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Какво се случва в Гърция?
Мнения, сравнения, позиции и анализи

Жизнен стандарт
по време на криза

Деца се радват на "скачащите" фонтани в Търговище

Какво се случва с х. „Младост”

Или защо туристи съдят туристи
Катя ХРИСТОВА
Българският туристически съюз /БТС/ съди
туристическото дружество „Никола Симов” в
Търговище. Исковата
молба е за подялба в
реални части на единствения имот, който
притежава дружеството, а именно туристическа хижа „Младост”.
Това каза зам.-председателят на ТД „Никола
Симов” Елка Колевска.
Към момента исковата молба е спряна, тъй
като тече друго дело
за връщане на 34%
идеални части от хижата, които на 15 април
2010 г. са били дарени
на БТС. А историята
започва още малко порано, когато през 2009
г. се променя ръководството на Управителния
съвет на търговищкото
туристическо
дружество. След избора на
УС, председателят на
Дружеството Николай
Николаев, зам.-председателят Елка Колевска
и други членове направили оглед на хижата.
Имотът бил в неугледен
вид и цялостно лошо
състояние. Било взето
решение в най-скоро
време трябва да се на-

прави спешен ремонт.
Но наличните средства
не достигали и затова
потърсили помощ от
Националния туристически съюз. Трябвали
им 80 000 лв. за обновяване и строително-монтажни дейности. Обе-

щали им ги, сключили
и договор, но разпределението на парите било
за четири години на
равни вноски, а ремонтът трябвало да приключи до края на 2010
г. Освен това Туристическото
(на 2 стр.)

Проф. Димитър Чолаков
представя във Варна

Финансовата криза
в Гърция е фискална и
дългова криза, настъпила през 2009/2010
г. Гръцката финансова
криза е икономическа
криза, причините за
която са последствията от ипотечната криза
от 2007 г., започнала
от САЩ.
Кризата в Гърция,
умствено ограничените хора възприемат
през очите на масмедиите, които втълпяват, че гърците протестирали понеже не
искали да работят. Дезинформираните дори
изпитват злорадство
и вярват, че гърците
сами са си виновни за
натрупването на неизплатим дълг и ще трябва да си получат заслуженото.
Гърция в духа на
"ервоинтеграция" през
2012 г. продава четири самолета Боинг
за 32.000.000 евро на
американска
фирма.
Нова цена само на
един такъв самолет
215-250 милиона евро.
Но сделката все пак
не е чак толкова неизгодна, колкото продажбата на Българската

лятната тема във високите етажи на изящното изкуство и застава
пред своите почитатели
с една впечатляващо
единна колекция.
Димитър Чолаков е
обичан от варненските
познавачи артист - той
беше
дългогодишен
директор на Градската художествена галерия в Търговище, сега
е професор в ШУ "Еп.
Константин (на 4 стр.)

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

Геодезически дейности
Картография
Кадастър

държавна авиокомпания "БГА Балкан" през
1999 г. на израелскагр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
та фирма "Зееви Груп"
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
(Zeevi Group) на ценател. 0886 407 453
та за една лека кола 200.000 долара, в това Вписан в регистъра на правоспособните лица с речисло всякакви активи, гистрационен № 2750, Заповед РД-15-95/04.09.2014 г.
общо над 125 самолета, резервни части,
сгради.
Едно
е
сигурно:
Нито Гърция с нейните
32.000.000 евро (при
дългове 300 милиарда!), нито България с
200-те хиляди долара,
не са целяли да направят нещо положително
БСП
за своя народ или иколява България
номиката си.
През октомври 2012
организира традиционен
немският министър на
МИТИНГ - СЪБОР на връх “БУЗЛУДЖА“
финансите
Волфганг
на 1август /събота/ . Информация и заявки за
Шьобел излиза с предложение,
(на 4 стр.) участие на тел. 0601 6 - 51 - 95 ДО 25 ЮЛИ 2015г.

Защитен ли е общественият интерес
Свилен НИКОЛОВ
В търсене на истината и законността,
председателят на СПС
„Защита” в Търговище Красимир Русев
е подал жалба до Окръжната прокуратура,
в която настоява да
се извърши обстойна
проверка на започна-

лите строителни дейности върху терена на
бившия Битак, който в
момента трябва да е
паркинг.
Русев съобщи на
пресконференция, че е
сезирал и РДНСК, както и РИОСВ относно
одобрения проект за
Търговски комплекс,

който собственикът на
имота възнамерява да
изгради там.
Сагата около атрактивният имот в Търговище е достойна да бъде
разследвана,
смята
Русев, а началото е
поставено през 2009
г. на заседание на Общинския
(на 2 стр.)

Стара поговорка е „Трай бабо за хубост”.
Но вече повече от три години в Търговище
се копае, улиците остават с огромни дупки.
Преминаването на пешеходци и автомобили
стана почти невъзможно. Търсят се заобиколни маршрути, в пиковите часове стават дори и задръствания, които не са често срещани в иначе малкия ни град. Затова
Борислав КУРДОВ разговаря със заместниккмета на Търговище ДИЯН ДЕЧЕВ – с основния въпрос: Докога ще чакаме за нови улици.

- Г-н Дечев, докъде стигна работа по
изпълнение на т.нар.
„Воден проект”. Макар и да се вижда доста свършена работа,
все още много от улиците са разкопани и
пешеходци, и шофьори са недоволни, като
че ли и търпението ни
свърши….
- Приоритет пред общинската администрация е след като „Понс
Строй
инженерниг”
приключат
работата
си по Водния проект,
да започнем постепен-

но да оправяме града.
Отчетите показаха, че
те имат изпълнение на
99% от проекта. Последното спиране на
работата дойде от 8
проблема, които нямаха проектантско решение. След като в края
на миналата седмица
свиках работна среща
между всички – изпълнители,
проектанти,
строителен надзор и
т.н. – вече имаме решение по четири от тях.
Едно от тях касае преминаване през или над
река Врана. (на 4 стр.)

Оптимист съм за финала
на Водния проект

„Бреговете на художника”

Изложба с дъх на
море изкушава ценителите във Варна в новата
експозиция в галерия
"Теди". За най-силното
си лятно представяне
галеристката Йорданка Торнева е поканила
един от големите приятели на галерията, изключителният
майстор на абстрактната
композиция
проф. Димитър Чолаков, който издига

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

2 страница

В спор за наследствен имот

Роднини се В
рязаха с „Щил”
Лют спор между роднини
се разразил във сряда, 15
юли, вечерта в село Гагово,
община Попово, съобщиха от Областната дирекция
на МВР. На улицата, която
разделяла две роднински
къщи се скарали 33 годишния С.Р. и Д.Д., който е на
67 г. Между двамата имало
многогодишен спор за наследствен имот.
Малко преди да се скарат, С.Р. довършвал работата си, за която използвал
„Щил”-ката. Когато спорът
се задълбочил той замахнал към опонента си с инструмента, като целял да го
сплаши. В този момент го
порязал по ръката.
Пострадалият веднага би
откаран за преглед и лечение в многопрофилната болница в Търговище, където
констатирали че раната не
е дълбока и че няма опасност за живота му.
Според специалистите,
няма умисъл в действията
на по-младия мъж. Нараняването ще бъде квалифицарано като лека телесна
повреда, а обвинението ще
бъде за дребно хулиганство.

Пречистване на отпадни води

малките селища

Информационна среща при областния управител на Търговище

Катя ХРИСТОВА
Информационна среща
относно децентрализираното пречистване на отпадни
води и възможно ли е да
се получи финансиране за
подобни решения на територията на областта се
проведе в Търговище. Тя
бе открита от областния
управител Светлин Бонев,
а експерти от държавната
администрация и консултанти по разработването и
управлението на европейски проекти предоставиха
информация за ползите от
подобен род проекти.
Децентрализираното
пречистване на отпадни
води е икономически изгоден вариант за селските
райони, докато в големите
градове са за предпочитане пречиствателните станции. Това каза по време
на информационна среща
с практическа насоченост
в Търговище Инго Тьовс
- представител на немската фирма Alles Klar GmbH
- Leipzig, специализирана
в дейността. Той уточни,
че в община Попово вече
има подготвени две систе-

ми, едната от които дори е
монтирана. Става дума за
системата за децентрализирано пречистване на отпадните води в детската градина в село Зараево. Има
готовност в скоро време да
бъде монтирана и втората
– в ЦДГ – Светлен. Засега
като идея се обсъжда и проектът старата пречиствателна станция в Попово да
се превърне в обучителен и
демонстрационен център за
децентрализирано пречистване на отпадните води.
След проучване, по поръчка на Европейския съюз,
направено у нас, експертите
на фирмата са установили,

ноличен собственик на хижа
„Младост”.
С тази информация сагата около отношенията
между ТД „Никола Симов”
– Търговище и Българския
туристически съюз не може
да бъде обяснена напълно

обширно и разбираемо. Кореспонденцията е сложна,
а съдебните дела – тромави. Но ще следим темата и
надяваме се съдът да вземе
правилното решение – туристическата хижа да остане на туристите.

че за България най-изгодна
ще е смесената система на
пречистване. Децентрализирано пречистване в малките населени места и традиционната канализация в
големите. „Тя би довела до
40-50 процента спестяване
на разходите. За България
сумата би се равнила на
двуцифрено число в милиарди евро", уточни Тьовс.
Информационната среща
бе организирана от областната администрация в Търговище и в нея участваха
представители на общини
от региона и Североизточна
България, както и заинтересовани местни фирми.

Понеделник, 20 юли 2015 г.

