, достигнали 39те години,
са Дейвид
Бекъм, Ръсел Бранд,
Брадли Купър и Леонардо Ди
Каприо.
52%
от
участничките в британското
допитване

заявили, че мъжете започват да губят привлекателността си в очите на противоположния пол, когато
станат на 39 г. Факторите за
това са няколко и не всички
са свързани с остаряването.
62 на сто от дамите смятат,
че повечето мъже в края
на 30-те години вече са заети и не си струва да бъдат
заговаряни. Според 54 на
сто от анкетираните, когато
представителите на силния
пол престанат да бъдат заговаряни или заглеждани
в нощно заведение, това е
сигурен знак, че са станали
невидими.
Вторият най-популярен
признак е посивяването на
косата, посочено от 37%
от участниците в анкетата.
Други знаци са двойната
брадичка, оредяването на
косата и лошите зъби. "Навършването на 40 години е
ключова повратна точка и
това е най-популярната възраст, в която мъжете търсят
присаждане на коса.
Очевидно не иска да се
превърне в "Невидимия
мъж", казва говорител на
Кралската клиника в Манчестър, която поръчала изследването.
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Най-подходящите
Добри резултати храни за всяка зодия
през 2014 година
Волейболен Клуб „Омуртаг” отчита

„През настоящата година към ВК „Омуртаг”
има картотекирани 82
деца, включени в 7 отбора, участващи в състезания от календара
на Българска Федерация Волейбол. Учебнотренировъчният процес се води от четири
треньора - всички със
специалност „физическо възпитание”.” Това
съобщава треньорът от
клуба Андрей Йорданов. Според него представянето на отборите
за 2014 година е изключително добро. Четири отбора от клуба
са се класирали за финалите на Републиканското първенство на
България. Тринадесет
годишните момичета с
треньори Андрей Йорданов и Виолета Станкова са достигнали до
Държавните финали в
конкуренция с шестнадесет клуба от Североизточна България. А
на най-висшия волейболен форум провел се
в гр.Варна от 13-ти до
19-ти юни момичетата
от клуба са имали срещи с отборите на Локомотив Сф, Хебър-Пз,
Велбържд-Кюстендил,
Ботев-Враца и Казанлък. С три победи и две
загуби отборът е заел
почетното 7-мо място в
България.
Отборът на десет
годишните момичета
пък с треньор Красимир Мирчев заема 1-во
място в Регион „Добруджа” на проведено

в гр.Шумен състезание, а на финалните
игри през месец май
за Източна България в
гр.Казанлък те са спечелили златни медали
побеждавайки
отборите на „Казанлък-волей”, „Перун” – Варна,
„Странджа”-Средец.
Отборите от клуба
при десет и дванадесет годишни момчета,
с треньори К.Мирчев
и П.Петков, са завоювали сребърни медали
на
Републиканските
финали, побеждавайки
волейболните клубове
на Стара Загора, Димитровград, Варна и
Казанлък.
Треньорът съобщава, че през месец юли
предстои участие на
отбор момичета – 15
г. на Държавното първенство на спортистите
от малките селища, което ще се състои за деветнадесети път тази
година в гр.Костенец и
Момин проход.
„Всички тези високи
резултати щяха да са
немислими без всеотдайния и доброволен
труд на треньорите от
клуба, без таланта и
желанието за изява
на нашите прекрасни
деца, без изключително ценната и навременна финансова помощ
от Община Омуртаг,
моралната
подкрепа
и разбиране на Кмета
на общината г-н Неждет Шабан и Председателя на Общински
съвет – гр.Омуртаг г-н

Метин Исмаил”, казва Андрей Йорданов.
Овен това той изразява благодарности и
към ръководствата на
Прогимназия
„Акад.
Даки Йорданов” и на
Първо начално училище „Христо Смирненски”
гр.Омуртаг
за безвъзмездно предоставената възможност на клуба да водят
тренировъчен процес
с децата в спортните
зали на училищата.
В заключение треньорът съобщава, че
финансовите средства,
с които разполага ВК
„Омуртаг” са все още
недостатъчни и биха
се радвали на всяка
финансова подкрепа от
страна на фирми и родители.
През
следващата
спорно-състезателна
година 2014/2015 към
клуба ще развиват
дейност осем отбора
подрастващи, от двата
пола, на възраст от 10
до 17 години, с включени в тях 96 деца.
„Какво по-хубаво от
това, толкова много
деца да се занимават
през свободното си
време с изключително
полезно нещо, каквото
е движението и спортът. А може би сред
тях е и бъдещият, нов
Виктор Йосифов? Вярваме, че след упорита
тренировъчна дейност
отново високите резултати и класирания
няма да закъснеят”,
казва Йорданов.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –ТЪРГОВИЩЕ
ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ-ТЪРГОВИЩЕ, ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ“
ФИНАНСИРАН С ДОГОВОР №ЦА12-22-45/09.08.2013Г.
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/12/2.2-08
Стойност на проекта 81 694,20
„Този документ е създаден в рамките на проект, “Повишаване квалификацията на служителите в
администрацията на Регионална здравна инспекция-Търговище, чрез обучения“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Отговорността за съдържание на документа носи
изцяло РЗИ-Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита за официално становище на
Европейския съюз и Управляващия орган“

