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В болница „Папуров”

Операция на
кръстна връзка

Успешно сътрудничество с болница „Професор Шойлев” в София

Започна разкопаването на поредната улица в Търговище. По проекта за водния
цикъл нови тръби ще бъдат положени на ул. "Палаузов". Дължината на отсечката е
един километър и по план трябва да приключи до месец.

Търговище

Пътуващото
Четете етикетите,
сигнализирайте за нередности кино дойде
Агенцията по храните препоръчва

Спрямо предходната
година, няма завишение на нарушенията в
търговската мрежа и
производствата в летните месеци. Това е констатацията на Областна
дирекция по безопасност на храните в Търговище.
За периода 7-11 юли
инспектори от агенцията са проверили 48
обекта от търговската
мрежа и заведенията
за обществено хранене. Проверени са още
6 склада за търговия
на едро и 15 производствени
предприятия.
Издадени са 12 предписания, един акт за административно нарушение
- заради неизпълнение
на направени предпи-

сание и са бракувани
около 10 кг. - сирене.
Заради нарушения и
пропуски, временно са
затворени два обекта:
производствен цех - заради получен съмнителен резултат при микробиологичния анализ на
готов продукт и бистро
– заради лоши хигиенни условия и липса на
записи по системата за
самоконтрол.
Доктор Елена Мавродиева, началник отдел
„Контрол на храните”
при ОДБХ - Търговище
уточни, че всички
обекти в търговската
мрежа и общественото
хранене подлежат на
самоконтрол. Контролът, които осъществява
агенцията при (на 2 стр.)

Съобщение

ÁÑÏ è ÊÎÀËÈÖÈß
ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß

организират традиционния

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

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

с „Опасен чар”

Българският
филм
"Опасен чар" с известния наш актьор Тодор
Колев се очаква да
бъде прожектиран на
огромния екран, който
ще бъде монтиран на
откритата сцена в парка
"Борово око" на 21 юли,
понеделник в рамките
на третата кампания
"Пътуващо лятно кино с
БНТ" . Началото е 20.30
часа. Целта на инициативата е възстановяване на летните кина в
страната или на откритите сцени, необходими
за социалния и културен живот
(на 2 стр.)

Първата уникална по рода
си операция на
предната кръстна
връзка на коляно
беше извършена
преди дни в хирургична болница
„Папуров” в Търговище. В екипа
осъществил медицинската интервенция участваха
докторите
Венцислав Тимушев
и Георги Дамянов
от Специализирана болница за
активно лечение
по
травматология,
ортопедия
и спортна медицина „Професор
Шойлев” в София,
както и д-р Тихомир Папуров от болница „Папуров” ортопед травматолог и същевременно
с големи интереси в общата хирургия.
Пациентката е младо
момиче от Омуртаг, което е получило травма
тази зима при падане
на леда. След удара
при движение и дори
минимални натоварвания на крака девойката
започнала да усеща, че
коляното й не е стабилно. Появила се силна

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

10 къщи от
държавата за туризъм

Антоново

болка, а контузеното
мястото
периодично
оттичало. "При подобни травми, ако увреждането не се лекува
навреме започва износване на хрущялите
и последствията може
да са фатални" обясни
д-р Тихомир Папуров,
подчертавайки, че при
усложнения може да се
наложи подмяна на ставата. За щастие прогнозите при младото момиче са оптимистични.
„Самата
(на 2 стр.)

С решение на Министерския
съвет
от
16.07.2014г. община Антоново получи собствеността върху 10 сгради в село
Ястребино. До момента
те са стопанисвани от
Министерството на образованието и науката, като
част от Националния детски комплекс.
Двуетажните
сгради
заедно с прилежащите им
терени ще бъдат прехвърлени от Областната администрация на общината,
след като се сформира комисия за предаването им.
С получаването на
собствеността местната
власт ще има възможност

да ремонтира сградите
и да създаде условия за
развитие на туризма в района.
Община Антоново в момента изпълнява проект за
изграждане на Туристически информационен център, който се финансира
по линия на Програмата за
развитие на селските райони. Осигурените средства
за строителство и оборудване са 350 000 лв.
Предстои да се кандидатства пред фондовете
за ремонт на 10 къщи, които ще бъдат превърнати
в хотелска част за развитие на туристическа дейност в общината.