Писмо до редакцията

Телефонни неволи

Всеки ден в България се натъкваме на нехайство към
служебните задължения, на бездушие и безотговорност.
Такъв е и моят случай. През миналата седмица, в четвъртък, в 16.19 ч. получих телефонна измама. Престорих се, че му вярвам, но след продължителния разговор,
многото въпроси и заръки, измамникът явно разбра, че
няма полза от мен и сам прекъсна разговора внезапно –
да изглежда, че е от оператора. Естествено на екрана
вместо телефонен номер се появи надписът „Скрит номер”. Веднага позвъних на телефон 112, но даваше заето в продължение на 46 минути. Тогава позвъних на 166.
Вместо да се обади дежурният служител, както аз очаквах, в слушалката прозвуча женски глас на запис с обяснението: - При спешен случай звънете на телефон 112.
Това успя да ме ядоса и на другия ден отидох в Полицията. На дежурния му казах: много съм ядосана, дойдох да
се оплача. Намесиха се други двама служители – единия
отвътре, другият отвън гишето и в един глас започнаха да ми обясняват, че трябва да отида в Районното
управление при дежурния да напиша писмено оплакване.
Та това е бюрокрация, аз искам само да питам откога
практиката е такава, че вместо жив дежурен на 166, на
запис да ти казва някой какво да правиш съвсем излишно,
тъй като това се знае и от бебетата и от бабите.
Отидох в Районното – там дежурния беше нервак скороговорко и уж бързаше да ми обясни сякаш много му се
ходи до едното място, а повтаряше едно и също отново
и отново, нонстоп, без препинателни знаци, от което не
разбрах защо на телефон 166 няма жив дежурен.
Но така е в България, така е и в Търговище за съжаление – вечните противоречия – на вратите на всички
пощенски клонове има едри надписи с упътване за гражданите, че при телефонна измама трябва да позвъним
спешно на 112 или на 166.
Мъдрецът би ме успокоил: - Така е госпожо, в живота
винаги доброто и злото, красивото и грозното, сладкото и горчивото вървят ръка за ръка. Но в случая няма
място за мъдруване.
Руска ГЕОРГИЕВА

Какво се случва с х. „Младост” По-малко смениха личния лекар

(от 1 стр.) дружество трябвало да дари 34% от имота
на БТС, което тогава било
счетено за нужно и направено.
За да се случат нещата
обаче и през 2010 г. Търговище да има обновена
туристическа хижа, частната фирма „Луцифер” ООД,
чиито управител е Елка
Колевска, отпуска заем на
ТД „Никола Симов” за необходимите 80 000 лв. И
нещата се получават. Но
във времето пари от Съюза
така и не идват. Натрупали и други задължения за
неща, които БТС обещава
да финансира, но не прави.
Това е причината двете
туристически организации
да водят съдебни спорове.
От една страна БТС иска
да върне дарените през
2010 г. 34% от хижата, а от
друга – имотът да се подели в реални части. Ако съдът реши, че претенциите на
БТС са реални, то главният
архитект на Община Търговище ще трябва да се произнесе дали хижата е поделяем имот или не. Ако се
окаже, че в хода на делото
хижа „Младост” е неподеляем предстои обявяването
й за публична продан.
Тогава съществува реална възможност хижата да
премине в частни ръце и да
не е вече собственост на ТД
„Никола Симов” – Търговище, каза председателят му
Николай Николаев. Ако делото за връщане на дарената част от собствеността на
имота приключи с решение,
че трябва 34-те процента от
хижата да останат притежание на БТС, Търговищкото
дружество ще има възможност да си ги откупи обратно. Едва тогава ТД „Никола
Симов” ще бъде отново ед-

По-малко са здравноосигурените лица, които са
променили личния си лекар през юни тази година,
в сравнение със същия период на миналата година.
1 349 са хората, които са
се възползвали от тази възможност през миналия месец, съобщиха от Районната
здравноосигурителна каса в
Търговище. За сравнение
мер на 250 лв. ще получат през юни 2014 г. техният
също първокласници с трайни увреждания, с един жив
родител или са настанени
в семейства на роднини и
близки и приемни семейства (от 1 стр.) съвет в Търговипо реда на чл. 26 от Закона ще.
за закрила на детето.
В годините когато търговМолба-декларацията се ските вериги навлизаха, теподава след записване на ренът около Пазара попада
детето в първи клас в Дирек- в полезрението на „БИЛА”.
ция Социално подпомагане Защо ли, но тогава Съвепо постоянен адрес, но не тът не даде път общинският
по-късно от края на септем- имот да бъде продаден на
ври 2015 г., с изключение търговската верига. По това
на случаите, когато поради
време, тези близо 3 декара
здравословни причини.
През миналата учебна в централната част на грагодина са били подадени да, са с предназначение
общо 765 молби, за една от за търговска дейност и обкоито е издадена заповед ществено обслужване. Чеза отказ. По останалите 764 тири месеца по-късно, през
молби са отпуснати помо- август 2009, съветниците
щи за 776 деца, 16 от които променят предназначениес трайни увреждания, 7 – с то на имота на обществен
един жив родител и 8 – на- паркинг, а месец по късно
станени в семейства по реда е даден и ход той да бъде
на чл. 26 от ЗЗД.
продаден. За жалост, търговската верига не е
заинтересована да строи
паркинг, а на
провелия се
търг „ЛораХ2”
ЕООД дава
най-високата
оферта,
от 368 500
лв.без ДДС.
В договора
за продажба
е записано,
че купувачът
в срок от две

Помощи за първокласници

От началото на юли започна приемът на документи за подпомагане на семейства, чиито деца ще влязат
за първи път в училищните
стаи. Еднократната целева
помощ за ученици, постъпващи в първи клас за учебната 2015/2016 г. е 250 лв.
А за първите две седмици,
откакто се приемат молбите има едва 2 подадени в
дирекциите „Социално подпомагане”
в Търговищка
област, каза директорът на
РДСП – Търговище Гергана
Георгиева.
Право на еднократна целева помощ за ученици имат
семействата, чиито деца
са записани в първи клас
на държавно или общинско
училище и средномесечният
доход на член от семейството им не надхвърля 350 лв.
за предходните 12 месеца
преди месеца на подаване
на молбата. Помощ в раз-

брой е бил 1 392.
Ръководството на Районна
здравноосигурителна каса в Търговище
информира гражданите на
областта, че следващата промяна в избора на
общопрактикуващ лекар
могат да осъществят през
декември 2015 г. Извън
този период постоянен избор се извършва само при
смяна на адрес по съответ-

ния ред. Лицата, временно
пребиваващи за срок от
един до пет месеца извън
здравния район, в който
са осъществили постоянен
избор, могат да направят
временен избор с регистрационна форма за временен избор. След изтичане на петмесечният срок
изборът им автоматично се
връща към постоянно избрания от тях лекар.

години трябва да изгради и
въведе в експлоатация паркинг, а като второ задължение - да не променя предназначението на имота. А в
точка 17-та може да се прочете, че при неизпълнение
на задълженията на една от
страните, договорът се разваля при условията на чл.
87, ал 3 от Закона за задълженията и договорите.
В годините Русев на два
пъти е настоявал община Търговище да развали
сделката с „Лора Х2”, заради неизпълнение на договорните
ангажименти.
През 2012 имаше и питане,
от групата общински съветници от ГЕРБ - дали са спазени сроковете, въведен ли
е в експлоатация паркингът
и защитен ли е общественият интерес, на което лично
кметът Красимир Мирев отговаря. Имаше и неуспешен
опит от страна на собственика да обедини съседен
терен с него и да реализира
инвестиционно намерение
– сграда за административно-търговска дейност, което
не бе уважено от РИОСВ –
Шумен, поради липса на необходимата документация.
Към днешна дата започналите строителни дейности не са обезпокоителни за

общинската управа. Това
разбира Русев в официален отговор на Общината,
а теренът, който е част от
УПИ I, вече е отреден за
обществен паркинг и административно-търговски
обект, с одобрен проект за
Търговски комплекс. Дори
има издадено разрешително за строеж от 08.06.2015
година.
Най-странното и неразбираемо в цялата тази история е: Защо промяната
на предназначението на
имота е станало без знанието на общинските съветници, които изрично и
по тяхна воля променят
предназначението на терена, преди шест години и
как се стигна до трансформацията на уж така желаният и необходим паркинг
за града в търговски обект.
Все въпроси, а отговорите
трябва да дадат компетентните органи.
Припомняме, че в годините интерес имаше към
базар „Сюрен”, който отново си търси стопанин, а друга верига искаше да влезе
в Търговище чрез подмяната на автобусните спирки.
Дори соларен парк бе изграден, но и него слънцето
не го огря.

Защитен ли е общественият интерес

Понеделник, 20 юли 2015 г.

Крахът на Самуилово царство Маратонки
Ценимир СМИЛКОВ,
историк
Големият български владетел Самуил е една от
значимите фигури в нашата
история. За него е писано
рядко и аз ще се постарая
да дам историческа оценка
за него.
Роден по всяка вероятно около средата на 10 век
той повече от половин век
отстоява почти сам българската независимост срещу
Византия. Родът на комит
Никола и жена му Рипсимия често е спорен поради
възможна арменска кръв в
него. Дори и да е така, без
съмнение е, че българското население припознава
комитопулите дори преди
смъртта на цар Петър.
Самуил е трети син, след
Давид и Моисей, чиито библейски имена не са изненада в тази епоха. За първите
двама знаем малко, те не
са притежвали неговите качества и военна дисциплина.За брат му Аарон и неговото предателство се знае
достатъчно, но това е странична тема.
След падането на Източна
България братята вдигат бунт
и дори техен представител в
далечна Бавария в двора в
Регенсбург, столица на немския император, е призната
короната на България, чийто реален наследник скоро
е Самуил. Самата Византия 10 години след гибелта
на завоевателя на Преслав
Цимисхий се раздира от
конфликти и поради непълнолетието на император Василий, не обръща внимание
на българите. Това позволява те да укрепят държавната
формация, обхващаща всички български земи от Дунав
до Епир, с източна граница
река Искър.
След смъртта на бившия
цар Борис II, неговият брат
и втори син на Петър - Роман, кастриран в Цариград,
е приет и припознат като наследник с една едничка цел,
осигуряване
легитимация
на Самуил и сред българите
във византийските земи.
Най-големия си успех цар
Самуил постига при прохода
Траянови врата през 986 г.
тогава многочислената армия на ромеите е напълно
разбита и това е сред найголемите победи за българската държава. Близо десетилетие по- късно ромеите
нямат значима победа, а
битката се помни дълго.
Дискусионна е религиозната толерантност към богомилите- патарени от Самуил. Това той прави вероятно
не от привързаност към тяхното религиозно- социално
учение, а от желание да
обедини всички българи под
скиптъра си, а също така и
да ограничи ролята на църквата.

