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Настана училищно време Празнично, но
На 15 септември 2014 година

За първи път 64 000 деца в страната тръгват на училище * В Търговищка област са 999

Близо 64 000 деца в
страната ще прекрачат
за първи път прага на
класната стая през есента, съобщиха от Министерството на образо-

ванието. По данните на
регионалните инспекторати записаните в първи
клас са 68 966. Това е с
370 повече от миналогодишния випуск, в който

Óâàæàåìè
ó÷åíèöè, ðîäèòåëè è
ïðåïîäàâàòåëè,

×åñòèò ïúðâè
ó÷åáåí äåí!

Отново е 15 септември и училищният
звънец възвестява началото на новата
учебна година. Този звънец е първият в живота на първокласниците, които завинаги ще помнят мига, в който са прекрачили
прага на своята класна стая и са срещнали
първата си учителка. На тях и на всички
останали пожелавам успешна учебна година, с много придобити нови знания и натрупан опит.
Д-р Красимир МИРЕВ

ÑÂÅÒÚË ÏÐÀÇÍÈÊ!

кмет на община Търговище

са се обучавали 63 596
първокласници.
Наймалките ученици ще
учат в 3 250 паралелки.
На и училище ще тръгнат и 732 деца със специални образователни
потребности, обясниха
още от просветното ведомство.
И тази година има огромен брой незаписани
за училище деца. Според данни на НСИ през
2007 г. са се родили с 12
000 повече малчугани
от тези, които ще участ
в първи клас. Това се
равнява на един малък
град от мащабите на
Разлог. Причините те да
не са обхванати в образователната ни система
вероятно е емиграцията, коментират (на 3 стр.)

и тревожно

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Хладно и напоително, буреносно и опустошително, а понякога и топло – лятото все пак
си отива. Настъпват есенните дни на училищната суетня за деца и баби, за бащи и майки,
за учители. Там някъде, неизживени летните
си вълнения и спомени, са и нашите деца – ученици. Едни за първи път ще прекрачат класната стая, а други за последна година. Такъв
е ученическият кръговрат, който започва на
15 септември и в края на май отваря врати за
поредния набор зрелостници…
Какво ново през новата учебна година. Редом със скъпотиите по „обзавеждането” на
един средностатистически ученик, което
тръгва някъде от 300 лв. и няма горна граница;
редом с нагласите да започнем по-добре и поуспешна учебна година – в училището има и съпътстващи тревоги – по ремонтите незавършени, по липсата на млади учители. Но и около
учебното съдържание, което в крайна сметка
осмисля училището като социално – образователна функция. Напоследък се появиха доста
категорични коментари за лошото съдържание на учебниците, за фактическите грешки
в тях. Това най-вече се отнася за учебниците
по история, в които историческите факти са
дописвани, преправяни или пропускани, според
силните на деня. С други думи, историята ни
да обслужи политическите настроения на момента. Това не бива да продължава. (на 2 стр.)

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151
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Жънат Спокойствие и ред за изборите
слънчогледа
Кампанията по прибирането на реколтата
от маслодаен слънчоглед в Търговищка област е в началото си.
От общо 265 000 дка с
културата в областта, са
ожънати около 10 000,
съобщиха от Областната дирекция „Земеделие”.
Машините не са влезнали в слънчогледовите
масиви единствено в община Антоново. В Търговищко до момента са
реколтирани 4 200 дка,
като стопаните отчитат
среден добив от 299 кг
от декар. В Омуртажко
и Поповско са ожънати по около 2 000 дка.
Добивите в Поповско
са близки до тези в Търговищко – между 250 и
297 кг/дка, за разлика
от ниските в Омуртажко
– от 150 и 200 кг от декар. Средният (на 2 стр.)

Превенцията работи, престъпността в региона е намаляла с около 10%, твърдят от ОД на МВР-Търговище
престъпленията против
политическите права на
гражданите на предстоящите избори.
Към момента няма
подадени
(на 4 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
Броени дни след
старта на предизборната кампания за предстоящия парламентарен вот, на брифинг

в Областната дирекция на МВР в Търговище, бяха разясни
мерките за опазване
на обществения ред
и противодействие на

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВАТА В МОМЕНТА
Той е най-важния въпрос в държавата и най-

Както вече навярно са научили нашите читатели, втори в листата на ДПС-Търговище
за парламентарни избори е поставен известният дългогодишен политик и финансист ЙОРДАН ЦОНЕВ, който в предходния парламент
беше председател на бюджетната комисия.
Именно на тема финанси и вълнуващото всички състояние на КТБ /Корпоративна търговска банка/ поискахме неговото мнение, което
поднасяме на читателите по-долу.
сложното при него е да шарски състоянието на
се даде кратък отговор, финансите на държавата
защото ситуацията е е добро. Около 8,8 млрд.
сложна. В края на ман- е фискалният резерв.
дата на кабинета Оре- Изпълнението (на 4 стр.)

За финансите на държавата
и съдбата на КТБ

Понеделник, 15 септември 2014 г.
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Писмо до редакцията

Държавата проспа „Синия език”

Това е истината! И няма никакво значение дали я харесваме. Цял месец беше
нужен на ветеринарни и други специалисти да идентифицират проблема
с болеста. Резултатът е налице 10-15
хил. овце вече ги няма. Данните не са
точни , защото около 40% от животните нямат ушни марки и държавата не
може да каже колко точно са жертвите
от това безхаберие. Преди няколко дни
Баячево е бил видян автомобил на екарисажа в Шумен . Само за информация:
тук се отглеждат пет стада овце .
Едно от стадата е от френската порода Мутон шароле, ако сме точни в названието. Част от овцете и два - три
коча са внесени от франция.
Разликата! В съседна Румъния, с ко(от 1 стр.) добив за областта към момента е 205 кг/
дка, а през миналата стопанска година е бил 257 кг,
припомниха специалистите
от земеделската дирекция.
Арендатори от региона
коментират, че слънчогледовата реколта в региона
тази година е сравнително добра, но би могла да е
още по-качествена. Повечето дъждове през пролетта и началото на лятото
на места са попречили на
правилното развитие на
растенията и оформянето
на по-големи пити.

ято се сравнявахме години наред за
нашия напредък, са констатирали за
четири часа болестта и проблема и са
започнали ваксинация на животните.
Информацията е на програма „Хоризонт” на БНР.
Въпросът е: Какво правят нашите
чиновници цял месец? Не могат да се
справят с материята , за която са учили? Защо тогава получават заплати?
Защото голяма част от стопаните
няма да получат дори стотинка , заради липсата на ушна маркировка на
животните. Кой каза , че България е
Европейска страна, член на ЕС, със съвременно законодателство и нормално
управление? Това просто не е вярно!
Спас СИМЕОНОВ

Културни празници „Албена”

Творци на изкуството и литератори ще
гостуват в Търговище на 16 септември

Националните културни
празници „Албена 2014”
тази година се провеждат за времето от 15 до 22
септември.
Търговище ще бъде домакин на празниците на
16 септември, вторник.
Програмата в Търговище
включва:среща с ученици
от Първо СОУ „Св. Седмочисленици”; среща с ученици от Второ СОУ „Проф.
Никола Маринов”; „Пътят
на беломорци” – среща в
село Острец с наследници
на изселници от Тракия, с
концерт на военни маршове от началото на миналия
век на Духов оркестър –
Търговище и в кафе – театъра на ОНЧ „Напредък”
– литературно-музикална
среща с обществеността
на Търговище.
Очаква се своите нови
произведения тук да
представят
историците
акад. Георги Марков и
акад. Константин Косев,
поетесата Валентина Радинска, белетристът Любомир Котев. В Търговище
ще бъдат още художникът
проф. Ивайло Мирчев,
пианистът Светлин Христов, публицистите Панко
Анчев и Иван Гранитски,
който е основният инициатор на националните
културни празници „Албена”.
Организаторите
на
празниците „Албена 2014”
са: „Албена” АД, издателство „Захарий Стоянов”,
общините
Търговище,
Шумен, Велики Преслав,
Балчик, Каварна, Генерал
Тошево, НБУ „Васил Левски”, РБ „П. Р. Славейков”.

Празнично, но
и тревожно

(от 1 стр.) Но има нещо сбъркано в съставянето на
учебното съдържание не само по история. Трудни и
неясно са формулировките в редица други учебници
почти за всички класове, а уж трябва да са ги правили или консултирали учителите. Граматиката в началния и средния курс е поднесена скучно и понякога
объркващо. Не всичко е ясно и разбираемо в учебниците по математика. Много още може да се желае при
подбора на съдържанието по химия, биология, физика,
където се робува на стари щампи.
Разбира се, не е наша работа да даваме насоки и поуки, но пък е гражданско задължения като журналисти,
като родители и близки на ученици, да знаем на какво
днешните учители и училището изобщо учат децата
ни. Дали ги подготвят така, че да бъдат равностойни партньори и конкурентни на децата на по-развитите европейски държави – членки или не на ЕС. Дали
знанията, които им се поднасят за запаметяване и
усвояване ще им бъдат полезни, за да станат по-умни, по-подготвени и по-можещи след години в реалния
живот. Дали днешното учителство може и има капацитет да обучи децата ни, които ще живеят и работят като пълноценни граждани на обществото след
10-15 години?...
Ето многото въпроси, които стоят пред училището от първия учебен ден. И на които трябва да отговарят всички потопили се в образователното дело.
Но днеска е празник! Нека се радват деца и учители,
нека има цветя и усмивки и желание за повече успех
не в бележниците, а в главите и в душите на младото
поколение.