В Попово приеха Интегрирания план

Разрешиха барбекюто в „Ковачевското кале”
* Конкурс за управител на МБАЛ - Попово

На 17 юли, четвъртък,
се проведе тридесет и
шестото заседание на Общински съвет – Поповo. В
началото на заседанието общинските съветници
гласуваха единодушно да
бъде приет изготвеният
Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 20142020 и финансиран по ОП
„Регионално развитие”.
Посетителите на архитектурния комплекс „КоваНаложи се съветниците
чевско коле” още през това лято ще бъдат посрещани с да гласуват актуализация
нови атрактивни услуги.
на бюджета на община

Попово, за да може да се
изгради газификация на
Центъра за настаняване
от семеен тип, както и да
се осигурят средства за
археологически разкопки
в комплекса „Ковачевско
кале”. Съветниците подкрепиха и новите услуги,
които комплексът да предлага, а именно: прожектиране на филми за представяне на крепостта и
нейната история, ползване
на барбекю и пещ от посетителите.

Общинският съвет в
Попово взе решение и
определи условията за
провеждане на конкурс за
възлагане управлението
на „МБАЛ-Попово” ЕООД,
тъй като в момента има
временно
изпълняващ
длъжността управител.
Съветниците гласуваха
и проект на договор за сътрудничество между община Попово и „Булекопак”
за организиране на система за разделно събиране
на отпадъци.
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Четете етикетите.. Новите глоби и наказания
За безопасността на движението

(от 1 стр.) тях, е спрямо тяхната оценка за риск - през 2-4 месеца, на случаен принцип и при
подадени сигнали от граждани.
В заведенията за бързо хранене най-честите нарушения, които констатират проверяващите,
са пропуски при спазване на
хигиените изисквания и неводене на записки, за произход на
стоките и др.
Цеховете за производство на
продукти от животински произход подлежат на ежемесечен
контрол, а при кланиците той се
осъществява ежедневно. Сладкарските цехове, мандри транжорни и други, се проверяват
спрямо тяхната оценка на риск,
като проби от производствата в
тях се вземат всеки месец.Тук
трябва да уточним, че това са
плануваните проверки. Обектите се проверяват и при подадени сигнали от граждани, жалби
и тематични.
В момента в Търговищко се
извършват две тематични проверки: едната е на сладолед,
като се проверяват документите, които го придружават, срок
на годност, начина на съхранение и предлагане, спазват ли се
хигиените изисквания, а другата
е на слънчогледово олио.
От Агенцията по храните
препоръчват, в летните месеци потребителите да обръщат
особено внимание на начина
на съхранение на продуктите.
Спазват ли се указанията на
производителя, които са изписани на етикетите. Рисковите са
най-големи при бързо развалящите се храни. Ако е посочено
че продуктът трябва да се съхранява при -18 градуса, то той
трябва да е във фризер, а при
оказани 0 - 4 градуса, стоката
трябва да е изложена в хладилна витрина. Препоръчително е
избирайки между различните
марки и производители, клиентите да зачитат и срока на
годност, които е задължително
изписан на всеки продукт. Спазвайки тези две прости правила
при пазаруване вие пазите и
себе си, и близките ви.

За шофьорски нарушения и инциденти на пътя

Юридическа
кантора

Промени в Наказателния
кодекс, касаещи различни
нарушения на пътя, бяха
приети на първо четене в
парламента днес. Измененията бяха внесени от ГЕРБ
и ги подкрепиха депутатите
на Бойко Борисов и ДПС
със 101 гласа „за“, 3 „против“ и 46 „въздържал се“.
Санкциите при шофиране
след употреба на алкохол
или наркотични вещества се
завишават. Управлението на
моторно превозно средство
с концентрация на алкохол в
кръвта над 1.2 промила ще
се наказва с от 1 до 3 години затвор и с глоба от 200
лева вместо досегашните до
една година.
При влязла в сила присъда за шофиране с над 1.2
промила и нов случай на шофиране с над 0.5 промила,
провинилото се лице вече
ще се наказва с от една до
пет години затвор и глоба
от 500 до 1500 лева, вместо досегашните две години
и глоба от 100 до 300 лева,
приеха още депутатите.
При шофиране след употреба на наркотични вещества или техни аналози, наказанието вече ще бъде от
една до три години и глоба
от 500 до 1500 лева вместо
досегашните две години лишаване от свобода. При повторен случай на шофиране
след употреба на наркотици
провинилите се вече ще се
наказват със затвор от една
до пет години и глоба от 500
до 1500 лева.
При шофиране в срока
на изтърпяване на наказанието лишаване от право