Невероятно, но факт

„Цар Самуил посреща
ослепените
си войници“,
художник
проф. Пламен
Вълчев

Между 972-996г. са найголемите успехи в управлението на цар Самуил.Той
връща земите на Източна
България и владее територия на една голяма страна,
сравнима с Франция и Германия.
Въпреки големите си
успехи Самуил, чиято територия като площ е почти близка до Симеоновата
държава, не разполага с
достатъчна армия и население. Възвърнатите български земи на изток са обезлюдени от нашествията на
печенези.
Отвъддунавска
България- Влахия и СедмиградскоТрансилвания
е със смесено население и
там българите често се налага да воюват с различни
племена. Съюзът, сключен
с брака на първородния му
син- Гаврил Радомир с маджарска принцеса, с Унгария, гарантира защита само
от север.
Съюзът с малка Черна
гора- Зета и нейния княз ,
женен за неговата дъщеря
Мирослава, осигурява защита от западна посока, както
и пристанището на Котор.
Гаврил-Радомир
само
външно като физическа
сила прилича на баща си.

Той е негов пръв заместник
приживе. Управителят на
голямата антична и средновековна крепост ПерникКракра, както и войводата
Ивац са най-храбрите му военачалници.
Малко се знае за вътрешната социална и културна
история на Охридска България. Паметници като храмът
св. Наум са доказателство
за значимостта в тази епоха. За около половин век в
условия на война няма как
да се създаде нещо изключително.
Въпреки това може да се
приеме, че съхранявайки и
доразвивайки предходниците си, Самуил запазва българския дух като основа на
народността.
След 1000 година поради
различни причини Самуил
загубва всички източнобългарски земи. Все пак още десетилетие и половина той сам
отстоява българската кауза.
Без борбеността на Самуил, показваща единството
на българската народност
България не би оцеляла. Накрая е победен от ромеите
не само не заради жестоко ослепените, осакатени
воини, а и заради липсата
на ресурси и изтощение. И
дори жестокият Василий,
най- могъщия византийски
император след Юстиниан
Велики, признава неговното
дело, запазвайки първончално правата на българите,
наравно с ромеите.
Днес споменът за Самуил
трябва да бъде неразделна
част от нашето славно минало.

Развалини от базиликата „Св. Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Там в каменни саркофази са били погребани
българските владетели Самуил, Гаврил Радомир и Иван Владислав.
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Безбрачното съжителство
от отпадъци – равно на семейство

Компанията за спортни
стоки Adidas се включи в
инициативата да създава
спортни обувки изцяло от
отпадъци, събрани от океана.
В производството на маратонките са влезли всякакъв тип материали - от
отпадни пластмаси до незаконни мрежи за улов на
риба. Боклукът за направата им е събран от The
Sea Shepherd Conservation
Society по време на преследването на незаконна
лодка по крайбрежието на
Западна Африка.
В своята инициатива
Adidas си партнира с компанията, която се стреми
да ограничи замърсяването на световните океани Parley for the Oceans, пише
Smartnews.bg.
За момента маратонките
няма да бъдат произвеждани в индустриални количества. Засега компанията не
смята да ги пуска в продажба, а те може и никога да не
се появят на пазара.
С подобна инициатива
германският спортен концерн цели да покаже, че
рециклирането на отпадъци е възможно и океаните
трябва да бъдат почистени,
тъй като се замърсяват постоянно.

Двойките, които живеят на семейни начала без
да са сключили формално граждански брак, губят
привилегиите на самотните
родители. Това следва от
приетите окончателно от
Народното събрание промени в Закона за социалните
помощи за деца.
Според новите текстове
като семейство се определят и съвместно живеещи родители без сключен
граждански брак, които
съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетиe деца,
както и навършилите пълнолетие, ако продължават
да учат, до завършване на
средното им образование,
не по-късно от навършване
на 20-годишна възраст.
С този текст се очаква да
се сложи край на практиката един от семейната двойка да се обявява за самотен
родител и само неговият доход да се взима предвид при
отпускането на детски надбавки. Сега прагът е 350 лв.
С приетите текстове ще
бъде затегнат и достъпът
до помощи на майките студентки. Според досегашните разпоредби майка, която
следва във висше училище,
получава еднократно от
държавата 2880 лв. Чрез
тази вратичка бременните
жени се записват в университет за по един семестър
само за да получат парите,
но не продължават да учат
по-нататък, сочат данните на Министерството на
труда. Зам.-министър Лазар Лазаров съобщи пред
журналисти в кулоарите на
парламента, че от 2008 г.,
когато насърчението е въведено, до 2014 г. броят на
получателките на такава
помощ е нараснал от 1350

на 7300 - тоест пет пъти, на
фона на спад в раждаемостта. Между 80 и 90% от тях
не са продължили следването си след раждането.
С приетите днес изменения помощта се запазва, но
ще се отпуска само на студентки в редовна форма на
обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на
дете от НОИ. Помощта ще
се изплаща на два пъти като
втората част ще се дава
след като майката се запише в следващ семестър, но
не по-късно от година след
раждането.
Непълнолетните
майки ще получават месечни
помощи за отглеждане на
дете само в натура, решиха депутатите. Предвижда
се стоките и услугите, които майката и детето й ще
могат да потребяват, да се
определят от съответната
дирекция "Социално подпомагане", чиито експерти ще
правят преценката на индивидуалните потребности. В
натура ще получават помощи за отглеждане на децата
си и родителите, които не се
грижат за децата си и харчат парите за друго.
Осиновителите имат право на еднократна помощ
при осиновяване на дете,
независимо от доходите
на семейството, при условие че осиновителите и
осиновеното дете живеят
постоянно в страната. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона
за държавния бюджет за
съответната година, но не е
по-малък от предходната година и не е по-висок от размера на еднократната помощ при раждане на дете,
гласят промените.

Талантливи ученици летуваха в Балчик

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител на
пресцентъра на I ОУ
„Христо Ботев” в Търговище
За втора поредна година
Община Търговище любезно предоставистанцията си в
гр. Балчик за 5-дневен отдих
на изявени в различни области млади хора от региона. В
периода 29.06. – 04.07. 2015
г. 70 талантливи деца от I ОУ
„Христо Ботев“ имаха удоволствието да почиват в базата. В групата се включиха
ученици от IV до VIII клас и
техни ръководители.
Имахме късмет с метеорологичните условия и
всекидневно се наслаждавахме на плажа и морските
вълни. Показахме умения в
плажния волейбол, в който
към своите възпитаници се
присъединиха и техни преподаватели. Някои ученици се концентрираха върху
сбъдване на мечтата си за
бъдеща професионална кариера – седмокласничката
Цветомира Петрова, която
има изявен интерес към фо-

тографията, направи и обработи невероятни снимки,
съхранявайки
вълнуващи
морски мигове. Тя запечата
и плажната среща с известния комик Шкумбата, който
ни развесели и прати поздрави на цяло Търговище.
Вечерите бяха изпълнени с разходки по пъстрата
търговска уличка и крайбрежната ивица. Продължихме традицията от миналогодишното ни летуване да
представяме своеобразна
шоу програма на морската
алея. Чуехме ли фолклорни ритми, извивахме дълги
кръшни хора, показвайки
завидни умения в народните
танци. Фолклорните ритми
са в кръвта на ботевци и е
радващо, че младите хора
искрено се наслаждават и
занимават с народни танци. Като водачи на хората,
Венета, Даниела и Стилиян
бяха в центъра на обективите на родни и чуждестранни туристи, които с интерес
снимаха клипове с търговищките ученици.

Две изживявания от тазгодишната ни почивка в
Балчик ще останат незабравими. За пръв път посрещнахме заедно изгрева на
1 юли. Джулайморнинг ни
остави без дъх с красотата
на първите слънчеви лъчи
на фона на чудния морски
пейзаж.
Съпреживяхме
емоцията, пеейки емблематичната песен, посветена на
празника, и снимайки невероятната картина. Това са
и най-красивите снимки, с
които се завърнахме в родния град.
Няма да забравим и вечерта на 2 юли. Бяхме
зрители на впечатляващо
нестинарско шоу в един
нов крайбрежен ресторант.
Изживяването бе неповторимо, а за четвъртокласничката Карина, пренесена от
нестинар през огнената жарава, то ще остане спомен
завинаги. „Огнената“ вечер
продължи с реализация на
романтичната идея за палене на огнени фенери на морския бряг.

Почина най-старият
мъж на планетата

На 112-годишна възраст
почина най-старият мъж на
планетата. Неговото име е
Сакари Момои.
Той страдал от хронична
бъбречна недостатъчност,
съобщиха властите в град
Сайтама. Момои отбеляза
своя 112-ти рожден ден на
5 февруари в тесен семеен
кръг в болница в Токио, където се намираше под непрестанно наблюдение.
През август миналата го-

дина експертите от Книгата
на рекордите на Гинес официално го признаха за найстар мъж на света.
Сакари Момои е роден
през 1903 г. Дълги години
е преподавал агрохимия,
бил е директор на няколко училища. По думите на
роднините му до последните си дни мъжът е успял да
съхрани ума си ясен, четял
и гледал спортни предавания.