Зодиакалният знак диктува
вашите вкусове относно избора
на храна както и кое е полезно
и вредно за консумация, съобщават от foodpanda. Логично е,
че ако вашият зодиакален знак
определя личността ви, вашата
съвместимост с други хора, и кой
си като цяло, трябва да определя
и кои храни са най-подходящи за
вас?
Не сте ли се чудили защо вие
предпочитате определени зеленчуци , плодове, пица, а хората около вас наблягат на друг
вид? Всъщност зодията има огромно влияние върху този избор,
нивото на привързаност към специфична кухня и хранителните
ни навици. Цветовете и текстурите на храната, съвпадат с характеристиката на нашия знак.
Изследване на международната компания foodpanda,
съвместно с психолози от Централна и Източна Европа, определиха спецификата на вашата
зодия и връзката с хранителните
навици:
ОВЕН
Те са смели и откровени, често могат да бъдат преценени
като безчувствени
личности, но това
е погрешно. Когато
се храните с представител на зодия
Овен, не правете
грешка да го разсейвате със странични
дейности.
Няма да сгрешите, ако повдигнете
тема за хубавите
вина и ястията.
Овенът предпочита
храни в червено,
зелено и всичко,
което е пикантно.
• Яжте: Кафяв
ориз, банани, плодови сокове, маслини, домати, лук,
маруля, карфиол, краставици,
спанак, репички, броколи, боб,
леща, тиква, орехи, смокини, сушени кайсии, чесън и горчица
• Избягвайте: Сол и алкохол
ТЕЛЕЦ
Телецът е стабилен, упорит,
страстен
и
дисциплиниран.
Представителите на тази зодия
имат страст към лукса. Предпочитат най-добрите хранителни
продукти, които могат да се намерят в магазина, а в ресторантите наблягат на ризото с черен
трюфел, стриди, омари, поднесени със скъпо шампанско.
• Яжте: боровинки, аспержи,
цвекло, карфиол, краставици,
спанак, лук, репички, тиква
• Избягвайте: Богати и тежки
храни и прекомерните количества въглехидрати.
БЛИЗНАЦИ
Представителите на този
въздушен знак са безстрашни,
креативни, забавни, понякога
големи бунтовници. Обичат пътуванията и новите преживявания.
Обожават всякаква храна в жълто, зелено, оранжево. Наблягат
на екзотична кухня - мароканска
и карибска.
• Яжте: Сливи, портокали,
грейпфрут, гроздов сок, стафиди,
ябълки, маруля, карфиол, спанак, моркови, целина
• Избягвайте: Кафе, кореноплодни зеленчуци (например
картофи и репички).
РАК
Ракът е една от най-чувстви-

телните и емоционални зодии.
Обичат да се чувстват защитени
и предпочитат домашния уют.
Наблягат на леките аромати и
кремообразна текстура. Френската кухня е най-подходяща за
тях, особено приготвена в домашни условия.
• Яжте: пшеница, пълнозърнест ръж, ориз, овес, плодове,
банани, задушени зеленчуци,
броколи, зеле, карфиол, домати,
цвекло, тикви, краставици, боб и
естествени захари
• Избягвайте: Мазни храни,
сол, сладки и рафинирана захар
ЛЪВ
Лъвът е една от най-странните
зодии. Обичат да командват и да
държат нещата в свои ръце. Могат да бъдат крайно арогантни,
но и изключително забавни.
Благодарение на тяхната управляваща планета - Слънцето,
предпочитат огнените цветове оранжево, жълто, червено. Подходяща храна е миш- маш или
пикантно пиле с много червен
пипер.
• Яжте: Пълнозърнести храни,
ориз, цитрусови плодове, ябълки, праскови, картофи, моркови,

репички
• Избягвайте: Млечни продукти
ДЕВА
Девите са аналитични, практични, перфекционисти. Те могат да бъдат открито критични.
Претеглят плюсовете и минусите
много внимателно преди всяко
решение. От представителите на
зодия дева, стават най-добрите
готвачи. Въпреки това не обичат
да експериментират и залагат на
добре познати храни. В тяхното
меню присъстват свежите аромати.
• Яжте: Пълнозърнести храни
и зърнени храни, овес, плодови
салати, плодови сокове, лимонов
сок, супи, чайове и бадеми
• Избягвайте:Тежки храни и
шоколад
ВЕЗНИ
Хората, родени под този зодиакален са интелигентни и креативни. Почитатели на любовта и
мечтите. Може да се откъсне от
света и да живее в своята фантазия до следващото си призвание.
Предпочитат червено вино, сирена и храни с много подправки.
• Яжте: Ябълки, грозде, ягоди,
стафиди, задушени зеленчуци,
спанак, домати, сирена, ядки и
бадеми
• Избягвайте: Твърд алкохол и
газирани напитки
СКОРПИОН
Представителите с най-голяма
страст, енергия и интензивност.
Изключително силни личности.