Адвокат
Мартин ЯНКОВ
Пенсиониране по общия ред е пенсиониране
за осигурителен стаж и
възраст учредено в чл. 68
от Кодекса за социално
осигуряване. Посочената
разпоредба гласи: „Право
на пенсия за осигурителен
стаж и възраст се придобива при навършване на
60 годишна възраст от жените и 63 годишна възраст
от мъжете, и осигурителен
стаж 34 години за жените и
37 години за мъжете. От 31
декември 2011 г. възрастта
се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с 4 месеца за
жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст при жените и 65-годишна възраст за мъжете.
От 31 декември 2011 г.
осигурителният стаж по ал.
1 се увеличава от първия
ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца
за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете”.
Отделно от този ред
имаме пенсиониране при
недостиг на осигурителен
стаж, когато е необходимо навършване на определена възраст: „В случай,
че лицата нямат право
на пенсия по ал. 1 и 2, до

декември 2011 г., те придобиват право на пенсия
при навършване на 65-годишна възраст за жените
и за мъжете и не по-малко
от 15 години действителен
осигурителен стаж. От 31
декември 2011 г. възрастта
се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с 4 месеца
до достигане на 67 години”.
При този ред на пенсиониране е необходимо да докажете минимален осигурителен стаж от 15 години
и да сте навършили определената възраст.
Замразяване
През настоящата година се прие разпоредба,
съгласно която пенсионните изисквания за 2013
г. се запазват и за 2014 г.:
„През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 се
придобива при навършване на 60 години и 8 месеца
от жените и 63 години и 8
месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8
месеца за жените и 37 години и 8месеца за мъжете,
а право на пенсия по чл.
68, ал. 3 се придобива при
навършване на 65 години и
8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15
години действителен осигурителен стаж”.

да управлява моторно превозно средство, след като е
наказан за същото деяние
по административен ред,
вече ще има наказание до
три години и глоба от 200 до
1000 лева, вместо досегашните две години лишаване
от свобода.
Наказанията при причиняване на смърт или телесна повреда след употреба
на алкохол, наркотици и управление без книжка също
стават по високи. Вместо
досегашните една до пет при
тежка или средна телесна повреда, наказанието вече ще
бъде от една до шест години,
а при особено тежки случаи,
вместо от две до осем години,
наказанието ще бъде две до
десет години.
При причинена смърт

вместо досегашните три до
десет, наказанието вече
ще бъде три до 15 години,
а при особено тежки случаи
вместо пет до петнадесет
наказанието ще бъде пет до
двадесет години.
Ако нарушителят е избягал от местопроизшествието, наказанието при тежка
или средна телесна повреда
ще бъде лишаване от свобода от една до пет години, а
в особено тежки случаи –
лишаване от свобода от две
до осем години. При смърт –
лишаване от свобода от три
до десет години, а в особено
тежки случаи – лишаване от
свобода от пет до петнадесет години.
Поне една година ще
лежат в затвора пияните и
дрогираните шофьори.

Понеделник, 21 юли 2014 г.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Областта – във форум
за регионално сътрудничество

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Òúðãîâèùå Åìåë Ðàñèìîâà ïîäïèñà ìåìîðàíäóì çà ñúçäàâàíå íà Ôîðóì çà ðåãèîíàëíî ñúãëàñèå è ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Ðóñåíñêèÿ óíèâåðñèòåò "Àíãåë
Êúí÷åâ" è îáëàñòíèòå àäìèíèñòðàöèè íà Ðóñå, Ðàçãðàä, Ñèëèñòðà è Òúðãîâèùå.
Ôîðóìúò áåøå ó÷ðåäåí â ñðÿäà â Ðóñåíñêèÿ óíèâåðñèòåò,
÷èÿòî å è èíèöèaòèâàòà çà ñúçäàâàíåòî ìó. Ìîäåðàòîð íà
ñðåùàòà áåøå ðåêòîðúò íà óíèâåðñèòåòà ïðîô. Õðèñòî
Áåëîåâ. Â íåÿ âçåõà ó÷àñòèå îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè îò îáëàñòèòå, âêëþ÷åíè âúâ Ôîðóìà, àêàäåìè÷íîòî ðúêîâîäñòâî
íà óíèâåðñèòåòà è äð.
Ñ ïîäïèñâàíåòî íà ìåìîðàíäóìà ñòðàíèòå ñå àíãàæèðàõà äà îáåäèíÿò óñèëèÿ çà ñúòðóäíè÷åñòâî çà ðàçâèòèå íà
îáëàñòèòå Ðóñå, Ðàçãðàä, Ñèëèñòðà è Òúðãîâèùå. Òå ùå îñúùåñòâÿâàò ñúâìåñòíè ïðîåêòè è êàìïàíèè, íàñî÷åíè êúì
ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèÿ, íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêèÿ è èíîâàöèîíåí ïîòåíöèàë íà ÷åòèðèòå îáëàñòè. Îáëàñòíèòå àäìèíèñòðàöèè è óíèâåðñèòåòúò ùå îáìåíÿò èíôîðìàöèÿ,
çíàíèÿ, îïèò è èäåè. Ùå ñå ïðîâåæäàò îáó÷åíèÿ çà êâàëèôèêàöèÿ è ïðåêâàëèôèêàöèÿ, êàêòî è êîíñóëòàöèè íà åêñïåðòíî è óïðàâëåíñêî íèâî. Ùå ñå ðàáîòè çà ñúçäàâàíå íà àêòèâåí
äèàëîã ñ äúðæàâíàòà è ìåñòíè âëàñòè, áèçíåñà è ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî.
Ïðåäâèæäà ñå îðãàíèçèðàíå è ó÷àñòèå â ðàçëè÷íè ôîðóìè,
ðàáîòíè ñðåùè è äðóãè, íàñî÷åíè êúì ðàçâèòèå íà îáëàñòèòå.