Понеделник, 20 юли 2015 г.
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Оптимист съм за финала на Жизнен стандарт
Водния проект
по време на криза

(от 1 стр.)По проект
трябваше да се мине
под коритото й, но съгласно изискванията на
ЗУТ /Закон за устройство на територията/
не може водопровод
да преминава под канализационни колектори. Това е абсолютно
забранено. Затова се
наложи да се промени
проекта и да се премине въздушно. При което
пък възникнаха проблеми с изолацията и
други подобни. На пръв
поглед това са дребни
проблеми, но те са много трудни за решаване.
Ето например имаме
една къща, която трябва да бъде включена
към водопровод, който
минава по улица „Кюстенджа”, да се направи
отклонение по ул. „Преслав”, но за да стане
това трябва да се премине през частен имот.
Собственикът обаче по
никакъв начин не иска
да даде разрешение за
минаване през имота
му. И така, макар и за
една къща, трябваше
да се намери решение
– все пак не може да я
оставим без водоснабдяване. Е, намерихме
го – оказа се, че собствениците на въпросната къща имат право
на преминаване по
пътека, по която и ние
прокарахме водопровода.
На две-три места
пък излязоха непредвидени прегради - по
проект там трябваше
да се мине безизкопно под земята, но там
се оказаха стари бетонни стени от много
стари постройки. Така
преминаването стана
невъзможно и трябваше да се намерят или
други трасета, или да
се копае по друг начин. Както казах, тези
проблеми не са много
стойности, но просто
им е необходимо време, за да бъдат намерени решенията за
тяхното преодоляване.
Трябва да отбележа,
че споменатата работна среща продължи 6
часа, трудно стигнахме
до решенията, диалогът ни често прерастваше в спорове, но в
крайна сметка важното е, че ги намерихме
и работата по проекта
продължава. И още поважното е, че проектът ще го приключим.
Може би ще сме втората община в страната, която е приключили водния си проект.
Всички други са много
закъсали.
Фирмата също има
интерес да завърши
проекта, защото имат
да получават доста
пари. А както е по договор, общината плаща
само при свършената
работа. Става дума за
над 5 милиона лева, с
които ние разполагаме
и можем веднага да се
разплатим. Условието
е да си асфалтират, да

Какво се случва в Гърция?

си направят пробите,
да мине приемателната
комисия и да си подадат
документите. Ние така
плащаме. От там идват
и ядовете. Понякога не
им стигат оборотните
средства – все пак за
една фирма 5 милиона
не са малко пари. Работниците им стачкуват,
вдигат си чукалата, махат се.Ръководителите
на фирмата идват при
нас да искат пари, но
ние сме категорични:
пари срещу изрядни
документи. Ами това
е – вкъщи да ти влезе
майстор е така, та камо
ли за един 12-милионен
обект.
И все пак, остават
притесненията и за
след приключването на
проекта.
Най-вече ме притеснява как ще стане
реално
„връзването”
на стария към новия
водопровод. Има опасност по кварталите, там
където остават стари
итернитни, когато се направят новите участъци
и се пусне водата, високото налягане да избие
и да започне да се пука
на други места. Но това
вече не е част от този
проект.
- Реално кога можем да очакваме една
от най-натоварените
улици на Търговище –
„Кюстенджа”, да бъде
асфалтирана и обновена?
- За моя радост,
„Кюстенджа” до един
месец ще можем да я
асфалтираме,
обаче
ако искаме да я асфалтираме. В смисъл
такъв, че нашите инженери казват, че е
по-добре да се изчака
от 6 месеца до 1 годи-

бъде обновена улицата или частично ще
бъде изкърпена?
- Зависи. Ще се разбере когато фирматаизпълнител на водния
проект свърши своята
работа и асфалтира засегнатите от нея части.
Тогава ще решим дали
да бъде цялостно. Вариант е участъкът до
ул. „Стефан Караджа”
тази година да мине с
изкърпване, а продължението до Пазара да
бъде обновено изцяло.
За останалата част
– от Пазара до светофарите на Автогарата
– това е включено в капиталовата програма
за обновяване на улици. Но искаме да изчакаме приключването
на проекта, за да може
асфалтирането да ста-

ул. „Трети март” и „Капитан Данаджиев”. Те
разполагат и с добри,
съвременни машини,
които също спомагат
за по-качествената и
по-бързата работа. Не
без значение, разбира
се, е и това, че те работят с по-качествена
смес.
Гореспоменатият
договор ни позволява,
когато съберем парите
веднага да възложим
задачата за изпълнение
и тя да бъде свършена.
Ако не го бяхме сключили този договор тогава
ще трябваше да чакаме три месеца за процедура, от там насетне
обжалване… През това
време удобният за пътно строителство сезон е
отминал и гражданите
остават недоволни.

(от 1 стр.)
Евросъюза да открие банкова
сметка на Гърция, която да се ползва само
за изплащане на дълговете на Гърция, но не и
за заплати, пенсии или
социални дейности и
здравеопазване - приказката за Лисицата и
щъркела. С парите на
европейските данъкоплатци няма да се помага на гръцкия народ, а
ще се помага на западните банки, отпуснали
кредити на Гърция, за
закупуване на оръжия и
пр. безсмислени стоки
от западни производители.
През август 2013
год. германските медии
("Sueddeutsche
Zeitung") съобщават, че
немски производители
на оръжия "RheinmetallDefence-Electronics"
и "Atlas Elektronik" са
платили 9 млн. евро
подкуп на гръцки политици, за продажбата на
подводници на Гърция,
в момент на тежка икономическа рецесия, съкращения в социалната
сфера и здравеопазването в Гърция и съответно отпуснати милиарди
кредити от Германия
(за закупуване на немски подводници).
Последствия
от
кризата в Гърция
Последствия от кризата в Гърция: 54,3 % от
младите (18-29 годишните) са безработни. Голяма част от средната
прослойка в Гърция остават без дом. Гръцкото
правителство
увеличава драстично данък

сгради. Покачване броят на самоубийствата с
40%.
До преди анексирането на източно-европейските страни в Евросъюза, Гърция беше
водеща в ЕС с найголям дял собствени
жилища, а Германия с
най-малък дял собствени жилища на населението си. Гърция е и
страната с най-малко
самоубийства в Европа.
Жизненият
стандарт в Гърция
Въпреки кризата, на
гърците не им се налага
да затягат коланите, под
указанията на Евросъюза, както българите.
Според изследване на
нюрнбергския институт
за пазарни проучвания
GfK, през 2012 година
България е сред европейските страни с найниска покупателна сила
на човек от населението - 2850 евро. За сравнение в Гърция покупателната способност на
човек от населението се
равнява на 11.357 евро,
т.е. четири пъти по-висока от тази в България.
През януари 2015 г. в
Гърция е избрано ново
правителство с премиер
Алексис Ципрас.
Защо Еврокризата
засяга Южна Европа?
Защо Еврокризата
засяга предимно Южна
Европа - Португалия,
Испания, Италия, Гърция, България?
Защото още от праисторическо
време,
войните са се водели
за заграбване на територии с благоприятен

Проф. Димитър Чолаков представя във Варна

„Бреговете на художника”

на преди да се положи асфалта, заради
процесите по улягане.
Но хората няма да могат да изтърпят такива
срокове. Затова съм на
мнение, че през месец
октомври ще можем да
я започнем. От друга
страна там не е спирано движението и колите спомагат за утъпкването, трамбоването на
пръста и няма опасност
от хлътвания.
За
асфалтирането
на „Кюстенджа” сега
събираме пари. Тя не
е включена в големия
заем, който община
Търговище изтегли за
обновяване на улици в
града. Но ще я направим, задължително!
- Цялостно ли ще

не цялостно.
- Но пък ще последва чакане на сроковете по обявяване на
обществена поръчка.
-Не, това няма да
се наложи. Миналата
година успяхме да подпишем договорите за
обществена поръчка,
която е първа по рода
си за нашата общинска
администрация. Става дума за това, че с
„Пътинженерингстрой”
сключихме договор за
четири години напред
за асфалтиране на улици и пътища. А смея да
твърдя, че качеството, което постига тази
фирма, е по-високо от
това на всички други.
Това може да се види
и от работата им по

(от 1 стр.) Преславски"
и има много ученици
в морския град. Има и
заклети колекционери,
които редовно следят
всяко негово гостуване
и слагат червени точки
на картините още преди откриването на всяка
нова изложба.
Сега уважаваният художник е донесъл в галерия "Теди"21 платна
акрил и масло, всички
са съвсем нови -рисувани са в последните 6 месеца. Всяка от картините носи своето различно
насторение, но всички
заедно са докоснати
по определен начин от
свежестта на морския
бриз. На тази колекция,
вдъхновена от морето
и създадена специално
за гостуването във Варна, Димитър Чолаков е
дал показателното име
"Бреговете на художника".
"Брегът за мен е
философско понятие споделя артистът, докато реди платната си
във варненската галерия. - Възприемам го

като среща на водата
и сушата - като място,
където се събират заедно две стихии, два
свята. И не мисля за
брега като за някакво живописно кътче, а
като за мисловно позициониране. Това е място, където можеш да
останеш със себе си и
да помечтаеш за неща,
които могат да се случат само там."
Димитър
Чолаков
признава, че когато
започва една картина,
тръгва от артистичното
настроение, което има
в момента: "Нямам конкретен образ, той се из-

гражда впоследствие и
докато стигна до него,
съзнанието ми минава
през различни запомнени обекти и състояния
на нещата и на света
около мен, докато стигна до завършената композиция."
Вернисажът на изложбата бе на 9.07. от
18 до 20 ч. Тя ще бъде
открита до 9.08.2015.
Димитър Чолаков е
роден през 1954 г. в Попово. Завършва Националната художествена
академия в прословутия първи клас на акад.
Светлин Русев, от който
излизат едни от най-

климат. Никой не иска
да живее там, където се
разхождат бели мечки.
Мнения
относно
кризата в Гърция
"Произхода на тази
катастрофа е в Брюксел, Фанкфурт и Берлин, които сътвориха
погрешна валутна система. Само от там може
да се реши проблема."
Пол Кръгман - носител
на нобелова награда за
икономика през 2008 г.,
цитиран от "New York
Times".
"САЩ
упражняват
натиск, защото Гърция
би могла да получи помощ от Китай или Русия. Голяма грижа е."
Андреа Монтатино от
"Atlantic Council" - Вашингтон.
"Не става въпрос
за пари, а за това да
се постави преграда и
Гърция да е на колене.
За да бъде принудена
да приеме нетърпимото: Пестене и прочее
наказателна
политика." Джоузеф Стиглиц
- носител на нобелова
награда, бивш старши
вицепрезидент и главен
икономист на Световната банка.
"Това, което правят с
Гърция си има име - тероризъм. Защо ни задължиха да затворим
банките? За да всяват
страх между хората. А
всяване на страх се нарича тероризъм." Янис
Варуфакис - финансов
министър на Гърция,
цитиран от испанския
вестник "Ел Мундо".
http://www.
aliceswonderland.eu/

сериозните имена на
българското
изкуство
от последните десетилетия. Сега посвещава
голяма част от времето
си на задълженията на
професор по живопис в
Шуменския университет "Еп. К. Преславски".
Има редица самостоятелни изложби и много
участия в пленери у нас
и в чужбина, носител е
на множество награди.
Негови творби са притежание на музеи и частни колекции в България,
Холандия,
Германия,
Полша, Австрия, Гърция.
Ето как определя неговата живопис акад.
Светлин Русев: "Без да
е сюжетно определена,
това е живопис на определени и дълбоки състояния, които само една
изтънчена човешка природа може да постигне.
Изящна и красива като
форма, привлекателна,
без да е сладникава,
драматична, без да е
тежка и обременяваща,
живописта на Димитър
Чолаков е автономна и
независима, подчинена единствено на пластичния закон - разбран
и тълкуван от неговата
неповторимост."