110 години за
читалище „Развитие”

Жителите на кв. Въбел отпразнуваха годишнината на
своята културна институция

Нов вид
измама
Предупреждават ни от НАП

Във връзка със сигнали от
клиенти на приходната администрация за получени съобщения по електронната поща,
в които се иска попълване на
банкови данни и информация
за кредитни карти, уточняваме, че служители на агенцията никога и по никакъв повод
не изискват банкова информация и данни за кредитни
карти да бъде попълвана в
електронни форми или изплащана по електронна поща.
Получените от клиентите на
НАП електронни писма в последните часове, в които на
английски език се съобщава
за възстановяване на данък
от 977.93 BGN са най-вероятно опит за измама.
Гражданите, получили писмо с подобно съдържание
могат да се свържат с НАП за
допълнителна информация на
телефон 0700 18 700.
НАП е сезирала правоохранителните органи, по случая
тече разследване.

Читалището в кв. Въбел
чества своята 110-та годишнина. Както бе записано в
поканата за празника: това
са „110 години на възраждане, на всеотдайна, сърцата
дейност на поколения читалищни дейци – будители
и предани сподвижници, за
да бъде съхранена българската духовност и традиция.”
Празничната
програма
на читалището в кв. Въбел
започна на 10 септември
2014 г., с премиера на „Младежката театрална трупа”
с режисьор Костадин Костов на комедията „Приказка за калпаците” от Панчо
Панчев. На следващия 11
септември 2014 г., бе премиерата на „Театрален колектив – Въбел” с режисьор
Костадин Костов на постановката „Вчерашни целувки” на Юрий Дачев. На 12

Фирмите в топ 100 на Българската търговско-промишлена палата са удвоили печалбата си през 2013 г.
Това сочи последното издание на класацията. Общо приходите от продажби на класираните фирми са 457 млн. лв.,
а през 2012 г. – 149 млн. лв.
Средногодишната печалба за
миналата година е била 395
000 лв., докато за 2012 г. – 134
000 лв., или ръстът й е два пъти.
По думите на шефа на БТПП
Цветан Симеонов тези резултати се получават, защото
независимо от политическата
нестабилност няколко важни
икономически условия не са
се променили – не са се увеличили данъците, запазила се
е сравнително ниска задлъжнялост на държавата и сравнително невисока преразпределителна роля на държавата
– 38,7 на сто за 2013 г.
Фирмите от сектора „Производство на машини и оборудване” са сред най-добрите
представилите се компании
през 2013 г. Тези дружества са
постигнали най-добър ръст на
приходите и печалба спрямо
вложените средства. На второ
място са дружествата от сферата на услугите и транспорта.
Сред класираните най-малко са фирмите от текстилния
бранш и от производството на
храни.
В класирането по намале-

ние на задълженията първите
100 фирми са успели да съкратят борчовете си наполовина – средно с 56% спрямо
2012 г. като същевременно
техните приходи растат и
имат печалба.
Класацията по изменение
на финансовия резултат показва, че основно промишлени предприятия успяват да
преодолеят загуби от 2012 г.
и да излязат на печалба през
2013 г.
Региони
Една трета от класираните
фирми са от София – 29%, следват Варна, Пловдив, Бургас и
Стара Загора. От водещите
фирми 77% са микропредприятия, 16% са малки, 4% средни и останалите 3% са големи
предприятия.
Класациите на фирмите от
нефинансовия сектор са направени на базата на годишните им финансови отчети. Председателят на БТПП отбеляза,
че има доста компании, които
не си публикуват отчетите и
дори предпочитат да си плащат глобите.
„Фирмите не публикуват отчетите си, защото се опасяват
от натиск от партии или групировки с искания за финансиране, както и заради притеснение
да покажат действителните си
печалби – нещо, което особено
важи за веригите”, коментира
Симеонов.

Фирмите удвоили
печалбите си

септември 2014 г., бе тържественото честване, посветено на 110-та годишнина
на читалището в кв. Въбел.
Предвидено е представяне на вестника, издаден за
годишнината, на изложби
и прожекция на документален филм за историята и
дейностите на читалището.
Част от празничното
честване ще бъде награждаването на участниците от
конкурса за рисунка, есе и
стихотворение „Нашето читалище”. На 13 септември
2014 г., от 19 часа, на площада в кв. Въбел е последната изява в празничната
програма на читалището.
Гост на въбелчани ще бъде
Ансамбъл „Младост” при читалището в град Лозница.
„110 години народно
читалище „Развитие” кв.
Въбел” - е юбилейното издание, посветено на годишнината. То е белязано
със статии за дейността на
читалището, подплатени с
богат снимков материал,
споделени мисли и есета,
поздравления и интересни истории. В него председателят Валентин Велчев
разказва за историята на
читалището във Въбел и
утвърждаването на институцията през последните
години. Думите му са допълнени от секретаря Нели Николова, която пространно и
в детайли обяснява за новите творчески форми, изяви и
награди на читалище „Развитие” под заглавието:”Едно
плодотворно десетилетие за
НЧ „Развитие – 1904”. Историческите бележки „По
следите на едно Развитие”
и разказът „Из хрониките на
Гелмето” са с автор отец Бисер Христов, а любопитната
история за това как „Въбелчани спасяват читалището
си след земетресение” е на
гл. експерт „Читалища” Янета
Димитрова. Специално място във вестника е отделено
на театралните състави - отличителна черта на читалището във Въбел. Вицовете,
атавизмите с местно значение и геренски раздумки,
„стъкмени” от въбелчани внасят специфична колоритна
част в юбилейния вестник.
Eкипът, изготвил като цяло
юбилейното издание е в състав: Я. Димитрова, отец Б.
Христов и инж. С. Вълчанов.
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Киселото Болестите се "изписват"
Таланти на Търговище
сред първите в „X FACTOR” мляко - враг по кожата на децата
на стреса
Училище за родители

Цонка КРУМОВА
Тези дни стартира дългоочакваният нов сезон на
реалити шоуто „Х FACTOR”.
Още в първото предаване
Търговище се изяви като
град на талантливи и можещи хора. Изпълнението на
Невена Пейкова буквално
вдигна на крака и журито и
публиката. Тя изпя песен на
любимата си изпълнителка
Бионсе и песен й „Listen”,
така тя показа на журито
безспорния си професионализъм и талант.
След силното си изпълнение и категоричните четири
„Да”, които Пейкова получи
от журито на предаването,
тя премина в следващия
етап наречен „Тренировъчен лагер”.
Сега пред търговищкия
талант предстои ново предизвикателство, след големия успех, който постигна
на прослушванията Невена
трябва да бъде още по категорична в следващите си
изяви.
Талантите на Търговище
не спират до тук. Във Велико Търново на кастинг се
яви Кристиана Асенова, която преди месеци спечели
друго реалити шоу. А във

Варна пред журито пяха Стоислав Павлов и
Симона Рускова
от музикалната школа „Ню
Войсис” в Търговище. Как те
заинтригуваха журито със
своята
индивидуалност ще
видим скоро в
излъчването на
предварителните кастинги на
предаването.

Невена

Стоислав и Кристиана

Симона

Полезно и необходимо

Спортуването по
време на бременността

Оказва се, че тренировките са от изключителна
полза не само за майката, но и за бебето в корема

Ако сте от дамите, за които животът е движение, а
движението – живот, а скоро
ви е споходила щастливата
вест, че ще ставате мама,
със сигурност това, което
ще прочетете тук, ще ви успокои. То, разбира се, важи
и за всички останали бъдещи майки. Със сигурност ще
ви връхлетят (ако вече не
са ви връхлетели) въпроси
като: "Няма ли да навредя
на бебето, ако продължа
да спортувам?", "Трябва ли
да намаля темпото?", "Как
ще се отрази спортът върху
бременността?", "Кои спортни дисциплини са полезни
и кои – опасни за бебето?"
и т.н. Без паника!!! Бързаме
да ви успокоим. Отговорите
на всички тези въпроси можем да обединим в един и
да го формулираме така: Не
спирайте да водите активен
начин на живот, но с мяра!
Как да спортувате

Няма
спор
–
с п о рт ът
под държа здравето
и
подобрява самочувствието
на
в с я к а
ж е н а
без значение
бременна ли е тя или не.
Истината е, че плуването,
аеробиката, колоезденето
или дори лекото тичане – за
много бременни практикуването на подобни спортни дисциплини е… благословия! Много проучвания
доказват ползата за спортуващите бъдещи майки.
Досега няма данни, че при
тях спонтанните аборти или
усложненията са по-чести,
отколкото при тези, които
не се занимават със спорт,
докато очакват своето бебе.
Все пак, добре е да знаете, че не бива да спортувате със същото темпо както
преди бременността. За вас
трябва да бъдат табу спортни дейности, при които има
повишен риск от наранявания, като: катерене, каране
на ролери или кънки, скачане с бънджи и т.н., както
и силови дисциплини, изискващи големи усилия и на-

прежение. За препоръчване
са щадящите упражнения,
които ви доставят удоволствие, като: йога, упражнения
за бременни, редовно ходене пеша, тичане в тръс, всякакъв вид танци, колоездене, плуване.
Съветът на акушер-гинеколозите е: здравите бременни да спортуват през
всичките 9 месеца! Оказва се, че тренировките са
от изключителна полза не
само за тях, но и за нероденото дете.