Те има специална връзка с храната, която консумират. Трябва
да е нетрадиционна и направена
с много любов. Това, което би ги
привлякло са калмари в тъмен
сос, сирена със сладко от боровинки и шоколадово суфле.
• Яжте: Кокос, карфиол, лук,
репички, домати, аспержи, краставици, цвекло, морски деликатеси.
• Избягвайте: Мазни храни,
сол, сладки и рафинирана захар
СТРЕЛЕЦ
Управлявани от огъня, представителите на тази зодия са
скромни, идеалистични и жадни
за нови преживявания.Техният
приключенски характер, позволява да се насладят на пътувания и по този начин да опитат
нови вкусове от индийската или
японската кухня. Патица, гъши
дроб и суши са предпочитани
храни.
• Яжте: Житни растения, круши, ябълки, портокали, ягоди,
маслини, смокини, патешко месо
и чесън
• Избягвайте: Пикантни храни и сладкиши
КОЗИРОГ
Козирозите са
стабилни,
практични и дълбоки.
Тези творчески същества често биват привлечени от
театър и музика.
Никога не експериментират в кухнята. Не се отличават
с добри готварски
умения. Разполагат с набор от до
5 ястия, които консумират и могат да
приготвят.
• Яжте: Ориз,
зеленчуци с подправки, зеле, царевица, супи, чайове,
фъстъци, смокини,
яйца и лененото семе
• Избягвайте: Богати и тежки
храни, млечни продукти и шоколад
ВОДОЛЕЙ
Това е най-приятелският,
чувствителен, нежен и абстрактен знак. Те са допълнение към
всяко парти, защото се адаптират лесно и предпочитат социалните събирания, пред това да си
стоят в къщи. Водолеите предпочитат меню с различни текстури,
цветове и смеси. Тяхната идеална храна се състои от сезонни
зеленчуци, шунка, синьо сирене
и маслини.
•
Яжте:
Ябълки,
портокали,
круши,
задушени
зеленчуци,царевица, моркови,
домати, соево кисело мляко,
ядки, фурми, джинджифил, и
протеинови барове
• Избягвайте:Рафинирана захар
РИБИ
Представителите на тази зодия са гъвкави, адаптивни, но
понякога мистични. Те са във
високо духовно ниво. Могат да
ядат само по веднъж на ден.
Обичат билките, добре декорирана морска храна и за десерт
чийзкейк.
• Яжте: Пшеница, пълнозърнести зърнени храни, ориз, овес,
морски водорасли, боб, дати и
естествени захари.
• Избягвайте: Кафе, мазни
храни, подквасено храни, аспержи, сол, сладки.

Понеделник, 14 юли 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

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

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

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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



за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.

Давам под наем
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
МАГАЗИН 47 кв.м., напълно оборудван, отговаря лв. като крайна цена за купувача
на изискванията. На ул.
тел: 0887/ 93 99 30
"Епископ Софроний" 17.
Давам под наем Продавам тухлен
Тел. 0888 966 961
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА апартамент, 96 кв.
и 0887 245 861

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

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам апартамент в кв.
Изток Търговище, 100 кв.
м., ет. 2 Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690
Продавам или заменям
ГАРСОНИЕРА
на ул. „Паисий” 18 вх. Б, ет. 4
тел: 0601/ 6 34 79 и 0886/ 769 042

(1-4)

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
/тухлена/ 70 000 лв., 95 кв.
м. в Търговище, кв. „Боровец”, етаж 1, от всичко 2
етажа. Два самостоятелни
входа, 5 стаи, остъклена
тераса, маза и таванска
стая. тел: 0899/ 743 004

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

ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
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
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

(0)

(1-7)

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 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

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
120 кв. м. в Идеален център,
ет.2. С маза, таванска стая,
външна изолация, дограма, с
парно и дървен паркет.
тел: 0888/ 339 457

СЪОБЩЕНИЕ
„КЪНЕВИ ГРУП” ООД – Търговище,
ул. „Трайко Китанчев” 5,
уведомява жителите на община Антоново и село Кьосевци, за своето инвестиционно намерение
„Изграждане електроцентрала с мощност 1 000 KW/час работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни
и животински субстанции в ПИ УПИ XIII в
кв. 6 в землището на с. Кьосевци, община
Антоново.
Имотът е собственост на инвеститора.
За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата
техническа инфраструктура – присъединяването към ел. разпределителната мрежа
ще стане съм съществуващ трафопост. Ще
се генерират строителни отпадъци, ТБО, и
течна тор, която ще се продава.
За мнения и възражения – община Антоново, отдел „Екология” или в деловодството
на общината. Лице за контакти Свилен Станимиров Димов
тел: 0899/ 927 888

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
ЕПК, 82 кв.м. таванска с тераса,
мазе, PVC дограма, локално парно
отопление, вътрешна изолация.
След основен ремонт. Цена: По
споразумение. тел: 0894/ 039 868

м., ет. 2, с изолация,
ЖИВЕЕНЕ,
дограма и газ
може и за дни
тел: 0894/ 654 636 тел: 0888/ 607 984