Понеделник, 20 юли 2015 г.
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
53 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
43 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
88 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
78 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000

Фирма „Тарго спийд” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ за работа в Европа /кат. С+Е/
о
Месечно възнаграждение – 1500-1800 евро
а
в За повече информация – 0893 42 60 14

. ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНО ВЪЗРАСТНО
СЕМЕЙСТВО в с Здравец за денонощна помощ.
По възможност да живее с тях; осигурени
самостоятелна стая и удобства. Може и млада
пенсионерка. Тел.: 0898 98 05 87
.

а
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Давам под наем обзаведен апартамент на ул. „Трапезица” в Търговище – зад Дом „Майка и дете”
Тел.: 0889 77 07 37

Продавам АПАРТАМЕНТ
на ул. „В. Левски” 40 в Търговище – 66
кв.м.; частична дограма; естествен паркет; втори жилищен етаж.
Тел.: 0897 87 57 30
Продавам
* бойлер на дърва и ток
* автоматична пералня „Индезит”
* мебели – спалня, диван, ученическо
бюро със секция и други
Тел.: 0899 933 890

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

и още много оферти...

Продавам "ОПЕЛ КОРСА"
1,2 ; 1989 г. Бензин-газ. Цена
500 лева. Тел. 0887 90 16 82

Търсим зидари за Чехия
– трудов договор и осигуровки
Телефон за контакти: 0888 42 93 45
Продавам ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ –
лукс-обзаведен; в кв. „Борово око”
Тел.: 0893 93 55 12

Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА
ГАРСОНИЕРА
– 3-ти етаж; южна; до
Супера на Трапезица
Наем: 180 лв/месечно
Тел.: 0889/70 55 46 и
0893 20 27 61 – Тодорова

ФИРМА НАБИРА ОБЩИ
РАБОТНИЦИ ЗА ГЕРМАНИЯ
за събаряне на сгради
– осигурени безплатен
транспорт и квартира
Много добро заплащане. Тръгване веднага
Тел.: 0898 82 00 84

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

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

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място – 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

ОБЯВА от
НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ЗЛАТКОВ
има следното инвестиционно намерение
СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ОВОЩНА
ГРАДИНА С АРОНИЯ в поземлен имот
№032001 в землището на с. Голямо
Църквище, община Омуртаг
Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ – Шумен, ул. „Съединение” №71, ет.3 или в кметството на с.
Голямо Църквище.

Продавам ЛОЗЕ – 1 дка, с вилна
Разградска фирма търси
да назначи
постройка, в местността „Чокята”
ТЕХНОЛОГ - МЕЛНИЧАР,
до автобусна спирка; има ток
за мелницата си в Разград.
Цена по договаряне. Тел.: 0898 556 250
Атрактивно заплащане.
Продавам КЪЩА
Тел. за контакти 0886740147
Продавам
АПАРТАМЕНТ
88 кв.м. на ул. „Паисий” 5
– ет.4 от 5; тухлен
Тел.: 0899 75 10 63

срещу ПГИИ „Джон Атанасов” в
Търговище – ул. „Кракра” 3;
- две стаи, салон, кухня и санитарен
възел и дворно място 631 кв. м.
Цена по споразумение
Тел.: 0601/ 6 71 74

Продавам ГАРАЖ – бетон, с елекПродавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в
местността „Кованлъка” – отремонтирана, тромер и нотариален акт в центъра
годна за живеене, с ток и вода, с 1 дка дворно на Търговище. Спешно – на ниска
място, овощни дръвчета и лозе, на достъпно
цена. Тел.: 0876 24 25 91
място с нотариален акт. Тел.: 0897 441 769

Продавам АПАРТАМЕНТ
кв. „Борово око”
Продавам АПАРТАМЕНТ в
Тел.: 0887 36 95 92
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
Търговище
– 57 кв.м.; 3-ти етаж; туРАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
Продавам земя от 1 до 5 дка до
хлен; две стаи, кухня и кухненски бокс;
Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строна ул. „Цар Симеон” 36
Тел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавежЦена: 45 000 лв. Тел.: 0878 14 99 92
Продавам или отдавам под наем
помещения и заведения в съседство с верига Т- маркет в Разград
– паркоместа/човекопоток.
Тел.: 0898 59 51 99

дане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11

Продавам
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
кв. "Запад", бл. 48
Тел.: 0601 7 94 10

Прима ТПК гр. Търговище
Продавам или давам под наем
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
р
ПРОДАВАМ ПРОМИШЛЕНИ СТАФИДИ за изработване на смесени палети в склад в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
за безалкохолни напитки.
обзаведен; с електроуреди
ЗА РАКИЯ И РАКИЯ ОТ СТАФИДИ,
Тел. 0879/ 590 971 – г-жа Иванова Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057

С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
Тел. 0896 929107

пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

((-7)

а
,

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ



(2-4)

"

ТЪРГОВЕ

"ВИТА МЕДИКА"
ТЪРСЯ СЪПРУГА ОТ ТЪРГОВИЩЕ FКЛИНИКА
- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ЖЛЕЗА чрез "изпаряна 70-73 г. – образована, не дебела, ПРОСТАТНА
ване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
симпатична. Тел.: 0886 572 823
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000

а
е

и
а
-



Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище с гараж. Тел.: 0897471025

Продавам ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ
в кв. „Борово око” – 107 кв.м.;
ново строителство; в завършен
вид, без обзавеждане
Цена: 0898 720 520
Продавам илиДВОР
давам1.200
под наем
ПРОДАВАМ
дка
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
със
стара къща в центъра на
в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
кв. „Въбел”
хубаво мясобзаведен;–с на
електроуреди
с лозови
Тел.:то,
0601/890
68; 0895 насаждения
195 673 и 0888 386 057
Изгодно! Тел.: 0898 920 999

20 юли 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Еволюция
22.00 ч. - приключенски

20 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Сен Тропе - тв филм
13:50 Синьо лято - сериал
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - 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 Клиника на трeтия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - тв филм
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие 2 - тв
филм

bTV Action

08:00 Златният час - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Кралете на бягството сериал
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Златният час - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Dragonball: Еволюция екшън
00:00 Кости - сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 90210 - сериал
10:15 Скрити белези - драма
12:45 Досиетата Х - сериал
14:45 Синове на анархията сериал
16:00 Черната вдовица - криминален
18:00 Престъпления от класа сериал
bTV
19:00 90210 - сериал
07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 20:00 Дневниците на вампира
- сериал
обед - токшоу
21:00 КАКВО НОВО В ПОНЕ12:00 bTV Новините
ДЕЛНИК
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето - 23:15 Дневниците на вампира
- сериал
сериал
bTV Comedy
15:30 Светлината на моя
08:00 Шоуто на шантавите
живот - сериал
рисунки
17:00 bTV Новините
09:00 Домашен арест - сериал
17:30 Лице в лице
10:00 Мис таен агент 2 - ко18:00 Бинго милиони - ломедия
тария
18:10 Опасни улици - сериал 12:00 До смърт - сериал
13:00 Стажанти - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите 14:00 Предградие - сериал
14:30 Двама мъже и половина
- сериал
- сериал
21:30 Бог да ни е на помощ
15:30 Новите съседи - сериал
- сериал
17:00 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
18:00 Стажанти - сериал
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони -лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите
- сериал
21:30 Бог да ни е на помощ
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Дневниците на Кари сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Папараци - шоу
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:30 Дневниците на Кари сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

Nova TV

07:00 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

Kino Nova

09:50 Специално разузнаване
- сериал
10:50 Костюмари - сериал
11:50 Въпрос на чест - сериен
12:50 Готини татковци - сериал
13:20 Таткова градина 2 - комедия
15:15 Иронии на съдбата драма
18:00 Специално разузнаване

- сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК
23:10 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Дракон: Историята на
Брус Лий - екшън
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго- сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Пастирът - екшън
00:00 Бягство от затвора сериал

Diema Family

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
23:30 До последен дъх -сериен

Kino Nova - Пълвичен код
21.00 ч. - трилър

21 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Синьо лято - сериен
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - 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 Клиника на трeтия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие 2 - тв
филм

19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Модерно семейство сериал

bTV Action

08:00 Златният час -сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Кралете на бягството сериал
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Златният час - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Свободни стаи 2: Началото - ужаси
23:45 Кости - сериал