Американски учени са установили, че възрастните мъже,
които не си доспиват, са застрашени от проблеми с кръвното и по-точно – от хипертония.
Резултатите от изследването показват, че недостигът на
дълбок сън увеличава риска от
високо кръвно налягане с около два пъти.
Известно е, че затлъстяването, тютюнопушенето и др.
са рискови фактори за високо
кръвно, но новите проучвания
доказват, че най-опасна е липсата на достатъчно или добър
сън. Затова лекарите съветват
пациентите да се преборят
със стреса, за да си осигурят
спокойни нощи. А ирландски
изследователи твърдят, че киселото мляко е продуктът, от
който се нуждаят хората с лош
сън.
Киселото мляко, с което
България се гордее, е естествен антидепресант и помага за
облекчаване на психическите разстройства. Стомашните
проблеми могат да причинят
депресия и психични проблеми, както и да са постоянен
източник на стрес. Активните пробиотици в млякото пък
въздействат благоприятно на
чревната флора и успокояват
стомаха. Учените се надяват,
че допълнителните изследвания ще докажат същата ефикасност при хората, които нямат стомашни проблеми, което
ще доведе до промени в лечението на депресията.
Съществуват и други храни,
които действат антистресово.
Такива са черната боровинка,
броколито, пъпешът, цитрусовите плодове, тиквичките, яйцата, рибата, морските дарове,
чесънът, зеленият пипер, червеното зеле, тиквата, сладките
картофи, доматите - все храни,
в които се съдържат антиоксиданти.
Съдържащите витамин В6 и
витамин В12 авокадо, грах, фъстъчено масло, свинско месо,
сьомга,спанак, слънчогледово
семе, домати, орехи, говеждо, яйца, агнешко и домашни
птици - също. Заради калция и
магнезия, които се съдържат в
кашкавала и киселото мляко,
те също могат да се приемат за успокояващи продукти,
защото отпускат мускулните
влакна.

Казват, че кожата е огледало на здравословното
състояние на човека, независимо от възрастта му.
Знае се, че много болести
се “изписват” на кожата и
тяхното ранно откриване и
лечение зависи от това колко сме наблюдателни.
Бледа кожа Обърнете
внимание, ако кожата на
детето е много бледа. Нормалната детска кожа е с
бяло-розов или мургаво-розов цвят. Ако липсва розовият оттенък, се счита, че
е бледа. Но дали детето е
бледо или просто кожата му
е по-бяла? Бледата кожа е
признак на анемия, а
бялата е индивидуална особеност, някои
деца са с оскъдни
кожни капиляри, които дават розовия цвят
на кожата. При съмнение за анемия, се
обръща внимание и
на ноктите. У анемичното дете те са бели,
докато при здравото
през нокътя прозира розовият цвят на
подлежащата тъкан.
Когато
анемичното
дете застане до прозореца, ушните му
миди изглеждат като
прозрачни. Анемичното дете често страда от отпадналост,
няма апетит, понякога му се появяват рагади
(цепнатини) в ъгълчетата на
устата. Най-сигурно обаче
си остава изследването на
кръвната картина, която ще
покаже диагнозата.
Отоци На някои деца при
по-дълъг сън горните клепачи изглеждат леко подути.
Това обикновено е невинно
състояние, но за да се изключи друга причина, е редно да се изследва сутрешна
прясна урина. Защото истинските отоци винаги са признак на болестно състояние.
При бъбречните заболявания отоците са най-добре
изразени сутрин. Те могат
да обхванат цялото тяло, но
най-напред се появяват там,
където съединителната тъкан
е най-рехава – по клепачите
и половите органи.
Отоци, които са по краката и са студени на пипане насочват към проблеми

(от 1 стр.)
образователните
експерти. Има обаче и деца от
ромски семейства, които няма
да посещават часовете. Повечето ромски семейства започнаха да пращат хлапетата си
на училище, за да получават
помощи. Само за тази година
45 000 семейства ще получат
по 400 лв. еднократна помощ,
защото са социално слаби и не
могат да подготвят отрочетата
си за учебната година. От министерството са категорични,
че записванията на първолаците ще продължи до 30 септември, което значи, че цифрата на
не обхванатите може да бъде
драстично намалена.
Очаква се най-много първокласници да има в София.
В столицата са подадени наймного заявления за записване
в начално образование 9 989. В
Пловдивска област първокласниците ще са 6 363, следвани
от Бургаска област, където на

училище се очаква да тръгнат 4
552 деца. В Търговищка област
първокласниците са 999,където
се забелязва спад в сравнение
с миналата година, когато те са
били 1 098 деца. Във Видинска
област пък са най-малко децата
– 752, които ще чуят за първи
път училищния звънец.
За първи път тази година столичните училища въведоха мотивационно интервю като критерий
за подбор на първокласниците.
Така например в столичното
18-о СОУ, което е едно от найжеланите, интервюто е критерий
номер едно. Идеята беше да се
изберат кандидат-първокласниците, които имат най-силна мотивация да бъдат възпитаници на
съответното училище. Мотивационните интервюта обаче не
бяха задължителни. Ако децата
нямат желание, на тяхно място
можеха да се явят и родителите, обясни директорката Вили
Стойчева.

По-ниските Настана училищно време
по-рядко се
развеждат
Много жени мечтаят един ден
да се омъжат за красив, висок мъж,
подобие на Джордж Клуни, Дейвид Бекъм или Джерард Бътлър, но
ново проучване показа, че ниските
мъже са по-добра партия.
Статистиката от реалния живот
се противопоставя на всички блянове на нежния пол. Според учените
по-ниските партньори заработват
повече и са по-верни. Като цяло те
са "по-добър материал" за семеен
живот. От своя страна съвременните жени признават, че се нуждаят
от "по-качествени" мъже, които
могат да им осигурят добър живот
и да се похвалят с по-стойностни
предимства от физическа привлекателност.
Изследване на 5000 семейства
от три различни поколения показва, че по-ниските мъже имат по стабилно семейство и по-рядко се развеждат. Те имат солидни приходи,
не изневеряват на половинката и са
готови да помагат в домакинството.

със сърцето. Локализираните отоци обикновено са от
ужилване или облазване от
насекомо, но при алергични
деца могат да се разпространят и на голяма площ. Те
често се придружават от обриви и силен сърбеж.
Жълтеница Жълтото оцветяване на кожата и склерите на очите винаги е тревожно. Изключение правят
само две състояния – физиологичната жълтеница при
новородените и пожълтяването на кожата на малките
деца при консумация на
храни с оранжева оцветкаморкови, тиква, чушки пора-

ди незрялост на ензимната
им система. В други случаи
жълтеницата е отлагане на
жлъчни пигменти в кожата в
резултат на разрушаването
на червените кръвни телца,
увреждане на чернодробните клетки или запушване
на жлъчните каналчета. При
по-големите деца най-честата причина за жълтеница е
хепатит. Черният дроб се уврежда и се появява жълтеница и при някои отравяния,
например гъби, нафталин и
др. Ако детето ви се стори
жълто, обърнете внимание
на урината и изпражненията му. Обикновено и те променят цвета си, урината става тъмна, а изпражненията
много светли при хепатит.
Вземете урина в стерилно
шишенце и посетете лекаря
на детето. За изясняване на
състоянието ще се назначат
допълнителни изследвания
– кръв с чернодробни проби, ехография.
Обриви Ако детето ви е
в контакт с болен и има обрив и температура, може да
сте се заразили с шарка.
Най-прилепчивата шарка е
варицелата, обривът е поедър и с мехурчета, задължително по лицето. Другите
шарки рубеола и морбили
са значително по-редки,
защото децата са имунизирани. При тях обривът е
по-ситен, има увеличени
лимфни възли. Единствената бактериална шарка, която задължително се лекува
с антибиотик, е скарлатината. Обривът започва от
слабините и пълзи нагоре
по страничните части на тялото и е много ситен. Задължително има силно зачервено гърло, честo с гнойни
налепи и температура. Езикът в началото е обложен, а
после става “малинов”.
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За финансите на държавата Спокойствие и ред за изборите
и съдбата на КТБ