(1-2)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

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

(0)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

(1-4)

(1-4)

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
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Опасен съсед
21.00 ч. - драма

14 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG: Руско-турската война
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Нощем с белите коне тв филм
14:15 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
19:10 Великите българи: Княз
Борис I
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Кралиците на суинга тв филм
22:00 В кадър: Наводнението
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Маверик - екшън

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 Червен колан - екшън
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 Зона Спорт
22:00 Тихото езеро 2 – трилър
23:45 Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист екшън

bTV Cinema

07:00 Престъпления от класа сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Клетниците - драма
12:45 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Джуманджи - комедия
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Опасен съсед - драма
23:15 Революция Z - сериал

22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

bTV Lady

Nova TV

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 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице - публицистично предаване
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

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
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 Валя и Моро превземат
света - риалити
22:30 Новини
23:00 Пасифик - сериал

Diema TV - 21.00 ч. - екшън
Тор: Богът на грамотевиците

15 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG: Рускотурската война
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ
6-сериен тв филм
14:15 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
19:10 Великите българи
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

Kino Nova

09:00 Екип Алфа - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
09:00 Кухнята на Звездев
12:00 На гости на третата
09:30 Бон Апети
планета - сериал
10:00 Вълнуващи ваканции 12:30 Досиетата Грим - сериал
лайфстайл
13:30 Безследно изчезнали 10:30 Топ модели - реалити
сериал
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал 14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Херкулес - сериал
14:00 От обич - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
15:00 Модна къща - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
18:30 На гости на третата
17:00 Топ модели - реалити
планета - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Безследно изчезнали 19:00 От обич - сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Среднощен ездач 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
22:00 Нощни ястреби - екшън
00:00 Самозванка - сериал

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
bTV
16:30 Малката булка - сериен
06:30 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:30 Най-доброто от Преди
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
обед - токшоу
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
07:00 Да, мило - сериал
12:00 bTV Новините
08:00 Шантави рисунки - анима- 21:00 Хавай 5-0 - сериен
12:30 Шоуто на Слави
22:00 Новините на Нова
ционен
13:30 Тайните на времето22:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Шоуто на Слави
сериал
15:30 Цветовете на любовта 10:00 Мъж за милиони - комедия 23:00 От местопрестъплението
- сериен
12:00 Домашен арест - ситком
- сериал
13:00 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
Diema TV
14:30 Да, мило - сериал
17:30 Лице в лице
09:45 Разобличаване - сериал
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Без пукната пара - сериал 10:45 Клюкарката - сериал
16:00 Двама мъже и половина - 11:45 Убийства в Мидсъмър 19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Една любовна история
сериал
17:00 Комиците - шоу
- сериал
13:50 Котаракът в чизми - ани21:30 Земя на бунтовници - 18:00 Новите съседи - сериал
мационен

ВТОРНИК

15:40 В добра компания комедия
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНК

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 Светът на животните сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Като Майк - комедия
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 бягствотосериал
22:00 Кунг Пу: Юмрукът на
яростта - екшън
23:30 Кралете на бягството сериал

17:00 Аламинут - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Гадже за 5 минути - драма
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара сериал

20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Тор: Богът на гръмотевиците - приключенски
23:20 От местопрестъплението
- сериал

Kino Nova

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 В светлината на прожекbTV Lady
торите - екшън
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:00 На гости на третата
09:00 Кухнята на Звездев
планета - сериал
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканции 12:30 Досиетата Грим лайфстайл
сериал
10:30 Топ модели - реалити
13:30 Безследно изчезнали 11:30 Модерно - токшоу
сериал
12:30 Женско царство - сериал 14:30 Комисар Рекс - сериал
14:00 От обич - сериал
15:30 Херкулес - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
17:00 Шопинг съветник 18:30 На гости на третата
лайфстайл
планета - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 19:00 Безследно изчезнали 18:00 Самозванка - сериал
сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Среднощен ездач bTV Cinema
сериал
сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
22:00 Файъруолкър - приклю10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 22:00 Любов извън закона сериал
ченски
ни досиета - сериал
11:00 Прелюдия към една
Nova TV
TV 7
целувка - комедия
06:20 Здравей, България
06:30 Добро утро, България
13:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 09:30 На кафе - НТВ
09:30 Превратностите на
ни досиета - сериал
11:30 Езел - сериен
живота - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
13:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
15:45 Опасен съсед - драма
13:30 Моята карма - сериен
11:30 Любов и тайни в Ларичи
18:00 Дневниците на вампира 14:30 Перла - сериен
- сериал
- сериал
16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
19:00 Дневниците на вампира- 16:30 Малката булка - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Отчаяни съпруги 20:00 Революция Z - сериал
19:00 Новините на Нова
сериал
21:00 Киновечер: Х-мен - екшън 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:00 Агнешко - сериал
23:00 Революция Z - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериен
15:30 Новини
22:00 Новините на Нова
16:00 Момичето с червения
bTV Comedy
22:30
Господари
на
ефира
шоу
шал - сериал
08:00 Шантави рисунки- анима23:00 От местопрестъплението 17:00 Нюзрум
ционен
- сериен
18:30 НОВИНИ
09:00 Комиците - шоу
19:30 Черна роза - сериал
10:00 Маверик - екшън
Diema TV
12:00 Домашен арест - ситком 10:00 Разобличаване - сериал 20:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
13:00 Новите съседи - сериал 11:00 Клюкарката - сериал
21:30 Валя и Моро превземат
14:30 Да, мило - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър света - риалити
15:30 Без пукната пара - сериал
сериал
16:00 Двама мъже и половина 18:00 Разобличаване - сериал 22:30 Новини
23:00 Пасифик - сериал
- сериал
19:00 Клюкарката - сериал