Òúðãîâèùå

Над 30 вековни
дървета в Търговищко

Международен
Общ пенсионен ред турнир по бридж
От 18 юли, петък, Търговище е домакин на поредния Международен бридж
турнир - "Търговище 2014".
Той събра над 60 от найдобрите бриджьори от България и Румъния. Програмата включва открит двойков
турнир за купа "Белия кон"
и открит отборен турнир за
купа "Стройкомерс".
Турнирът се провежда
вече за девета поредна година. Негов организатор
е екипът на спортен клуб
“Дама купа”, който провежда и най-големия форум на
българския бридж - Международния бридж фестивал
"Албена".

В миналогодишното издание на състезанието в Търговище участваха 28 двойки
и 14 отбора. В двойковия
турнир триумфираха едни
от най-добрите български
състезатели Калин Караиванов и Алекс Хаджиев от
Варна, а в отборния - убедително спечелиха “Гепард” Румъния, в състава на който
бяха най-добрата румънска
двойка за последните години Мариус Йонита и Марина Стегарою с партньорска
двойка Кристиан Фулга и
Дан Валимареску. На второ
място се нареди поповският отбор “Орион” с капитан
Стефан Иванов.
(от 1 стр.) операция мина
леко. Това е безкръвна интервенция и при нея се използва трансплант от пациента. Възстановяването
библиотека", да оставят сво- трае сравнително кратко,
ето послание до следващия като в средата на периода
читател на книжката, която пациентката може вече да
предоставят. Всичко това се движи свободно, а до поще бъде заснето от екип на ловин година тялото и може
БНТ.
да търпи и високо физическо натоварване."
Всеки момент ще бъде
свалена шината от крака
на момичето, а рехабилитацията ще продължи
в рамките на следващите
3-4 месеца. Очаква се след
това пациентката не само
да се движи нормално, но
и да може да се върне към
активно спортуване, с кое-

Пътуващото кино дойде
(от 1 стр.)
на местната
общност. Затова "Пътуващо
лятно кино с БНТ" се осъществява в партньорство с
общините.
Тази година за първи път
от 18.30 часа до 20 часа
започва и "Пътуваща библиотека" до мястото на
прожекцията. На "Борово
око" в Търговище за децата
ще бъде поставен Големият
стол на четенето. На него те
ще могат да почетат и да се
снимат, да разменят книжка
от своята домашна библиотека с нова от "Пътуващата