(от 1 стр.) на приходите
изостава, но за сметка
на това има свити разходи, за да се компенсира това изпълнение.
От къде идват рисковете, които не бяха предвидени при съставянето
на бюджета преди година. От началото на 2014
г. има спрени две оперативни програми. Плащанията по тях обаче
бюджетът не ги е спрял.
Това наложи разходи от
порядъка на 900 млн.
лв. Това е първият риск
пред бюджета. Вторият е ситуацията около
КТБ, който проблем
още не е решен. Там,
ако банката не бъде оздравена по пазарен път,
т.е с парите на самите
акционери или с други
инвестиции, за изплащане на гарантираните
влогове ще бъдат необходими освен 2.1 млрд.
лв. още 1,6 млн., който
ще трябва да даде бюджета. Това е непредвиден риск и той трябва
да бъде поет от бюджета, тъй като българските граждани трябва да
си получат влоговете. И
това трябва да стане до
края на годината. Третият риск е политическата
нестабилност, която се
отразява на работата
на приходните агенции.
Тези три риска калкулирани в едно направиха актуален въпроса
за актуализацията на
бюджета в края на мандата.
Не се разбрахме с
коалиционния партньор
по този въпрос по чисто
политически причини.
Движението за права и
свободи искаше да подходи не емоционално,
а отговорно. Кабинета
внесе такава актуализация, която предвиждаше с 500 млн. лв.
намаляне на плана за
приходите по тези причини, а именно нестабилността и смяната на
три правителства тази
година. И увеличаване на тавана на държавния дълг с цел във
фискалния резерв да
има пари за покриване
на евентуалните кризи около банката. Не
се случи тази актуализация. Партньорите от
БСП твърдяха, че има
достатъчно пари, ние
смятаме, че бюджетът
трябва да има достатъчно буфери повече, за да
може да се посрещнат
тези плащания и предизвикателства.
Така
че краткият отговор на
въпроса е - няма финансов колабс, няма толкова тежка криза. Има
няколко непредвидими
риска, които трябва да
бъдат компенсирани с
актуализация на бюджета, веднага след
началото на следващия
парламент. Аз лично

като финансист и като
човек, който е участвал
в правенето на този бюджет мисля, че във втората половина на годината резултатите трябва
да бъдат мерките, които
ние предприехме по
отношение на ДДС, по
отношение на обратното начисляване на ДДС
за зърнените култури..
Така че тези мерки,
които приехме ще дадат резултат вероятно
в третото, четвъртото
тримесечие, така че
не очаквам по-голямо
неизпълнение на приходите от 500 млн. лв.
Апокалипсис финансов
няма да има, но новите
предизвикателства ни
изправят пред актуализацията на бюджета,
която да бъде разумна.
Държавата има възможност да се справи.
Плащанията по дълговете ги има заложени
в бюджета, защото ние
взехме 3 млрд. външен
дълг. Ние ги взехме за
това не сме ги изхарчили, те са във фискалния
резерв. Те са, за да се
посрещнат
плащанията по дълга, които са
в края на сегашната и
началото на следващата година. Не са прави
нито колегите от ГЕРБ,
който казват, че има
финансов апокалипсис,
нито колегите от БСП,
който казват, че няма
нужда от актуализация
на бюджета. Истината е
по средата. Заради тези
рискове, които посочих.
ЛИЧНОТО МУ МНЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА КТБ?
Това е много деликатен въпрос в отсъствието на парламент. Процедурата се движи по
закон, а тя предвижда
следното: Международните одитори, които са
назначени от БНБ трябва да оценят активите
на КТБ по международните стандарти. Искам
да ви кажа, че там има
над 200 000 кредитни
досиета и всяко едно от
тях трябва да бъде оце-

нено едно по едно. Три
одиторски
компании,
най-големите в света,
са поканени и работят
с международните си
отдели. Това е причината за забавянето, няма
как да стане по-бързо.
По-бързо от три месеца тези компании не
могат да оценят реално
активите. Когато стане
това, тогава ще се каже
размерът на „финансовата дупка”. Т.е. има ли
лоши активи, които не
могат да бъдат активи,
а се превръщат в пасиви, тогава се оценява
целият кредитен портфейл и, ако дупката е
по-голяма от капитала
на банката, се поканват
акционерите да я попълнят и да внесат ликвидност, която е нужна,
за да се отвори банката.
Ако те не могат, третата
стъпка е да се търсят
инвеститори, които искат да купят банката.
Но вече се знае какво
трябва да се даде, за да
се отвори банката. Ако
и това не стане, тогава
БНБ е длъжна да отнеме лиценза на банката
и в срок от 20 дни да
започне изплащането
на гарантираните влогове. Ние, Движението
за права и свободи, в
края на мандата внесохме предложение, което целеше този срок да
се ускори, да не се чака
оценката на активите
и несъстоятелност на
банката или продажбата й, а вложителите да
имат достъп до гарантираните си влогове 60
дни след започване на
банковият надзор.
Т.е. ако беше прието
нашето предложение, на
21 август вложителите
щяха да започнат да си
теглят парите. Сега чакаме новия парламент и
евентуално това решение на въпроса. Разбира се има и европейска
практика по въпроса и
тя може да бъде приложена, ако има воля.
Тя е следната – разделят се лошите активи от

добрите активи, прави
се болна и здрава банка. Здравата банка се
одържавява и достъп до
средствата си получават
всички граждани и всички фирми, а болната банка се ликвидира и с продажбата от активите се
възстановяват щетите на
бюджета. Така постъпиха
в Португалия. По същото
време и при тях възникна криза във втората им
по големина банка, която е собственост на една
300 годишна фамилия
в Португалия. Там португалският политически
елит послуша европейската комисия и избра
този вариант, а банката
там е затворена по същия механизъм и има
обвинение към мажоритарния собственик, че е
злоупотребил с правата
си. В момента се водят
дела срещи него, но той
не се укрива като нашия
акционер. Но тамошният
политически елит прие
това предложение и
раздели банката на болна и здрава. И новата
банка вече работи и там
кризата е приключила.
Давам го за съпоставка
как действа португалския политически елит
и как действа българският. Нашият елит не
прие това предложение,
а Движението за права и
свободи беше готово да
го подкрепи в интерес на
гражданите.
Тази тема ще бъде
част от предизборната
кампания. В предложението, което направихме за достъп на гражданите и фирмите до
парите им, направихме
и една втора част от
него, предвид политическите нюанси около
тази банка. Направихме
предложение
всички
политици и лица, които
заемат висши държавни длъжности, кметове,
магистрати и т.н. ако
имат пари в тази банка или ако са имали
преди, техните досиета
да се кажат, да отпадне банковата тайна и
хората да научат, кой
има кредити и кой има
пари в тази банка. И
това предложение не
се прие. Казвам ви го,
за да отпаднат спекулациите, че Движение
за права и свободи
има някакъв страх от
разкриване на нещо в
тази банка. Не, ние нямаме страх, оказа се
че други политически
сили обаче имат.

Продавам
АПАРТАМЕНТ
в „Запад” 2
бл. 32
с подобрения
тел: 0886/ 495 130

Превенцията работи, престъпността в региона е намаляла с около 10%, твърдят от ОД на МВР-Търговище

(от 1 стр.) сигнали за
купуване на гласове
и нарушения свързани с агитацията, посочи директорът Георги
Николов.
Създадена
е
междуведомствена
комисия под ръководството на окръжния
прокурор Драгомир Сяров. „Всеки постъпил
сигнал за престъпление
по чл. 167 и чл. 169 от
Наказателния
кодекс
трябва да се изяснява
веднага и приоритетно,
като бързо или незабавно производство - в
срок до 48 часа да бъде
изяснен и докладван
на Прокуратурата”, заяви Николов. Тя от своя
страна трябва да се
произнесе в срок от 24
часа. Ще осигурени са и
дежурни прокурори.
По време на последните избори – за Европейски парламент в
Дирекцията в Търговище са регистрирани над
10 сигнала за купуване
на гласове. Практиката
обаче показва, че парламентарните и местните избори генерират
най-много купуване на
гласове. Този проблем
е ясно изразен в малките населени места на
областта и в ромските
квартали, посочи Димитър Димитров, началник
на отдел „Охранителна
полиция”. В годините
опитът на полицията
показва, че случаите на
търговия с гласове зачестяват в последните
десет дни на кампанията. По думите му служителите на полицията
имат и опита, и ресурса
да противодействат на
това явление и да осигурят безпроблемното
протичане на изборния
ден.
Георги Николов призова всички граждани,
които станат свидетели
или им бъдат предложени пари за техния глас,
да подадат сигнал на
тел. 112 или да се обърнат към служителите на
реда. Той увери, че всеки сигнал ще бъде разгледан и разследван, а
самата работа по него
действа превантивно и
възпира търговците.
На пресконференцията бе направен и отчет
за дейността на Дирекцията, за първите осем
месеца през тази година.
Регистрираните престъпления за 2014 г.
са 769, което е спад с
10% спрямо предходната година. От тях са
разкрити 492, което за
пореден път ни поставя
в челните места по разкриваемост в страната
с близо 64%. Тези престъпления са извършени
общо от 462 души, като
от тях 46 са жени, 31
непълнолетни и трима
чужденци, всички останали са извършени от