СРЯДА

bTV Action - Саймън Сез
22.00 ч. - екшън

16 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 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
19:10 Великите българи
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Кралиците на суинга тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
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 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Кунг Пу: Юмрукът на
яростта - екшън
14:30 Най-добрият нинджа риалити
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 бягствотосериал
22:00 Саймън Сез - комедия
23:30 Кралете на бягството сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Мъжът от снежната река приключенски
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Х-мен - екшън
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
19:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Х-мен: Последният сблъсък - екшън
23:00 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - детски
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Гадже за 5 минути - драма
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

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
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 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал

18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Извън контрол - екшън
23:30 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Кухнята на Звездев‘
Kino Nova
09:30 Бон Апети
07:40 Херкулес - сериал
10:00 Вълнуващи ваканции 08:55 Морски патрул - сериал
лайфстайл
09:55 Файъруолкър - приклю10:30 Шопинг съветник ченски
лайфстайл
12:00 На гости на третата
11:00 Мода и шик - лайфстайл
планета - сериал
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Досиетата Грим - сериал
12:30 Женско царство - сериал 13:30 Безследно изчезнали
14:00 От обич - сериал
- сериал
15:00 Модна къща - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
15:30 Херкулес - сериал
17:00 Шопинг съветник16:30 Морски патрул - сериал
лайфстайл
17:30 Досиетата Грим - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 18:30 На гости на третата
18:00 Самозванка- сериал
планета - сериал
19:00 От обич- сериал
19:00 Безследно изчезнали
20:00 Цветовете на любовта - сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
22:00 Любов извън закона 21:00 Среднощен ездач сериал
сериал
22:00 Сицилианецът - екшън
Nova TV
06:20 Здравей, България
TV 7
09:30 На кафе - НТВ
06:30 Добро утро, България
11:30 Езел - сериен
09:30 Превратностите на
13:00 Новините на Нова
живота - сериал
13:30 Моята карма - сериен
10:30 Карма - драма
14:30 Перла - сериен
11:30 Любов и тайни в Лари16:00 Новините на Нова
чи - сериал
16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Мъртвата зона - сериал
19:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги 20:00 Футбол: Лудогорец сериал
Дюделанж - пряко
15:00 Агнешко - сериал
22:00 Новините на Нова
15:30 Новини
22:30 Господари на ефира - шоу 16:00 Момичето с червения
23:00 От местопрестъплението
шал - сериал
- сериен
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
Diema TV
09:45 Разобличаване - сериал 19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Лари10:45 Клюкарката - сериал
чи - сериал
11:45 Убийства в Мидсъмър 21:30 Валя и Моро превземат
сериал
света - риалити
13:50 Точно по пладне - уестърн
15:35 Тор: Богът на гръмотевици- 22:30 Новини
23:00 Пасифик - сериал
те - приключенски

Diema TV - Правилата на Джорджия
21.00 ч. - комедия

17 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG: 140 години
от обесването на
Васил Левски
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 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 Най-хубавите години от
нашия живот
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

20:30 Преследването на Либърти - 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

09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Саймън Сез - екшън
14:30 Най-добрият нинджа риалити
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 бягствотосериал
22:00 12-те Стихии - екшън
23:45 Кралете на бягството сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Престолът на русалката
- драма
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Х-мен: Последният сблъсък - трилър
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Вечно млад - комедия
23:00 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки- детски
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Преследването на Либърти - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком

20:30 Дяволът носи Прада 18:55 Париж: Криминални
комедия
разследвания - сериал
22:30 Приятели - сериал
20:00 От местопрестъпление23:30 Без пукната пара - сериал
то - сериал
21:00 Правилата на ДжорbTV Lady
джия - комедия
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:20 От местопрестъпление09:00 Кухнята на Звездев
то - сериал
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканцииKino Nova
лайфстайл
07:45 Херкулес - сериал
10:30 Шопинг съветник 09:00 Морски патрул - сериал
лайфстайл
10:00 Да изгубиш себе си 11:00 Мода и шик - лайфстайл
трилър
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Женско царство - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:30 Безследно изчезнали 16:00 Пан Ам - сериал
сериал
17:00 Шопинг съветник 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Херкулес - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 16:30 Морски патрул - сериал
18:00 Самозванка- сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
19:00 От обич- сериал
18:30 На гости на третата
20:00 Цветовете на любовта планета - сериал
сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
22:00 Любов извън закона - сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
00:00 Самозванка - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
Nova TV
22:00 Робокоп 2 - екшън
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
TV 7
11:30 Езел - сериен
06:30 Добро утро, България
13:00 Новините на Нова
09:30 Превратностите на
13:30 Моята карма - сериен
живота - сериал
14:30 Перла - сериен
10:30 Карма - драма
16:00 Новините на Нова
11:30 Любов и тайни в Ларичи
16:30 Малката булка - сериен
- сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Отчаяни съпруги 21:00 Хавай 5-0 - сериен
сериал
22:00 Новините на Нова
15:00 Агнешко - сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
23:00 От местопрестъплението 16:00 Момичето с червения
- сериен
шал - сериал
17:00 Нюзрум
Diema TV
09:40 Разобличаване - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
10:40 Клюкарката - сериал
20:30 Лига Европа: ЦСКА
11:35 Убийства в Мидсъмър - Зимбру / Шкендия
сериал
- пряко
13:40 Мармадюк - комедия
22:30 Новини
15:30 Извън контрол - екшън
18:00 Разобличаване - сериал 23:00 Пасифик - сериал
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Ïîâòàðÿòå ëè ãðåøêèòå ñè?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Нормално е да се греши,
но учим ли се от грешките
си и склонни ли сме да си
ги признаем, пред себе си и
пред другите. Ако искате да
разбере истината за себе
си, то решете този тест.
1. Смятате ли, че в живота си сте направили съдбоносна стъпка в неправилна
посока?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
2. Можехте ли да избегнете тази грешка?
А/ да
Б/не
В/не зная
3. Случва ли ви се да настоявате да стане на вашето, дори когато вътрешно
съзнавате , че не сте прави?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
4. Имате ли навик пред
най - близките си да споделяте своите грешки в живота?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
5. Смятате ли, че на определена възраст характера на човека не може да се
промени?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
6. Бързо ли преглъщате
дребните огорчения?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
7. Живеете ли с мисълта,
че не ви върви в живота?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
8. Смятате ли, че имате
чувство за хумор и че другите също са го забелязали?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
9. Ако трябва да започнете живота си отново, бихте
ли го подхванали по друг
начин?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
10. Разумът ви надделява
на емоциите, когато трябва
да решите нещо важно?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
11. Дълго ли се колебаете, дори когато трябва да решите нещо от всекидневен
характер?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
12. Когато предприемте жизненоважни стъпки,
търсите ли съвета на други
хора, в това число на колегите си?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
13. Имате ли навика да се
самоизмъчвате, като се връщате към неприятни мигове
от миналото?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
14. Харесвате ли се като
цяло?
А/ да
Б/ не

В/ не зная
15. Можете ли да поискате извинение, дори когато
не се смятате за виновни?
А/ да
Б/ не
В/ не зная
РЕЗУЛТАТИ
7 и повече
отговори А/:
В близко време не ви заплашва никаква опасност
да допуснете жизненоважна грешка. Вие имате
много черти, които ви
поставят между хората
с умения да планират и
предвиждат собственото си бъдеще. Така че, вие
държите здраво юздите

на собствената си съдба.
И това е чудесно!
7 и повече
отговори В/:
Може би това, което
някога сте смятали за
грешка, от позицията на
днешния ден не изглежда
така страшна. Помислете! Вашата прекалена
предпазливост не винаги е гаранция за успех. И
не сте ли прекалено самокритични, повече от
колкото трябва. Може би
това качество ви пречи
да изпълните някои свои
съкровени желания? Погледнете от този ъгъл,
когато трябва да пред-