20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Модерно семейство сериал

bTV Lady

Маями - сериал
21:00 Първичен код - трилър
23:00 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Пастирът - екшън
08:00 Незабравима - сериал
12:00 На гости на третата
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
планета - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Пожарникарите от Чика13:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
го - сериал
14:30 Дневниците на Кари 14:30 Уокър - тексаският рейнсериал
джър - сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу 15:30 Осмо чувство - сериал
17:30 Търси се - токшоу
16:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 Али Макбийл - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
19:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:30 Господари на ефира
20:30 Дневниците на Кари - шоу
сериал
19:00 Пожарникарите от Чика21:30 Незабравима - сериал
го - сериал
bTV Cinema
22:30 Сияйна луна - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейн08:00 Синове на анархията 23:30 Модна къща - сериал
джър - сериал
сериал
21:00 Бягство от затвора Nova TV
09:00 90210 - сериал
сериал
10:30 Доктор Дулитъл 2 -комедия 07:00 Здравей, България
22:00 Морски пехотинци 09:30 На кафе - НТВ
12:30 Досиетата Х - сериал
екшън
11:30 Бон Апети
14:30 Синове на анархията 00:20 Бягство от затвора 12:00 Новините на Нова
сериал
сериал
12:30 Гранд хотел - сериен
15:45 Премиера - Амелия 13:30 Моята карма - сериен
приключенски
Diema Family
18:00 Престъпления от класа - 14:30 Прости ми - сериен
09:30 Индия: Любовна история
16:00 Новините на Нова
сериал
- сериен
16:30 Малката булка - сериен
19:00 90210 - сериал
11:30 Сезони на любовта 20:00 Дневниците на вампира 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериен
19:00 Новините на Нова
- сериал
12:30 До последен дъх 21:00 Мъже на честта - драма 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериен
23:30 Дневниците на вампира 21:00 Хавай 5-0 - сериен
13:30 Бон апети
- сериал
22:00 Новините на Нова
14:00 Необуздано сърце 22:30 Господари на ефира - шоу
сериен
bTV Comedy
23:00 Отмъщението - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите 08:00 Шоуто на шантавите
сериен
рисунки
Kino Nova
17:00 Двете лица на Истанбул
09:00 Комиците - шоу
07:50 Убийства в Мидсъмър - сериен
10:00 Рок завинаги - комедия
сериен
12:00 До смърт - сериал
10:00 Специално разузнаване 18:00 Сезони на любовта сериен
13:00 Стажанти - сериал
- сериал
19:00 Моята карма - сериен
14:00 Предградие - сериал
11:00 Костюмари - сериал
14:30 Двама мъже и половина 12:00 Въпрос на чест - сериен 20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите - сериал
14:00 За нула време - трилър
сериен
15:30 Новите съседи - сериал
15:50 Игрален филм
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Специално разузнаване 22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Стажанти - сериал
- сериал
23:30 До последен дъх 19:00 Предградие - сериал
19:00 Костюмари - сериал
сериен
19:30 До смърт - сериал
20:00 От местопрестъплението:

СРЯДА

bTV Cinema - Неудържим
21.00 ч. - екшън

22 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Синьо лято - сериал
14:40 Малкият самурай - тв
филм
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - 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 Клиника на трeтия етаж
- тв филм /
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 По съвест - тв филм
21:50 В кадър
22:45 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 Под прикритие 2 - тв
филм

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Златният час - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Кралете на бягството сериал
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Златният час - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Анаконда - приключенски
23:45 Кости - сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 90210 - сериал
10:15 Мъже на честта - драма
13:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Синове на анархията сериал
16:15 Африка, моя любов драма
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Неудържим - екшън
23:00 Дневниците на вампира
- сериал
00:00 Наслада - драма

19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Модерно семейство сериал

19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Автомобил 19 - екшън
22:50 От местопрестъплението: Маями - сериал
23:50 Идеалният шеф - драма

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Дневниците на Кари сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Cool…T- лайфстайл
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:30 Дневниците на Кари сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

07:45 Осмо чувство - сериал
09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Морски пехотинци екшън
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
16:30 Медикоптер 117 -сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 7 секунди - криминален
00:00 Бягство от затвора сериал

bTV Lady

Nova TV

07:00 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
bTV
16:30 Малката булка - сериен
07:00 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:30 Най-доброто от Преди
19:00 Новините на Нова
обед - токшоу
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
12:00 bTV Новините
21:00 Хавай 5-0 - сериен
12:30 Шоуто на Слави
22:00 Новините на Нова
13:30 Тайните на времето 22:30 Господари на ефира - шоу
bTV Comedy
сериал
08:00 Луди за връзване - анима- 23:00 Отмъщението - сериен
15:30 Светлината на моя
ционен
Kino Nova
живот - сериал
09:00 Аламинут - шоу
07:50 Убийства в Мидсъмър 17:00 bTV Новините
10:00 Кухня в Париж - комедия
сериен
17:30 Лице в лице
12:00 До смърт - сериал
10:00 Специално разузнаване
18:00 Бинго милиони - ло13:00 Стажанти - сериал
- сериал
тария
11:00 Костюмари - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 14:00 Предградие - сериал
14:30 Двама мъже и половина 12:00 Въпрос на чест - сериен
19:00 bTV Новините
- сериал
14:00 Идеалният шеф - драма
20:00 Кварталът на богатите
15:30 Новите съседи - сериал 16:00 Първичен код- трилър
- сериал
18:00 Специално разузнаване
21:30 Бог да ни е на помощ - 17:00 Шоуто на Слави
18:00 Стажанти - сериал
- сериал
сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите
- сериал
21:30 Бог да ни е на помощ сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
23:30 До последен дъх -сериен

Diema TV - Мумията 3
20.00 ч. - екшън

23 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Васко да Гама от село
Рупча - филм
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - 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
20:55 Животът е роман - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие 2 - тв
филм

Diema TV

bTV Action

08:00 Златният час -сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Кралете на бягството сериал
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Златният час - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Анаконди: Кървава следа
- ужаси
23:45 Кости - сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 90210 - сериал
10:45 Неудържим - екшън
13:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Синове на анархията сериал
16:15 Африка, моя любов, част
2 - драма
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Усмивката на Мона Лиза
- драма
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

19:30 До смърт - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Модерно семейство сериал

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Дневниците на Кари сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:30 Географски ширини лайфстайл
17:00 Мармалад - шоу
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:30 Дневниците на Кари сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

Nova TV

07:00 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

- сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Константин - екшън
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 7 секунди - криминален
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
16:30 Медикоптер 117 -сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Мумията: Гробницата на
Императора Дракон приключенски

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
bTV Comedy
16:00 Ритъмът на мечтите 08:00 Шоуто на шантавите
сериен
рисунки
17:00 Двете лица на Истанбул
09:00 Шоуто на Слави
- сериен
Kino Nova
10:00 Меню за трима - комедия
18:00 Сезони на любовта 10:00 Елементарно, Уотсън 12:00 До смърт - сериал
сериен
сериал
13:00 Стажанти - сериал
11:00 Специално разузнаване 19:00 Моята карма - сериен
14:00 Предградие - сериал
20:00 Малката булка - сериен
- сериал
14:30 Двама мъже и половина
12:00 Въпрос на чест - сериен 21:30 Ритъмът на мечтите - сериал
сериен
13:00 Последното изкушение на
15:30 Новите съседи - сериал
22:30 Двете лица на Истанбул
Христос - драма
17:00 Комиците - шоу
- сериен
16:15 Автомобил 19 - екшън
18:00 Стажанти - сериал
18:00 Специално разузнаване 23:30 До последен дъх -сериен
19:00 Предградие - сериал
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Наистина ли си независима?
ТЕСТ * САМО ЗА ЖЕНИ

1.Случва ви се да отидете
съвсем сама...
а)да си купите бельо
б)на кино
в)да обядвате в ресторант
2.На купон попадате на мъж,
който ви харесва:
а)предлагате му да му донесете нещо за пиене
б)търсите някакъв знак за
интерес от негова страна
в)директно го атакувате
3.Вашата пералня издава
притеснителни звуци, потърсвате...
а)баща си
б)някой майстор
в)кутията си с инструменти
4.Имате сериозен проблем
със свой колега:
а)подмазвате му се, за да
оправите нещата
б)предизвиквате
искрено
обяснение
в)свивате се в своето ъгълче,
в очакване той да ви потърси
5.Когато прекарате един
ден, без да видите никого:
а)бродите из апартамента си
като изгубена душа и очаквате
телефонът да звънне
б)възползвате се, за да се
поглезите
в)това не ви се случва почти
никога
6.В юношеските ви години
родителите ви даваха свобода...
а)за нищо
б)да избирате приятелите си
в)да излизате вечер или
през почивните дни
7.Гаджето ви ви зарязва заради друго момиче:
а)молите го да остане с вас
б)опитвате се да разберете
какво се е провалило в отношенията ви
в)за ваше учудване изпитвате облекчение
8.Вие...
а)вече имате шофьорска
книжка
б)нямате шофьорска книжка
в)имате шофьорска книжка и
за мотор или кораб
9.Най-добрата ви приятелка
ви прави сцена. Вие сте сигурна, че...
а)никога повече няма да я
видите
б)след няколко дни всичко
ще бъде забравено
в)можете да минете и без
нея
10.В работата си сте найефикасна, когато...
а)ви казват точно и ясно какво искат от вас
б)ви дадат възможност сама
да организирате работата си
в)ви дадат абсолютна свобода
11.Там, където живеете в
момента:
а)решението е на гаджето
(родителите) ви
б)това е и вашият избор
в)решението взехте съвсем
сама
12.Мечтаете да бъдете или
вече сте:
а)изпълнител
б)на заплата
в)шеф на самия себе си
13.Често ви се случва по отношение на другите:
а)да се чудите дали ви намират за интересна
б)да мислите, че сте горе-долу добре приета
в)да се притеснявате малко
или много какво мислят за вас
14.Неприятните задължения
в работата или вкъщи:
а)падат се винаги на вас
б)правите своята част, но
нищо повече
в)често се укорявате, че се
измъквате
15.Той ви казва “Ще ти се
обадя”:
а)страхувате се дори да вземете душ или да пуснете прахосмукачката, от страх, че няма
да чуете позвъняването
б)оставяте телефонния си
секретар да си свърши работата
в)оставяте по три съобщения
на домашния и на мобилния му