мъже.
Кражбите в малките
населени места си остават основен проблем,
затова и служителите
на реда през тази години работят приоритетно
за тяхното намаляване.
Наетите по програма
„Сигурност” охранители
и работата с тях дава
резултат, и се отчита намаляване на кражбите
от многото изоставени
къщи и вили в Търговищко. Разкриваемостта тук
е 45%. По думите на
Димитър Димитров превенцията осъществяван
от тях действа възпиращо. Неочаквано, но
дори хората употребили
алкохол на село,все порядко сядат зад волана.
Проблем остават и
измамите. Въпреки многобройните срещи с хората от третата възраст
и добрата работа с медиите, по разгласяване
схемите на измами, има
честни, морални хора,
които точно те стават
обект на престъпниците, посочи Димитров.
Според него точно
този морал и честност,
в които са възпитани,
е разковничето. Водени от добри чувства и
непредполагайки,
че
някой би злоупотребил
със здравето на техни
близки, биват оплетени
в мрежите на измамниците. От 12 измами разкритите са само три.
Забелязва се малак
ръст на хулиганските
прояви. Извършителите
са главно хора върнали
се за малко от чужбина, които си мислят, че
в България всичко им е
позволено. В Търговище
от началото на годината
има 19 случая на хулигански прояви.
На финала Георги Николов обобщи, че стоим

добре спрямо останалите области в страната.
„Успяваме да гарантираме една сигурност в
региона, като цяло и в
границите, които сме си
поставили. Правим всичко възможно гражданите да се чувстват сигурни
за себе си, близките си и
своето имущество”, заключи той.

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

Продавам
МАГАЗИН
в квартал
„Борово око”

тел: 0887/ 369 592
Продавам помещение в Идеален
център около 250
кв. м. подходящо
за заведение или
производствена
дейност
тел: 0887/ 369 592

Продавам
ОФИС
в квартал
„Борово око”

тел: 0887/ 369 592

Продавам
Давам
АПАРТАМЕНТ
под наем
в квартал
МАГАЗИН
„Борово око”
в квартал
„Борово око” тел: 0887/ 369 592
тел: 0887/ 369 592
Давам
под наем таДавам
ванска стая
под наем
на ул. „Първи
ОФИС
в квартал
май” 6.
„Борово око” Наем: 80 лв.
тел: 0887/ 369 592 тел: 0899/ 806 167

Понеделник, 15 септември 2014 г.

Фирма
ТЪРСИ ШОФЬОР
с категория C, за
работа в региона
тел: 0888/ 941 735

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"
Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

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

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

(1-4)

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

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

(1-4)

(1-4)

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ПАПУРОВ

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

(1-4)

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1-17)

(1-2)

(1-4)

(1)

(1-7)

(1-4)

 0601 6 73 95

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

(1-4)

(1-9)

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

(1-2)

(1-4)

(1-4)

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам ФОЛКСВАГЕН
Продавам АПАРТАМЕНТ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
120 кв. м. в Идеален център,
В отлично състояние.
ет.2. С маза, таванска стая,
Цена 5000 лева.
Продавам ЕДНОвъншна изолация, дограма, с Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) ЕТАЖНА ТУХЛЕНА
парно и дървен паркет.
КЪЩА между ПазаДавам
под
наем
ГАРАЖ
ра
и Изчислителния
тел: 0888/ 339 457
Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв. м. в центъра до Адвокатските
кантори на ул. „Лилия” тел: 0897/ 043 080

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН АПАР– 92 кв. м. – Търговище на ул.
ТАМЕНТ на ул. „Трети март” № 4,
вх. А, ет. 3, ап. 8. Ново строителство „Кюстенджа” 16 последен етаж.
– спалня, хол, кухня, тоалетна и
Цена: 50 000 лв.
баня. Месечен наем: 250 лева.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811
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Продавам
АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА за
50 лева и ЛЕГЛО СПАЛНЯ с
матрак за 150 лева
Тел. 0885 828 508

ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ÍÀÅÌÈ



(1-4)

44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
ДВУСТАЙНИ, панел
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000

ТЪРГОВЕ

(1-2)

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

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ
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БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)
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ПОНЕДЕЛНИК

Diema TV - Сурова сделка
22.00 ч. - екшън

15 септември
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Войната на таралежите
5-сериен тв филм
14:50 Завръщане от Рим
5-сериен тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Дързост и красота - тв
филм
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.BG: 145 години
БАН
21:55 В кадър
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

bTV

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

17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Опасни улици - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Лонгмайър - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Х-Мен - екшън
15:00 Алкатраз - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
21:00 bTV Новините
21:45 Италианска Серия АВерона-Палермо
23:30 Престъпник - криминален

bTV Cinema

08:00 Легендата за Испания сериал
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Трима в играта - комедия
13:00 Легенда за Испания сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:00 Борба за справедливост
- екшън
18:00 90210 - сериал
20:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Реликвите на смъртните:
Град от кости - екшън
23:45 Трима в играта - комедия

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Ваканция във Вегас комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

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

Kino Nova

07:20 Вихърът на танца комедия
10:00 Касъл - сериал
11:00 Убийства в Мидсъмър сериал
12:55 Смело напред - сериал
13:45 Пристигане в Америка комедия
16:10 Робинзон Крузо - приключенски
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 22:30 Алф - сериал
сериал
23:30 Кое е това момиче 20:00 От местопрестъплениесериал
то: Маями - сериал
bTV Lady
21:00 Живи светлини - прик08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
люченски
09:00 Младоци - реалити
23:45 От местопрестъпление10:00 Географски ширинито: Маями - сериал
лайфстайл
Diema TV
10:30 Блясък - лайфстайл
07:45 Зина - принцесата воин
11:00 Мода и шик
- сериал
11:30 Модерно - токшоу
09:00 Спасителни хеликоп12:30 Диво сърце - сериал
тери - документална
14:00 От обич - сериал
поредица
15:00 Паднал от небето - сериал 10:00 Футболен татко - ко16:00 Престъпления и страсти
медия
- сериал
12:00 8 прости правила 17:00 Блясък - лайфстайл
сериал
17:30 Мода и шик - модно
12:30 Тайните на бойните изпредаване
куства - документална
18:00 Самозванка - сериал
поредица
19:00 От обич - сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Цветовете на любовта 14:30 Комисар Рекс - сериал
сериал
15:30 Зина - принцесата воин
22:00 Времето лети - сериал
- сериал
Nova TV
16:30 Студио А ПФГ, директно
06:20 Здравей, България
17:00 Футбол: Локомотив Сф
09:30 На кафе
- Локомотив Пд - мач
11:30 Бон Апети - НТВ
от А ПФГ, директно
12:00 Новините на Нова
19:00 Медикоптер 117 - сериал
12:30 Езел - сериен
20:00 Комисар Рекс - сериал
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Ласко: Юмрукът на
14:30 Перла - сериен
съдбата - сериал
16:00 Новините на Нова
22:00 Сурова сделка - екшън
16:30 Малката булка - сериен
00:10 Ласко: Юмрукът на
18:00 Сделка или не – тв. игра
съдбата - сериал
19:00 Новините на Нова
Diema TV
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 22:00 Футбол: Хъл Сити реалити
Уест Хям Юнайтед,
23:00 Господари на ефира - шоу
мач от английската
23:30 Новините на Нова
Висша Лига, директно

bTV Comedy - Да отгледаш Уейлън
20.30 ч. - драма

16 септември
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Войната на таралежите
- тв филм
14:50 Завръщане от Рим - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Дързост и красота - тв
филм
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:00 Референдум: Гласоводител Публицистично
предаване с водещ
Добрина Чешмеджиева
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

15:30 Кое е това момиче сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Отбор глупаци - комедия