приемете някоя важна
стъпка.
7 и повече
отговори Б/:
Вие сте от тези хора,
които умеят удивително
да усложняват с дреболии
своя живот. Освен, че се
колебаете преди вземане
на решение, вие след това
се измъчвате от мисълта,
че може би не сте постъпили правилно. Щом този
момент - предприемане
на нова крачка - е толкова
мъчителен за вас, то може
би трябва да се вслушвате повече в съветите на
останалите, или да отидете на ясновидец.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Имате задачи на път и с обработка на нова информация. Ще
останете доволни въпреки напрежението днес. При Овните влиянията
се задържат и утре, да бъдат малко по-внимателни при срещи с нови
партньори, за да се опазят от ощетяване. Някои се впускат в авантюри, купони, да не се разсейват за спешни задачи, иначе няма да свършат навреме
по-важни.
ТЕЛЕЦ Засилват се влияния от предишните дни, но вместо да се сърдите на други, че поемате много от товара им, уреждайте стриктно
финансовите и юридическите въпроси в партньорствата. Телците имат
куп задачи, а не отказват и на молби за услуга. Не е важно само да
свършите работата, трябва и да окуражите околните, някои са пасивни, неуверени. Пазете се от интриги в екипа и гонете по-високи цели.
БЛИЗНАЦИ Упорствате по делата си, но и късметът е с вас. Група
Близнаците хвърлят много енергия в работа, а не бързат за признание, печалби. Заели сте със стратегически проекти и това е правилният подход. Сега не си позволявайте авантюри, че дребните камъчета обръщат колата, казва народът... Бъдете грижовни към здравето, опитен
специалист бързо ще ви вкара в норма.
РАК Като Овни и Водолеи имате дела на път, май търсите и нова
информация. И все пак не поемайте твърде много ангажименти, защото ще се преуморите. А и Раците трябва да бъдат бдителни при
уреждане на финансови въпроси. Ако представяте проекти – ще заслужите похвали, признание. Не сте уверени, излишно се връщате към минали
неща. Стегнете се, действайте с хъс.
ЛЪВ Започвате седмицата с добри делови шансове, ще подтиквате и
Водолеите да действат смело по своите идеи. Лъвовете обаче следва
да се откажат от някои самостоятелни проекти, реализацията ще върви бавно, не са задействали важни връзки, реклама. Втори намират
подходящи партньори за начинания, приносът им не е откроен много, но разчитат на сигурни и сериозни доходи, това стига.
ДЕВА Като през уикенда не споделяте нашироко деловите си планове, напоследък трябваше да ограничите ангажименти и да наблегнете
на по-рутинни задачи. Девите ще имат доста срещи с шефове и влиятелни познати, може да получат окуражителни знаци за идеите си.
Все пак работата си зависи от вас, дръжте се нащрек за пречки и пропуски, а
за финансите бъдете и най-стриктни.
ВЕЗНИ Налага се да изчакате с амбициозните си делови планове.
Едни Везни трябва да отделят много време на недовършени служебни задачи, други ще се допитат до приятели, които бавят обещаната си подкрепа. Няма как, потърпете, докато хората се справят със
своите грижи, с друго няма как да помогнете. Използвайте забавянето, за да
подобрите още малко проекта.
СКОРПИОН Началото на седмицата ви изправя пред нови и трудни
делови задачи. Едни Скорпиони ще се справят със задълженията си,
искайки помощ от партньори, познати. Не смятате да задълбочавате
епизодичното сътрудничество, може и да се отдръпнете от колеги, които току заплитат интриги в екипа. Въпроси за пари решавате сами, заради
заплащането може да постъпите на друго място.
СТРЕЛЕЦ Влиянията от миналия четвъртък вече отслабват, но все
пак не подценявайте трудности в работата. Сега Стрелците и Козирозите трябва да положат много старания в нея, за да са сигурни
в добрия финансов ефект за следващите дни. Идеите ви са твърде
амбициозни, търсете овреме помощ от други специалисти, усвоявайте нови
знания и умения. Ще се справите в напрегнатите ситуации като на шега.
КОЗИРОГ Като Стрелците полагате доста усилия в работата, важен
ви е финансовият резултат, тъй като вие имате по-големи разходи и
притеснения как ще уредите някои сметки. Козирозите ще се справят,
а същинските им грижи са заради близки, изненадват ги не особено
приятно. Дайте им време да дообмислят постъпки и решенията си, вие сте
сигурни във вашия избор и дълг.
ВОДОЛЕЙ Сега ви се налага да пътувате повече заради делови ангажименти, Лъвове ще ви окуражават да приемете нови оферти за бизнес. Водолеите са борбени и находчиви, но да избягват споровете и
особено с по-млади и неопитни хора. Пазете материалните си интереси
и помагайте на другите, това е най-добро оръжие за момента. Важно е
да не губите симпатии.
РИБИ Връщате се към проблеми от миналия петък, в началото на новата седмица ще се справите и с тези трудности. От вторник нещата
на Рибите влизат в по-спокойно и успешно темпо, вероятно е да подновят сътрудничеството с отдавнашни колеги и познати. Иска ви се да
промените доста неща в дейността си, не е нужно да постъпвате в друг екип. И
на старото място шефът дава свобода за новаторство и подкрепя проектите ви.

Понеделник, 14 юли 2014 г.