Íàä 30 ñà âåêîâíèòå æèâè äúðâåòà íà òåðèòîðèÿòà íà
îáëàñò Òúðãîâèùå. Íàé-ñòàðîòî îò òÿõ å 550-ãîäèøåí äúá
â îìóðòàãñêîòî ñåëî Âåëè÷êà. Òîé å âèñîê 20 ìåòðà, à îáèêîëêàòà ìó å 5,30 ì. Íà ïëîùàäà íà ñåëîòî èìà îùå åäèí äúá,
êîéòî å ñ 50 ã. ïî-ìëàä. Òîé å äîñòèãíàë âèñî÷èíà îò 18 ìåòðà, à îáèêîëêàòà íà ñòâîëà ìó å áëèçî 5-ìåòðîâà.
Ëåòíèÿò äúá â ïîïîâñêîòî ñåëî Áðàêíèöà å íà 4 âåêà, à
â ìåñòíîñòòà Ïëàäíèùåòî íà ñ. Äúëãà÷, Òúðãîâèùêî, èìà
äâå äúðâåòà öåð íà ïî 300 ãîäèíè. Âåêîâíîòî áîãàòñòâî íà
ðåãèîíà ñå äîïúëâà îò îùå 13 âåêîâíè äúðâåòà îò òîçè âèä.
Òå ðàñòàò â ìåñòíîñòòà Èäèðèçîâà êîðèÿ êðàé ñåëîòî.
350-ãîäèøåí ëåòåí äúá ìîæå äà ñå âèäè â ñ. Àëåêñàíäðîâî, à
äâàòà çèìíè äúáà â ìàõàëà Äâåòå êúùè â àíòîíîâñêîòî ñåëî
Äîáðîòèöà ñà íà ïî 200 è 250 ãîäèíè.
Äåñåò âåêîâíè äúðâåòà èìà è â ñ. Ïðîáóäà, êàòî íàé-ìëàäîòî îò òÿõ å ñàìî íà âåê, à íàé-ñòàðîòî - íà 400 ãîäèíè. Â
ñ. Ïðåñåëåö 21-ìåòðîâà ñíàãà èçäèãà 70-ãîäèøíà òîïîëà.
Âñè÷êè âåêîâíè äúðâåòà ñà çàùèòåíè ñúñ çàïîâåäè îò
1979 ã. íàñàì. Òÿõíîòî ñúñòîÿíèå ñå ïðîñëåäÿâà âñÿêà ãîäèíà.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å ìèíàëàòà ãîäèíà øóìåíñêàòà åêîèíñïåêöèÿ
ñúñòàâè àêò íà êìåòà íà ñåëî Âåëè÷êà, êîéòî íå èçïúëíèë
ïðåäïèñàíèå äà îãðàäè è äà ïîñòàâè èíôîðìàöèîííà òàáåëà
íà âåêîâíèÿ äúá â íàñåëåíîòî ìÿñòî.

Операция на
кръстна връзка

то се е занимавала преди
инцидента.
Д-р Тихомир Папуров
подчерта, че новата операция, която предлага частната болница в Търговище е
необходима услуга, защото
хората лесно ще могат да
стигнат до адекватно и бързо решение на проблема си,
без да се налага да пътуват
до други региони на страната. Младият хирург анонсира, че през есента ще се
навършат 10 години от създаването на СХБАЛ "Папуров" и юбилеят ще бъде съпътстван с въвеждането и на
други иновации в лечението
на пациентите, които са на
световно ниво и нямат аналог в България.

Понеделник, 21 юли 2014 г.
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Липсата
История на българското величие на цинк Моето пътуване
пречи в във времето
леглото
Цар Калоян

Отглас от конкурса
„Моето Търговище 2014”

3

Дипломация с Рим

Ценимир СМИЛКОВ,
военен историк
Контактите между Рим и
българският владетел започват още от края на 1198г.
Тогава Лотар дьо Сени, граф
на Прованс, но роден във
Верона, аристократ от итало-френски произход става папа. Той се превръща
в най-великия за времето
си глава на християнската
църква.Като Инокентий III
целта му е да обедини отново разделените християниправославни и католици. От
времето на 1199 до 1204 година имаме запазени повече от дузина писма на пата
и отговори на Калоян
Идеята на българския
владетел е да получи законна легитимация на царска=
императорска корона и патриаршеска тиара за своя
архиепископ. Без съмнение
той пише на папата: „ Наше
желание е да се завърнем в лоното на истинската
църква, а правото изисква
да възстановим короната,
която преди нас носеха Симеон, Петър и Самуил и бе
дадена от Вас, от Римския
престол. „
Отговорът на пата първоначално е уклончив. Изпратеният епископ на Браничево Власий е доверено лице,
едновременно на търновският пастир Василий и на
владетеля Калоян. Първият представител на папата
е епископът на Бриндизи
Доминик, папски нунций
-представител до 1202 г. По
това време, нестабилността
на ромеите, където има нов
владетел Алексий IV, син
на сваления Исак Комнин и
войната за Белград и Срем
със унгарците, пречат на
нормалния контакт.
Все пак Инокентий заявява:
„Проверихме в светите
книги и установихме, че родът ти е славен, свързан с
Рим, а твоите желания са
основателни. Относно унгарския крал, му повелихме да отстъпи пред твоите
справедливи искания. „
След 1202г., подготвения
кръстоносен поход, който се
насочва през Задар и Дубровник към Константинопол, ускороява намеренията
на Калоян. Новият епископ
Йоан Каземарин изпраща
в началото на 1203г. сведения за бъдещо благоприятно разрешение желанията
на Калоян. След сключения мир с Емерих унгарски,
повишеният в сремски архиепископ Власий и самия
търновски пастир отиват в
Рим. Там носят документ с
подписи на всички дванадесет епископи и митрополити
от България, включително и
на епископа на Охрид.
Следващата бурна 1204
година довежда до унищожаването на Византия и
замяната й с ново латинско
царство на император Бодуен /Балдуин/ от Фландрия.
През есента кардинал Лъв
носи палиум за титлата на
българския духовен главапримас на цяла България