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

09:00 Комиците - шоу
10:00 Отбор глупаци - комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
15:30 Кое е това момиче сериал
16:00 Алф - сериал
bTV Action
17:00 Аламинут - шоу
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун спортове
сериал
09:00 Кости - сериал
20:30 Да отгледаш Уейлън 10:00 Щитът - сериал
драма
11:00 Лонгмайър - сериал
22:30 Алф - сериал
12:00 Ренегат- сериал
13:00 УЕФА Шампионска лига - 23:30 Кое е това момиче сериал
магазинно предаване
13:30 Survivor Камбоджа bTV Lady
реалити
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Щитът - сериал
09:00 Младоци - реалити
17:00 Кости - сериал
10:00 Географски ширини 18:00 Експериментът - сериал
лайфстайл
19:00 Ренегат - сериал
10:30 Блясък - лайфстайл
20:00 УЕФА Шампионска лигапредаване
магазинно предаване
11:00 Мода и шик - модно
20:30 УЕФА Шампионска лигапредаване
студио
11:30 Модерно - токшоу
21:45 УЕФА Шампионска лига- 12:30 Диво сърце - сериал
Ливърпул - Лудогорец 14:00 От обич - сериал
23:45 УЕФА Шампионска лига 15:00 Паднал от небето - сериал
- студио
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
bTV Cinema
17:00 Блясък - лайфстайл
08:00 Легендата за Испания 17:30 Мода и шик - модно
сериал
предаване
10:00 Незабравимо - сериал
11:00 Копнеж по Джоузеф Лийс 18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
- драма
20:00 Цветовете на любовта 13:00 Легенда за Испания сериал
сериал
22:00 Времето лети - сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:15 Реликвите на смъртните:
Nova TV
Град от кости - екшън
06:20 Здравей, България
19:00 Никита - сериал
09:30 На кафе
20:00 Досиетата Х- сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
21:00 Денят, в който земята
12:00 Новините на Нова
спря - фантастика
12:30 Езел - сериен
23:00 Разделени заедно 13:30 Моята карма - сериен
комедия
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки - анима- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
ционен

19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
22:00 Съдби на кръстопът НТВ
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

07:30 Обирът - екшън
10:00 Касъл - сериал
11:00 Убийства в Мидсъмър сериал
13:00 Бурна нощ в Джерико уестърн
15:15 Живи светлини - приключенски
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Упълномощен да убива приключенски
23:45 Спектър на утехата екшън

Diema TV

09:00 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
10:00 Сурова сделка - екшън
12:30 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Обзор на кръга в А Група
(2014-15)
21:00 Студио Волейбол,
директно
21:25 Волейбол: мач от Световното Първенство
по волейбол за мъже,
Полша 2014, директно
23:20 Студио Волейбол

СРЯДА

Kino Nova - Списъкът на Шиндлер
21.00 ч. - драма

17 септември
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бурен свят - тв филм
13:40 Войната на таралежите
- тв филм
14:50 Завръщане от Рим - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Парламентарни избори
2014: Диспут
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта тв филм
22:00 По света и у нас
22:10 Парламентарни избори
2014
22:30 Връчване наградите
на Столична община
за ярки постижения в
областта на културата
на творци от София

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 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 Север- юг- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

15:30 Кое е това момиче сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун bTV Action
сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 20:30 Първата неделя - комедия
22:30 Алф - сериал
спортове
23:30 Кое е това момиче 09:00 Кости - сериал
сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Кости - сериал
bTV Lady
12:00 Ренегат-сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
13:00 Армейски готвачи - сериал 09:00 Готвачи за милиони 14:00 Армейски готвачи - сериал
лайфстайл
15:00 Survivor Камбоджа 10:00 Географски шириниреалити
лайфстайл
16:00 Щитът - сериал
10:30 Блясък - лайфстайл
17:00 Кости - сериал
11:00 0- Мода и шик - модно
18:00 Експериментът - сериал
предаване
19:00 Ренегат - сериал
11:30 Модерно - токшоу
20:00 Лонгмайър - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
21:00 bTV Новините
14:00 От обич - сериал
21:45 УЕФА Шампионска
15:00 Паднал от небето лига - Байерн Мюнхен сериал
Манчестър Сити
16:00 Престъпления и страсти
23:45 УЕФА Шампионска лига
- сериал
- студио
17:00 Блясък - лайфстайл
17:30 Мода и шик - модно
bTV Cinema
предаване
08:00 Легендата за Испания 18:00 Самозванка - сериал
сериал
19:00 От обич - сериал
10:00 Незабравимо - сериал
20:00 Цветовете на любовта 11:00 Разделени заедно сериал
комедия
22:00 Времето лети - сериал
13:00 Легенда за Испания сериал
Nova TV
15:00 Незабравимо - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Като Майк - комедия
09:30 На кафе
18:00 Никита - сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
20:00 Досиетата Х - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Огнена стихия - фантас- 12:30 Езел - сериен
тика
13:30 Моята карма - сериен
23:00 Оскар и Лусинда - драма 14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки - анима- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
ционен
19:00 Новините на Нова
09:00 Аламинут - шоу
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 10:00 Да отгледаш Уейлън реалити
драма
12:00 Семейство Флинстоун - 22:00 Х Factor - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
13:00 Новите съседи - сериал 23:30 Новините на Нова
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
Kino Nova

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

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

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
10:00 Снайперисти - военен
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Обзор на кръга в А
Група (2014-15)
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Студио Волейбол,
директно
21:25 Волейбол: мач от
Световното Първенство по волейбол за
мъже, Полша 2014,
директно
23:20 Студио Волейбол,
директно
23:40 Нощ се спуска над Манхатън - криминален

bTV Cinema - Кадилак Рекърдс
21.00 ч. - драма

18 септември
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек 70-сериен тв филм
13:40 Войната на таралежите
- тв филм
14:45 Завръщане от Рим - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Дързост и красота - тв
филм
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Парламентарни избори
2014
21:05 Спортни новини
21:15 Студио Футбол
22:05 Футбол: Евертън Волфсбург, среща
от груповата фаза
на Лига Европа
пряко предаване от
Ливърпул

07:25 Бурна нощ в Джерико уестърн
10:00 Касъл - сериал
11:00 Войната на Фойл сериал
13:00 Смело напред сериал
13:55 Пътят на обира - екшън
15:45 Обикновена екзекуция
- драма
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Списъкът на Шиндлер
- драма
00:50 От местопрестъплението: Маями - сериал

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

13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Колеж Грийндейл - сериал
15:00 Числено превъзходство сериал
15:30 Кое е това момиче сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
bTV Action
19:30 Семейство Флинстоун 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
20:30 Г-н Майката на отбора спортове
комедия
09:00 Кости - сериал
22:30 Алф - сериал
10:00 Щитът - сериал
23:30 Кое е това момиче 11:00 Лонгмайър - сериал
сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Армейски готвачи - сериал
bTV Lady
15:00 Survivor Камбоджа 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
реалити
09:00 Готвачи за милиони 16:00 Щитът - сериал
лайфстайл
17:00 Кости - сериал
10:00 Географски ширини18:00 Експериментът - сериал
лайфстайл
19:00 Италианска Серия А 10:30 Блясък - лайфстайл
обзорно предаване
11:00 Мода и шик - модно
19:30 УЕФА Лига Европа предаване
студио
11:30 Модерно - токшоу
20:00 УЕФА Лига Европа- Пар- 12:30 Диво сърце - сериал
тизан - Тотнъм
14:00 От обич - сериал
22:05 УЕФА Лига Европа 15:00 Паднал от небето - сериал
Севиля-Фейенорд
16:00 Престъпления и страсти
23:45 УЕФА Лига Европа - сериал
студио
17:00 Блясък - лайфстайл
17:30 Мода и шик - модно
bTV Cinema
предаване
08:00 Легендата за Испания 18:00 Самозванка - сериал
сериал
10:00 Реликвите на смъртните: 19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта Град от кости - екшън
сериал
13:00 Империум - сериал
22:00 Времето лети - сериал
15:00 Незабравимо- сериал
16:00 Огнена стихия - фантасNova TV
тика
06:20 Здравей, България
18:00 Никита - сериал
09:30 На кафе
20:00 Досиетата Х- сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
21:00 Кадилак Рекърдс- биогра- 12:00 Новините на Нова
фичен
12:30 Езел - сериен
23:15 Истинско ченге - екшън 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки- анима- 16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
ционен
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Първата неделя - комедия 19:00 Новините на Нова
12:00 Семейство Флинстоун - 20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
сериал

21:00 Съдби на кръстопът
- НТВ
22:00 Х Factor - шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

07:30 Обикновена екзекуция
- драма
10:10 Пътят на обира - екшън
12:00 Войната на Фойл сериал
14:10 Списъкът на Шиндлер
- драма
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Флашданс -музикален