ШАРЕН СВЯТ

страница 8
СПОРТ

+15
+28
ПОНЕДЕЛНИК



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

+16
+28

+18
+28

ВТОРНИК



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

+18
+28

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Åëåíà ÑÒÎÈËÎÂÀ

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ

Една жена изневерила на мъжа си
един път, но забременяла и след 9 месеца отишла в болницата, за да роди.
Докторът:
- Честито, имате
си чудесно червенокосо момченце!
Жената:
- Моля?
Настанало смут и
паника.
Жената:
- Докторе, не знам
какво ще правите
и как, но трябва да
излъжете чернокожия ми съпруг. Не
ме интересува колко пари искате!
Докторът се съгласил и взел парите.
На другия ден съпругът дошъл в
болницата. Докторът отишъл при
него и казал:
- Извинявайте, не
че ми е работа, ама
да ви попитам, вие
какво работите?
- Пътувам по целия свят, работя
качествен
контрол.
По повод летния празник на пчеларите, когато в бранша почитат Св. Прокопий, членове на дружество - А колко често
"Нектар" посетиха пчелина на дългогодишния си колега Ради Татаров от Търговище. Той е на 78 г. и в момента спите с жена си,
заедно със съпругата си Величка се грижат за 20 пчелни семейства. Татаров пчеларства от 28- 30 години.
ако не е тайна.
- Да си кажа честно последната година много рядко
- два, три пъти!
Докторът се почесал по главата и
казал:
- Елате да видите
с тоя ръждив "инЧ е р в е н о к о с и - и хората не полу- в света са с рижа
струмент" какво
те хора във Ве- чават достатъчно коса, но в Шотлансте направили!
ликобритания ще слънчева светли- дия 13 процента са
***
намалеят
заради на, а оттам и вита- червенокоси и 40
Баба
разпитва
по-хубавото
вре- мин D, обясни д-р процента от хората
внучето си:
- Какво ти подари
ме, предизвикано Алистър Мофат от имат риж ген.
Дядо Коледа?
от глобалното за- "Scotlands
DNA".
"Червената коса
- Играчка с батетопляне, съобщи в. Рижите обаче са и сините очи не са
рии.
"Индипендънт".
по-податливи
на приспособени към
- А на мама?
В
Шотландия, слънчeво изгаряне топъл климат - каза
- И на нея...
Ирландия и Север- и рак. Затова, ако друг учен, предпо***
- С тази язва
на Англия рижата прогнозите за за- чел името му да
трябва да се хракоса е адаптация топляне са верни, не бъде цитирано.
ните по-малко, но
към климата. При- рижият ген ще рег- Това е само теория,
често.
чината за по-свет- ресира.
но рецесивният ген
- Докторе, с тази
лата кожа и коса
Според статисти- може да бъде загупенсия лесно мога
е, че времето там ката само един до 2 бен. Той може да е
да се храня по-малчесто е облачно процента от хората в опасност".
ко, но не и често.

Червенокосите хора ще изчезнат
заради промените в климата

Наднорменото тегло не се
дължи на излишък от калории

За проблемите с наднорменото тегло, от което страдат много американци, не са виновни
излишните
калории,
причината е в заседналия начин на живот.
Това показват данните
от Националната програма за проверка на
здравето и храненето за
последните 20 години.
Гражданите на САЩ
са започнали да се движат и да спортуват помалко, докато средното
количество погълнати
калории не се е променило. В резултат е нараснал средният индекс
на телесната маса, съобщи сп. The American
Journal of Medicine.
Учените са открили, че
броят на жените, които
никога не са спортували, се е увеличил повече от два пъти: от 19,1
процента през 1994 година на 51,7 процента
през 2010 година. При
мъжете нарастването
е четири пъти.От 11,4
процента на 43,5 процента. Специалистите
са установили също, че
индексът на телесната
маса /ИТМ/ се е увеличил най-много при же-

ните на възраст 18-39
години.
Освен ИТМ, учените
са проследили също нарастването на абдоминалното затлъстяване,
наречено по народному
бирено коремче. То започва, когато обиколката на талията на мъжа
надхвърли 102 сантиметра, а при жените - 88
сантиметра. Оказва се,
че всяка година обиколката на талията на
американците нараства
средно с по 0,3 процента.
Въпреки
разпространеното мнение, изследователите не са
открили връзка между
наднорменото тегло от
една страна и консумацията на мазнини, протеини, изобщо повече
калории от друга. През
последните 20 години
американците не са
започнали да ядат покалорични храни. Затова пък недостатъчните
движения, заседналият
начин на живот, недостатъчното спортуване
са се отразили пряко
върху нарастването на
ИТМ, на наднормено
тегло.

Най-малкият таралеж на планетата е бил дълъг около 5 см

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

Палеонтолози описаха фосили на канадски таралеж, който е бил дълъг около
5 см и е живял преди
52 милиона години
в джунгла на територията на Северна
Британска Колумбия,
съобщи Ройтерс.
По онова време на
Земята е било особено топло. Таралежът
SIlvacola acares е
живял около 13 милиона години след
изчезването на динозаврите. Той е бил
голям колкото палец
и се е хранел с насекоми, растения и
семена.

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



Научното име на
таралежа означава
"миниатюрен горски
обитател".
Най-малките съвременни таралежи
са дълги от 10 до 15
см без опашката.
Таралежите са известни с бодлите си.
Фосилите не са достатъчно пълни, за да
се види дали миниатюрният представител на вида е имал
бодли. Примитивните таралежи, които
са живели в Европа
по същото време, са
имали остра козина.
Намерената горна челюст на мини-

атюрния таралеж е
изследвана със скенер в университета
на Пенсилвания, без
да бъде извадена от
околната скала, за
да не бъдат повредени малките зъбчета.
Учените описват и
друг интересен бозайник, наречен хептодон, чийто фосил
е намерен на същата
площадка
в
каньона
Д р и фт у уд .
Той е бил
голям колкото куче и е
приличал на
тапир, но е
нямал него-

0893 693 202 от понеделник до събота!

вия малък хобот. Бил
е тревопасен.
Джунглата, в която са живели миниатюрният
таралеж
и тапирът, не е била
тропическа. Тя е
била край езеро и е
била по-хладна. Климат там е бил като в
днешен Портланд в
САЩ, който е на 1100
км на юг.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