телефон
16.Последното ви скъсване:
а)мислихте за самоубийство
б)имаше един момент, в който видяхте, че наближава
в)вие го зарязахте
17.Свекърва ви има расистки
или антисемитски възгледи:
а)оставяте я да вярва, че сте
съгласна с нея
б)правите се, че не сте я
чула
в)бойкотирате я
18.За да се харесате на един
мъж, сте готова:
а)да излезете облечена като
проститутка, ако това го възбужда
б)да излизате (почти) всяка
вечер с прозрачно еротично
бельо
в)нищо съществено. Чудо голямо, че бельото ви в телесен
цвят не му се струва еротично
19.Решили сте да живеете
заедно. Вие предпочитате...
а)да се пренесете при него
в)да наемете нов апартамент
в)да му направите местенце
в своя апартамент
20.В една двойка нещата
вървят, когато...
а)правят почти всичко заедно
б)всеки си има свои занимания и удоволствия
в)можете да излезете на вечеря с някое бивше гадже, без
от това да се правят драми
21.Когато заминавате някъде за почивните дни, това обикновено е...
а)у родителите ви
б)у приятели
в)на хотел
22.За да си купите къщата
на мечтите си, вие очаквате...
а)приятелят ви да си открие
жилищно-спестовен влог
б)да срещнете мъжа на живота си
в)да имате достатъчно пари
23.Вече сте живяла сама...
а)за няколко месеца
б)една-две години
в)няколко години
24.Една гадателка ви е предсказала “щастливо събитие”.
Това вероятно е:
а)сватба
б)бебе
в)среща
25.Често си спомняте за...
а)детството си
б)бившето си гадже
в)последната си отпуска
ОТГОВОРИ:
12 и повече отговори в):
Автономната
КАТО
ЦЯЛО... Относителна независимост. Вземате решения
като голямо момиче. Нямате
нужда друг да дойде, за да ви
претопли обеда, да ви попълни данъчната декларация или
да забие гвоздей на стената.
За да сте в добри отношения
с другите сте способна да се
направите на приятно разсеяна, но и дума да не става да
се откажете от индивидуалността си. Вие имате свой
вкус, любими цветове, идеи
и желания, които са типично
ваши. В РАБОТАТА СИ... Имате нужда от предварително
определени правила на играта, преди да сте в състояние
да свършите своята работа.
Нямате нужда някой да ви
стои на главата през цялото
време. Свикнала сте да поемате инициативата и отговорността.
Притежавате
достатъчно увереност в себе
си, за да приемете евентуалните критики и да се възстановите след някой провал. Ако
срещнете проблем, можете
да поискате помощ или да се
откажете, като не можете
да направите друго, но не се
чувствате унижена от това.
В ЛЮБОВТА... Вие не живеете
в зависимост от позвъняването или погледа на другия.
За вас земята не престава
да се върти, ако ви липсва
едно-единствено същество.
Не сте отчаяна, ако Артур
има свои идеи за почивните

дни или пък ако Роберто ви
е забравил заради финалите
на световното по футбол.
Със или без любов, вие имате своята работа, интереси, приятели. Когато имате
любовен партньор, животът
ви не е статичен. Разбира се,
както всички останали, и вие
си правите различни сметки,
но това не ви пречи да си имате свои собствени занимания и удоволствия. ВАШИЯТ
ПРОБЛЕМ... Никакъв и отново никакъв, освен голямата
трудност да проумеете, че
не всички са като вас. Често
пъти вие вземате решения
по един ултимативен начин,
като поставяте останалите
пред свършен факт. И, разбира се, се ядосвате, когато
те не ви следват или когато нещата не се случват по
идеалния начин, който сте си
представяла. ЗА ДА ПОДОБРИТЕ НЕЩАТА... Слушайте:
не е задължително другите да
виждат нещата, които за вас
са очевидни. Не всички имат
вашите нужди, интереси и
градация на ценностите. Не
можете да очаквате хората,
с които живеете или с които
работите, да споделят вашите чувства, проекти и намерения. Понякога фактите не
говорят сами. Не рядко прекалено много разчитате на
ефикасността и в резултат
на това на средствата на комуникацията и на съвместното съществуване. Отделете
време, за да обясните своя начин на действие, методите и
принципите си.
12 и повече отговори б):
Привидно независимата
КАТО ЦЯЛО... “Правя всичко,
което искам и когато искам.”
Това е любимият ви рефрен.
Непрекъснато повтаряте, че
не понасяте някой да диктува поведението ви, да решава
вместо вас или, още по-зле,
да ви управлява. Разбира се,
вие нямате нужда да ви държат за ръката, за да решите
резедава или синя рокля да си
купите или за да запълните
седмичния си график. Вярвате
ли, че сте независима? Грешка. Ако беше така, нямаше да
има нужда да го повтаряте по
цял ден. В РАБОТАТА СИ... Изключителна индивидуалистка, вие се поболявате, когато
ви включат в екип и ви наложат ритуалите на групата.
Вие сте повече или по-малко
бунтовник срещу авторитетите и сте на нож с графиците и разписанията. Вие много точно се прицелвате; със
своите предимства сте в състояние да се справите съвсем
сама и да постигнете успех
при най-трудни условия. Но си
имате и своите недостатъци
често пъти сте в състояние
да дестабилизирате всички
около себе си, защото сте непредвидима и обичате да се
правите на звезда. В ЛЮБОВТА... По-скоро сте егоистка
и мислите на първо място за
себе си. Правите това, което ви изнася. Често казвате
“Така стоят нещата!” (вариант: “Такава съм си.”), което
трябва да се разбира като “Да
вземем/да оставим.” или “Какво ще кажеш, съкровище?”,
което трябва да се разбира
като “Престани да ми се разхождаш по нервите!”. Само
едно нещо има значение вашето удоволствие и вашият интерес. Поради тази причина,
вие вземате много и давате
малко. Очевидно е, че трудно
понасяте противопоставянето или фрустрациите, които предлага животът с друг
човек. ВАШИЯТ ПРОБЛЕМ...
На практика, вие още не сте
прекъснала пъпната си връв.
Вашата независимост често пъти е инфантилност (в
този случай винаги има мама
или татко, които стоят зад

вас) или някакъв афективен
недостиг (в този случай вие
никога не можете да разчитате на мама и татко). Така че,
като възрастен човек, вие не
сте в състояние да се доверите (“родителите ми са нещо
сигурно, няма по-сигурно от
тях” или “ако родителите ми
ме изоставят, целият свят
ще ме изостави). ЗА ДА ПОДОБРИТЕ НЕЩАТА... Първо
трябва да разберете, че вашето “Нямам нужда от никого” и агресивността, която
често върви с него (изваждате ноктите и оголвате зъбите си в момента, в който
решите, че някой се опитва
да разбие защитата ви), са
по-скоро защитни рефлекси,
а не белези за истинска независимост. След това се
поставете на мястото на
другите, с които живеете
или работите. Разбирате ли
какво ги карате да понасят?
Едва ли. Вие не сте особено
толерантна. Научете се да се
доверявате. За това има само
едно решение заемете се истински с едно нещо (работа,
любов...) и поне веднъж отидете до края. Чудо голямо, ако
сбъркате. Може би именно в
случай на провал а вие винаги
сте победителката най-после ще пораснете.
12 и повече отговори а):
Зависимата КАТО ЦЯЛО...
Равнището на независимост
при вас клони към нула. Вие
сте неспособна да вземете
дори едно решение във всекидневния си живот, ако някой
не ви държи ръката. “Какво да
си облека днес?”, “Смяташ ли,
че е добра идея да вечеряме с
Мария?”, “Какво да напиша на
пощенската картичка за родителите ми?”... Много рядко
ви се случва сама да изберете какво ще ядете, мястото,
където ще прекарате почивката си или цвета на завесите. В РАБОТАТА СИ... Имате
нужда да бъдете поставена
в някакъв екип, да имате ясни
задължения и точно определени задачи. Предпочитате да
останете в сянка, да бъдете
управлявана, често сама си
признавате, че не сте нищо
повече от обикновен изпълнител. Липсва ви независимост
и инициатива. Дума да не става сама да поемете отговорност или да излезете извън
своите коловози. Предимно
търсите как да избегнете
проблемите и усложненията.
Тъй като мразите критиката,
а още повече конфликтите,
имате склонност да се спотайвате, дори и когато имате право. В ЛЮБОВТА... Без
мъж до себе си нямате нито
живот, нито проекти, нито
идеи. Когато, обаче, той е до
вас, сякаш ви поникват криле.
Филми, купони, ресторанти,
апартаменти,
приятели...
изборът е изцяло негов. Очаквате добрата му воля (залепена за телефона), казвате
му винаги “да”, дори когато не
искате нещо, никога “не”, дори
и когато не сте съгласна.
Живеете в неговата сянка,

около него и се ужасявате от
идеята, че той може да ви изостави. ВАШИЯТ ПРОБЛЕМ...
Често пъти изключително
властни родители, които не
са ви оставяли да вземете
сама и най-малкото решение.
Или пък, точно обратното,
родители, които сякаш са забравяли, че съществувате.
Резултатът: сега безкрайно
ви липсва увереност в себе си,
имате нужда да се грижат за
вас и сте готова на всичко,
за да ви обичат и да не бъдете отхвърлена. ЗА ДА ПОДОБРИТЕ НЕЩАТА... Задължете се да вършите нещата и
да правите проекти съвсем
сама (особено когато имате
партньор). Започнете с найлесното: киното (все пак, ще

отидете да гледате филм,
какъвто харесвате), среща с
някоя приятелка (все пак, ще
преоткриете истинските си
приятели). След това престанете да бъдете вечният
доброволец за черната работа. И, най-вече, направете
така, че всекидневната ви
програма да е достатъчно
натоварена. Типично за зависимите хора е това, че
нищо не организират предварително, тъй като се
страхуват да не пропуснат
нещо (обаждането на любим
човек, покана в последната
минута). Ако вашето време
е ценно, вие също сте ценна.
Останалите бързо ще се откажат от идеята, че сте винаги на тяхно разположение.