местопрестъпление23:00 От местопрестъпление
то: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Нощ се спуска над Манхатън - криминален
12:30 Ченге от миналото сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Студио Волейбол,
директно
21:25 Волейбол: мач от
Световното Първенство по волейбол за
мъже, Полша 2014,
директно
23:20 Студио Волейбол
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ОВЕН Хубаво начало на седмицата, някои
от знака получават оферти за нова изява и
печалби. Друга група Овни попадат в трудна ситуация, от която съумяват да извлекат полза –
стриктността, професионализмът и находчивостта им
подсказват как да стабилизират финанси, накъде да
разширят инициативите си. Шефовете са благосклонни към идеите и активността ви, възможно е издигане.
ТЕЛЕЦ Трудна седмица, вероятни са проблеми
даже с изпитаните ви партньори и сътрудници.
Телците се дразнят от критиката към техни начинания, може и да не е справедлива, околните са поизнервени от ситуацията и като че ли забравят
колко добре сте се сработвали в миналото. Не се поддавайте на това влияние, помагайте им да преодолеят
пречки, грешки. От некоректни се дистанцирайте.
БЛИЗНАЦИ Динамично начало на седмицата,
в деловата сфера се завъртат разни клюки и
е редно, вместо да се изнервяте от проблеми
и неясноти, дискретно да потърсите информация от проверени източници. Близнаците държат
много на плановете си, а щом действат в партньорство, тактично да проверяват кое как се прави в екипа, за да не ги ощетят. Можете да се защитите, важно
е това, не капризите.
РАК От миналия вторник търсите съмишленици и сътрудници за изпълнение на
плана си, Скорпиони са най-подходящи и
ще останете доста доволни от постигнатото. Раците имат добри идеи за самостоятелни начинания, но ако не са ги подготвили практически, да
поизчакат още, да се заемат с реклама, да укрепват
връзки. В екип се справяте завидно, другите харесват ваши хрумки.
ЛЪВ Както приключихте миналата делова седмица, така започвате и новата, не бързайте за
промени в пряката си работа. Сега вниманието
на Лъвовете да бъде съсредоточено в добрата
организация на екипа, да помагат на колеги за преодоляване на стари слабости в общата дейност. Получавате задачи, които откриват хоризонт за изява и
печалби, може да ви повишат, шефове ви ценят.
ДЕВА Трудности настъпват и във вашите делници, но в редица случаи причината е във
вашето високо самочувствие, не сте подобаващо бдителни към някои промени в деловата сфера. Девите да бъдат предпазливи на път и с техника, а и в общуването може да се появят елементи,
които не са им приятни. Ако намерите съюзници или
се опрете на силна подкрепа от близки, тихо и кротко
ще избегнете разни щети.

ВЕЗНИ Сега вие и Риби имате да изяснявате
куп деликатни дела, вашето умение да общувате с колеги, партньори и клиенти много помага. Група Везни разчитат на стабилни връзки и покровителство, но все пак в екипа е важно и как
работят, околните харесват находчивостта и принципността им. Възможно е да ви предложат по-високи отговорности, шефовете разчитат на ваш принос.
СКОРПИОН Вие и Раци в тези дни се опрете
на партньори и съмишленици, делата ще вървят резултатно. Сега Скорпионите като Козирози са доволни от свършено и доходи, но
все пак да анализират мотивите на околните, някои са
егоистично настроени. Вие пък гледате да помогнете
на приятели и колеги, вкъщи всичко да е ОК. Влюбени се замислят за дом, мнозина си намират и нова
компания..
СТРЕЛЕЦ Все още се чувстват влияния от уикенда, не бързате да се хвалите с успехи в професионалната сфера, да раздавате справедливост в екипа. Стрелците като Козирозите сега
имат куп ангажименти, а гледат да помогнат на колеги
и познати. Влиянията се задържат до сряда. На път и
с нови задачи е напрегнато, но старанието ви ще бъде
голямо и възнаградено, някои правят хубава кариера.
КОЗИРОГ Хубаво начало на седмицата. Като
Стрелци имате много задачи и действате неуморно. Козирозите като Скорпионите ще бъдат
доволни от резултата в служебната си дейност,
а още повече – от укрепване на отношения с познати
и непознати. Сега мнозина помагат на околни в труден
момент, успяват с пример и блага дума да мобилизират екипа си за професионалните предизвикателства.
ВОДОЛЕЙ Новата седмица идва с доста проблеми в деловата сфера, иска ви се да започнат
някакви промени, а влиятелни приятели да ви
помогнат. Група Водолеи хич да не коментират
грижите си на трапеза с компания, може да се заплете
интрига и да им навредят. Старанието ви в работата
предизвиква уважение, млади хора ще ви подкрепят
и окуражат. Помислете и за по-здравословен ритъм
на живот.
РИБИ Вие и Везни ще изяснявате важни
дела. При Рибите още се усеща влияние от
уикенда, ще им се да действат по самостоятелни проекти, а тенденцията се задържа
до сряда. Имате време да упорствате по рутинните
си задачи, а отвори ли се шанс за друга изява – да
покажете и професионализма, и находчивостта, и
оперативността си. Само определете какво можете
и искате.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Èìàòå ëè ñòðàñò êúì
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1. Какво правите, когато ви
предстои пътуване?
А/ изпитвате някакъв страх,
неувереност
Б/ мечтаете за пътешествие
В/ стягате се за пътуването
2. Какво бихте направили,
ако ви предстоеше пътуване до
Япония?
А/ ще проучите има ли опасност от земетресение
Б/ цял месец бихте се хранили с традиционна японска
кухня
В/ ще си купите разговорник
и ще учите думи
3. Аделаида е:
А/ женско име
Б/ град в Австралия
В/ име на музикално произведение
4. Пристигнали сте на летището, където разбирате, че полетът ви е отложен за следващия ден. Какво ще направите?
А/ ще се върнете вкъщи
Б/ ще се опитате да заминете с друг полет
В/ ще останете на аерогарата
5. Когато пътешествате, какъв е обикновено изразът на
лицето ви?
А/ спокоен, даже малко решителен
Б/ величествен, тържествен
В/ простодушен, наивно-лю-

бопитен
6. Ваш приятел разказва, че
е бил в чужбина и е пътешествал заедно с катамаран. Вие си
мислите, че:
А/ това е някакъв кораб, пък
и името му звучи толкова добре
Б/ как бихте се радвали, ако
бяхте заедно с него
В/ вероятно това е някаква
екзотична птица, която той си
е купил
7. Предпочитате да пътешествате:
А/ с автомобил
Б/ с каквото и да е, стига да
ме докара до желаното място
В/ със самолет
8. Ако летите през океана и
са ви предупредили за сложността на адаптирането към
смяната на часовите пояси, то:
А/ вие запазвате спокойствие
Б/ ще разпитате по-подробно
за какво става дума
В/ смятате, че всичко е наред, ако се наспите както трябва
9. Представете си, че съпругът/съпругата ви гледа пощенски гълъби на терасата:
А/ постоянно бихте ги хранили
Б/ бихте купили ръководство
за отглеждането им
В/ бихте се отчаяли от това,
че те се връщат всеки път и никога няма да отлетят окончателно
10. Попаднали сте в непознат
град и са ви откраднали чантата. Разстроени сте, защото:
А/ не сте запомнили адреса
на хотела си
Б/ сте останали без пари
В/ заедно с чантата си сте
загубили и картата на града
11. Какъв е рекордът ви за
събиране на багажа:
А/ двадесет минути за далечно пътуване
Б/ три часа, за да прекарате
един месец на море
В/ цяла седмица се приготвяте за пътуване през почивните
дни
12. От лотарията сте спечелили средиземноморски круиз:
А/ решавате да използвате
пътешествието за работа
Б/ купувате си летни костюми
В/ искате да замените печалбата за пари
13. Смятате, че пътешествието с приятели в малка лодка:
А/ ще развали и най-добрите
приятелски отношения
Б/ още повече ще заздрави
дружбата ви
В/ нямате такъв проблемвие пътешествате сам
14. Ако сте решили да пътувате до Огнена земя, то е, защото:
А/ там е студено
Б/ там е горещо
В/ искате да се запознаете с
коренните жители
ОТГОВОРИ:
7 и повече отговори А/:
Вие сте домошар. Това разбира се не е страшно. Обичате всичко да е наред, да върви
нормално. Неприятна ви е дори
самата мисъл за подготовка
за пътуване, за трудностите, които го съпътстват,

за лошите битови условия,
за опасностите, които ви
очакват. Така че пътешествието едва ли ще ви достави
удоволствие. Въпросът е, не
е ли това проява на вашата
апатия, на склонността ви
към затворен живот. А това
вече съвсем не е безобидно- в
края на краищата вие можете
да станете роб на навиците
си. Характерът ви е спокоен,
вие обичате стабилността,
вземате добре обмислени решения. Логично е, че предпочитате да прекарвате летния
си отдих на едно място- в туристическа база или в санаториум, а не да пътешествате
по непознати места.
7 и повече отговори В/:
За вас пътешествието е
почивка, по този начин вие
бягате от стреса, от необходимостта да разпределяте
живота си по минути, вечно
да бързате. Но в същото време вие не сте привърженик на
“импровизираната”, неорганизирана почивка, вие смятате,
че тя трябва да бъде добре
организирана. Вие не сте пристрастен към откриването на
нови светове. Просто ви привлича възможността да смените обстановката. Но любознателността ви не е много
развита. Всякакви отклонения от набелязаната програма по време на пътуването
са нежелателни, вие бихте
искали да избегнете всякакви
изненади и проблеми. Вие знаете защо пътешествате, но
в действителност не знаете
какво искате. По-важни за вас
са не откритията, изненадите на пътешествието, а
премислените предварително
програмираните
екскурзии.
Вие сте “организиран” (“цивилизован”) турист.
7 и повече отговори Б /:
Обичате ли да пътешествате? Подобен въпрос въобще не стои пред вас. Това ви
е в кръвта. Вие не само имате
страст към пътешествията, вие сте разбрали техния
истински смисъл: да се пътешества, да се откриват нови
места- това е прекрасен начин да опознаеш самия себе си.
Вашата “скитническа” натура
е предразположена към пътешествия, към желанието да
бягате от комфорта, от съвременния напрегнат живот.
Вие се стремите към трудностите. Не понасяте обвързването с някакви протоколи,
програми. Бягате от всичко
това, а когато все пак трябва да се придържате към някакво разписание, то вас не ви
напуска желанието да избягате. Изпитвате удоволствие
от това, че сам планирате
маршрута си, подготовката
за него, и веднага щом тръгнете, изцяло се вживявате в
обстановката, опитвате се
да опознаете колкото се може
повече неща. Вие можете да
бъдете индианец от Амазонка
или да ловувате с племето масаи в Кения- навсякъде ще се
чувствате като в рая.

Понеделник, 15 септември 2014 г.
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Сексът три пъти седмично
подмладява със 7 години

Двойките,
които правят любов
три пъти седмично, изглеждат със
7 години по-млади.
Свободните жени
харесват
повече
обвързани
мъже,
а 58% от мъжете и
жените, които гледат еротични филми
заедно, са по-либерални в сексуално
отношение. Това са
част от изводите
от ново научно изследване, според
което сексът дава
изключително много предимства.
Двойките, които

редовно се докосват, целуват и галят,
са 8 пъти по-малко
застрашени от депресия в сравнение
с партньорите, които го правят само
по време на секс.
Друг извод от анкета сред нежния
пол е, че 53% от жените поне веднъж
в живота си са използвали вибратор.
А това според специалистите е добре
за циркулацията на
кръвта в областта
на гениталиите, което от своя страна
подобрява сексуал-

ния живот, отбелязва БГНЕС.
Учените открили,
че високите токчета
от поне 10 сантиметра укрепват тазовите мускули, което
значи, че жените,
които носят високи обувки, по-често
изпитват оргазъм.
Проучването
показва още, че
австрийците практикуват най-много
орален секс, а германците са най-лошите
любовници,
когато става дума
за сексуални умения.

Нито едно природно явление не
може да ме спре да
ви напиша отсъствията!
***
Конят,
освен
всичко друго, е и
средство за удоволствие…
***
Да направим квадратен чертеж с
известна правоъгълност…
***
Ученици,
начертайте окръжност с
формата на кръг!
***
През 1742 година,
както си спомняте…
***
Цял час чукам ли
чукам, а вие – нито
„Ах!“, нито „Ох!“!
***
Да знаете! На парченца ще ви нарежа,
в бурканчета ще ви
затворя! И всичко
това от любов към
вас.
***
Когато часовникът удари 13 пъти,
не само че последният е грешен, но и
поражда съмнение в
останалите дванайсет…
***
Не ме гледайте
какво говоря! Следете мисълта ми там,
където я има.

В Минесота отгледаха
най-големия домат в света

Жителят на Минесота Дан
Маккой е отгледал най-големия домат в света, съобщи
агенция ЮПИ. Теглото му е
около 3,8 килограма или 8,41
фунта. Фермерът се надява,
че представителите на Книгата на рекордите на Гинес ще
регистрират постижението му
до 1 ноември.
Маккой е кръстил гиуведомява своите клиенти, че гантския домат Големият
Контролното
претеот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- Зак.
гляне на домата е било
мираната питейна вода по електронен път извършено в присъствието
на представители на органи(Е pay), както и да получават електронни зацията Обществото на голямата тиква (Great Pumpkin
фактури (e Faktura)
Commonwealth), която всяка
Подробности на сайта на „В и К” Търговище година организира състезания между фермерите по

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



отглеждане на най-големите
зеленчуци и плодове.
Дан Маккой бил принуден
да върже домата с чорапогащници на жена си, за да не
се счупи на парчета. Мъжът
разказва, че част от семената от рекордно големия домат
ще раздаде на други фермери, а останалото количество
ще продаде на благотворителен търг в рамките на годишния фестивал на Обществото
на голямата тиква, който ще
се състои през март 2015 година.
Досегашният рекорд се
държеше от домат с тегло
3,5 килограма. Той е отгледан
през 1986 година от Гордън
Гръм в щата Оклахома.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите
клиенти, че:
На 15.09.2014 г., от 13:20 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Омуртаг – бившата Болница
за белодробни заболявания, Автосервиз по шосето
за Великденче, Топливо, Водоема, ресторант Акациите, ресторант Петлето, ул. Търновска, ул.Здравец,
ул.Пирин,
ул.Македонска,
ул.Дунав,
ул.Волга,
ул.Тимок, ул.Трапезица, ул.Радецки.
На 18.09.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: вилните зони, захранвани от ТП ”Момина чешма”,ТП ”Ягода”, ТП”Г.
Петков”, МТП ”Синя вода-ВиК”, ПС ”Въбел”, ТП ”Автосервиз”, комплекс „Руски цар”, ТП ”Първи долап”,
бензиностанции - „Петрол” и „Лукойл”, МТП „Хлебни изделия”,абонати захранвани от ВС”Парка”, ТП ”
Профилакториум” и БКТП ”ЕМУ”, комплексите „Белия кон” и „Рай”, всички комуникации захранв ни
от връх Коджакус, хижи „Младост” и „Соколите” и
кариери „ПИМ”, гр.Търговище .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите
клиенти за възникналото неудобство и се надява на
разбиране.
Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

Намериха неизвестни ритуални
съоръжения край Стоунхендж
В резултат на многогодишен проект за дигитално
картографиране е било установено, че Стоунхендж
не е изолиран паметник, а
само част от огромен комплекс светилища, могили,
ровове и места за жертвоприношения. В околностите
на прочутите мегалити са
открити 17 неизвестни религиозни паметника, съобщи
в."Гардиън".
С помощта на радари,
лазерни скенери и магнитоизмерителни
прибори,
конструирани във виенския
институт "Лудвиг Болцман",
британските учени са създали дигитална археологическа
карта на комплекса (заемащ
площ от 12 кв. км.). Във виртуалното пространство те са
отстранили всички промени
в ландшафта, настъпили за
5000 години - от момента,
когато са се появили първите
мегалити.
"Нашите представи за
Стоунхендж коренно се промениха. Този паметник не е
стоял в горда самота, той е
бил свързан пространствено
и културно с много ритуални
съоръжения" - твърди ръководителят на проекта Винс
Гафни.
В хълм учените са открили огромна дървена
конструкция. По всяка вероятност това е бил "дом
на мъртвите", където са
били извършвани странни
ритуали, включително и демонстрация на труповете
на хора от същото племе
и отстраняване на месото
от костите. Тези ритуали са
били извършвани във външния двор на зданието.
Радари, "осветили" това,
което се намира на три метра под земята, са помогна-

0893 693 202 от понеделник до събота!

ли северно от Стоунхендж
да бъде открит паметник
с дължина 3 километра Курсус. Два огромни рова в
него са изпълнявали астрономическа функция: в деня
на лятното слънцестоене
сянката от източния ров (на
разсъмване) и западния (по
залез) показват мястото, където 400 години по-късно е
бил построен Стоунхендж.
В хода на проекта са били
открити също неочаквани
страници от историята на
известни паметници, преди
всичко на хенджа Дарингтън
Уолс. Хенджовете представляват големи праисторически архитектурни структури.
По форма те наподобяват
кръгове или са овални, с диаметър 20 м. и с граници маркирани от насипи. Въпреки
доброто си укрепление хенджовете вероятно са били
повече с ритуална цел, отколкото отбранителна. Хенджът
Дарингтън Уолс е един от
най-големите в света: неговата обиколка е била повече
от 1,5 километра. Оказва се,
че първоначално по периметъра на Дарингтън Уолс,
както в Стоунхендж, са били
поставени триметрови камъни (били са повече от 60). Но
по-късно древните британци
са махнали и преместили на
страна всички мегалити.
"Древните хора с удоволствие са разрушавали
своите паметници. Те са правили много странни неща:
престроявали са ритуалните
съоръжения, променяли са
техните функции, унищожавали са ги. Тези паметници
са оцелели много столетия,
така че те съвсем не са били
създавани от народите, които са ги унищожавали" - разказва Гафни.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