Астрални знаци
ОВЕН Ще подтиквате и Козирози да упорстват по задачи, но дали
вие давате пример с работата си. Дамите от Овен се справят по-леко
с деловите и семейните проблеми, а господата не получават разбиране от близки. Някои не са определили точно целта си, това се
отразява на резултата. Втори обещават и не изпълняват, трети прехвърлят
рутинни неща другиму, обаче така не върви.
ТЕЛЕЦ В началото на седмицата като Близнаците трябва да бъдете
много внимателни с шефовете, от тях зависят ваша изява, печалби.
Дамите Телец имат и домашни грижи, вероятно е неразбирателство
с близки, да гледат да смекчават някак нещата. Някои от знака на
моменти се разколебават в начинанията си, водят се по мнение на колеги.
По-добре се съсредоточете в започнатото, помощ ще има.
БЛИЗНАЦИ Сега се съобразявате много с шефове, влиятелни
познати, подсказвате и на Телци да са в синхрон с началството.
Близнаците имат трудни задачи, непредпазливост или припряност
може да им докара яд, нека действат по-бдително и само в рамките
на своите компетенции. Някои се притесняват за финансите си, ала налучкват верни ходове, шанс помага да оправят сметките.
РАК И вие като Везните се пазете да не потънете в маловажни
детайли, ще пропуснете чуден шанс за изява. Група Раци имат
доста амбициозни планове за работа и печалби, но виждат: сега е
по-подходящо да действат в екип, ще привличат колеги, познати.
Други използват връзки, за да прокарат свои идеи и все пак да не надхвърлят боя си, претупаните набързо задачи не са им плюс.
ЛЪВ Ще се радвате на добри резултати от усилията си, но е редно най-прецизно да уреждате финансови и административни неща.
Лъвовете понякога спират само до приказките, но думите им не са
нито документ за чиновниците, нито ще уплашат нарушителите. Ако
колеги не са стриктни, имате власт да решите проблема, за техника слушайте специалисти.
ДЕВА Хубаво начало на седмицата, мнозина откриват доста подходящи условия за изпълнение на смелите си идеи. Разбира се, Девите първо трябва да разчистят изостанали задачи и куцащи отношения, колеги и партньори не са твърде стриктни в работата. Гледайте
да не стигате до кавги, сега и близки ви учудват с поведение. Идват
добри вести, печалби, някои получават нови отговорности.
ВЕЗНИ Очертават се път и нова информация, но като Раци трябва
да внимавате дребни детайли да не отклонят усилията ви от важното. При Везните влиянията са определящи до неделя, хич да
не се поддават на самочувствие, че са големи знаячи в работата и
всичко им се получава. Нужна ви е помощ и от други специалисти, трудът
на бдителните ще е по-ефективен.
СКОРПИОН Струпва ви се доста работа, вие се справяте със задачите си сериозно, изпълнението на някои свързвате с по-нататъшни
планове за лични промени. Група Скорпиони пък са заинтересувани от нови поръчки, виждат в тях възможност за утвърждаване и
кариера. Така е, затова давайте всичко от себе си за промени в дейността на екипа, но не усложнявайте излишно нещата.
СТРЕЛЕЦ Като Козирозите следва да заложите на взаимодействие
с колеги, бизнес партньори. Някои Стрелци май са големи махнаджии и са готови да спорят за какво ли не. Не е уместно, сега
околните са ви помощници при по-трудни задачи и къси срокове,
от общите усилия зависят печалбите, а и кариерата на част от знака. В свободното време отдъхнете – дните са напрегнати, уморителени.
КОЗИРОГ В началото на седмицата като Стрелците залагате на партньорства в деловия си кръг, близки Овни ще ви подскажат: можете
повече да упорствате. Сигурно, но Козирозите сега ловят шансовете, които са най-благотворни за реализация на идеите им. Някои оставяте за по-нататък, ала не ги забравяте. И вас няма да ви забравят влиятелни хора, които веднъж са преценили професионализма ви.
ВОДОЛЕЙ Сега имате добри условия за изява и печалби, шефове ви
възлагат нови задачи. За част от Водолеите ангажиментите са на път
или свързани с разширяване на досегашна дейност. Пречките не са
малко, мобилизирайте се, търсете помощници. Хората вярват в професионализма и коректността ви, ще се отзовават. С парите внимателно, не
мислете само за свои доходи, а за екипа.
РИБИ Работата ви е доста, а приходите не са кой знае колко големи. За Рибите истинската печалба е да заобикалят спорните теми и
да не си създават неприятели в екипа, с който работят. Няма да е
лесно, други ви предизвикват, а и вашият език е остър. По-добре
забравете болните въпроси, контролирайте емоциите и останете на по-заден план, никой не оспорва професионализма ви.

Понеделник, 20 юли 2015 г.
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Мъжките паяци
се радват на секса
Германски учени от университета в Грайфсвалд
установиха, че мъжките паяци все пак изпитват радост
от секса, след като откриха
нервни клетки в репродуктивните им органи, съобщава ДПА.
Преди се
с м я таше,
че техн и т е
гениталии са
безчувствени,
а
целият
процес
по съешаването се командва от
женските екземпляри.
Екипът на Елизабет Липке обори тези схващания,
като констатира, че самците
могат да повлияят на копулацията, като контролират
потока на своята еякулация. Немските специалисти
осъществили опити с тасманийски пещерни паяци от
вида Hickmania troglodytes,
които са с размерите на човешка длан. Използвайки
метода на т.нар. трансмиИзобилие в селския двор... сионна електронна микро-

Странно,
но факт:



скопия те получили увеличения от 15-20 хиляди пъти
на репродуктивните органи
на самците.
Невроните в тях контролирали налягането и обема
на еякулата, което им позволявало да се адаптират подобре
п
о
време
на съешаването.
Осв е н
това
т а сманийските
паяци чрез две специални
жлези били способни да си
осигурят бащинство, чрез
добавяне на индивидуални
секрети. Самките от вида
често се чифтосват с няколко мъжки, които ги умилостивяват с подаръци. Когато
копулацията е по-продължителна, трансферът на
сперма е по-голям и това
осигурява по-голямо потомство на екземплярите.
Досега на самците се приписваше много по-пасивна
роля.

ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

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

ТОП ВИЦ
В гората пуснали авиолиния
- лъвът бил пилот, а мечката
стюардеса. На първия полет
се качили вълкът и гаргата.
Самолетът излетял и мечката отишла да види какво ще
желаят пътниците. Гаргата
казала:
- Едно уиски.
Вълкът, за да не остане поназад - и той поискал уиски.
Донесла им мечката уиски,
гаргата го взела и пляс - изсипала го на земята. Вълкът - да
не остане по-назад - и той го
изсипал. И така няколко пъти.
Мечката се нервирала и отишла при лъва:
- Тия двамата отзад направиха всичко на кочина.
- Изхвърляй ги тогава.
Хванала ги мечката и ги изхвърлила. Летейки надолу, гаргата казала на вълка:
- Вълчо, защо се правиш на
мъж, като не можеш да летиш?

Траурна агенция

ÐÅÊÂÈÅÌÈ
Денонощно
погребално
обслужване
гр. Търговище ул. Г.С.Раковски 33
денонощен телефон

0879 65 41 21
Продавам
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
кв. "Запад", бл. 48
Тел.: 0601 7 94 10

10 изненадващи неща за жените

Които вероятно не знаехте

Женско пингвинче не доближава водата

Повечето пингвини са
най-щастливи във водата, но Шарлот, която живее в зоопарка Birdland в
Глостършир, предпочита
да пази перата си сухи и
създава доста проблеми
на гледачите си, съобщи
в. "Дейли експрес".
Шарлот, която е отгледана от Алистър Кийн,
толкова се бои от басейна, че не иска да припари
до него, въпреки уроците

по плуване, които се опитва да й даде гледачът
й. Когато го видяла подготвен са плуването с
шнорхел и маска, тя дори
се уплашила и побягнала.
"Знам, че пингвините
не могат да плуват, но тя
се престара в усилията си
да избягва водата - каза
гледачът. - В естествена
среда пиленцата се учат
да плуват, като следват

родителите си във водата.
Затова се опитах аз да й
покажа как се прави това.
Тя обаче не пожела."
Гледачите упорстват и
се надяват скоро Шарлот
да се престраши и да се
доближи до водата.
Зоопаркът Bir-dland е
единственият в Англия, където се отглеждат кралски
пингвини. Шарлот е първото пиленце, отгледано там
от седем години, и първото
женс к о ,
излюпило
се от
девет
години.
Гледачите
й възлагат
големи
надежди.
Първият пингвин се е появил
уведомява своите клиенти, че
преди 20 млн.
години
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
Праотецът на
мираната питейна вода по електронен път с ъ в р е м е н н и т е
(Е pay), както и да получават електронни пингвини е живял в Антарктида
фактури (e Faktura)
преди около 20
Подробности на сайта на „В и К” Търговище милиона години
назад. Това се каз-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

Ех, жените… тези в САЩ е била жертва на
посегателмистериозни същества сексуално
на планетата Земя. На ство в САЩ.
7. Ямайка, Колумбия
човек едва ли ще му
стигне и един цял ден, и Сейнт Лусия са дърза да обясни всички жавите, в които по-ветехни особености. Но роятно е да срещнете
поне може да се опита, жена шеф, отколкото
мъж.
пише A Plus.
6. Само 2 процента от
Хората,
отговорни
за YouTube канала 10 жените се описват като
Everything, приеха това красиви.
5. Най-многото деца,
предизвикателство
и
съставиха списък с мал- които една жена е ражко известни факти, свър- дала до момента, е 69.
4. Сърцето на жените
зани с тях. От страните,
в които има най-много бие по-бързо от това на
жени на лидерски по- мъжете.
3. В Русия има 9 млн.
зиции, до първите дами
на Олимпийските игри. повече жени, отколкото
мъже.
Вижте ги!
2. Жените изговарят
10. Някои жени могат
да имат генетични мута- по 20 хил. думи на ден.
ции, които им позволя- Това е с 13 хил. повече
средностатистичеват да виждат милиони от
ския мъж.
нови цветове.
1. 20 процента от же9. За първи път на
жените е позволено да ните в САЩ изкарват
ва в статия, публикувана в списание участват в Олимпийски- най-малко 5 хил. долаBiology Letters.
ра повече от своите поте игри през 1900 г.
Пингвините живеят на места
8. Всяка шеста жена ловинки.
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