и Влахия-равностоен на
патриарх- примерно патриархът на Цариград Тома ,
латински кардинал е с помалки прерогативи. След
месец на 8 ноември 1204 година кардиналът коронясва
тържествено Йоаница /както пише и в Рим/ за върховен владетел на България
и Влахия като император
Романорум Естернум- източноримски цар. Калоян
получава право да сече монети . Единственото условие
е Калоян да приеме католицизма-уния, както и целия
народ и всички завладени
земи.
По-късно въпреки конфликта с Балдуин, битката прн Одрин през 1205 г.,
Калоян и Рим поддържат
отлични взаимоотношения.
Остава неизвестна съдбата
на младия му син Витлеем.
Вероятно израснал след

смъртта на баща си в Рим,
той става виден кардинал
или дори папа. България
тридесет години остава католическа страна.
Предателството на ромеите след 1206г. и убийството на великия ни
владетел не помрачават
обществото. Пред Асеневци
стои още величава епоха.
Не само като военен стратег, но и като мъдър държавник и дипломат Калоян
издига отново величието
на Второто царство, възвърнато при него и споменът
в Рим за владетеля отеква и
след столетия. Той е един от
най-великите ни владетели,
заедно със Симеон ,Тервел
и племенника му и негов наследник Йоан II Асен. Затова и днес споменът отеква в
нашите души като слово, изписано в старинна гравюра
и книга от Средновековието.

Фигура на Цар Калоян в Търновския музей на
скулптурни фигури, единствен на Балканите

Какво може да
причини мигрена?

За жените и главоболието
има редица митове и вицове.
Истината обаче е, че няма
по-неприятно от мигрената,
както и че тя засяга голям
процент от хората.
Има различни фактори,
които могат да причинят
мигренозно състояние, като
най-честите от тях са спазване на определена диета,
стрес, силни миризми, химически вещества, промени
в режима на сън, промени
в климата и не на последно
място – хормоните. казва се,
че при жените мигрената се
среща значително по-често.
Също така дамите споделят, че са забелязали връзка
между главоболието и менструалния им цикъл.
Интересното е, че има доказателства, че мигрената
може да се свърже с колебанията в нивото на хормона
естроген. ените страдат от
мигрена по-често по време
на или преди менструалния
им цикъл, или през първото
тримесечие на бременността.
Пероралните противозачатъчни също могат да предизвикат мигрена.
Добрата новина е, че на
повечето жени мигрените
отслабват или изчезват на-

пълно с възрастта и менопаузата. се пак е важно да
се вземат няколко неща под
внимание, за да се намали
честотата и силата на миг
Лекувайте мигрената колкото е възможно по-скоро
олката, която продължава
дълго, се премахва по-трудно, затова я лекувайте веднага след появата на симптомите.
Внимавайте с лекарствата
онастоящем има няколко лекарства без или с рецепта, които могат да спрат пристъп на
мигрена, след като сте изпитали симптомите. За цялостно
справяне с болката, аналгетиците без рецепта имат ефект
при някои хора, особено за
слаба до умерена мигренозна болка. Консултирайте се с
лекар или фармацевт, за да
научите повече за лечението.
Повече почивка и сън
якои страдащи от мигрена
откриват, че почивката и
сънят помагат.5
Профилактика редотвратяването на мигрената е винаги най-добро. Опитайте се
да установите за Вас лично
кое предизвиква мигрена
(някои храни, миризми, или
други фактори от средата), и
след това ги избягвайте, доколкото е възможно

Според
специалистите
липсата на един от елементите в храненето може
значително да влоши интимните отношения между
партньорите.
Специалисти от Уганда
смятат, че в менюто на съвременния човек не достига
цинк. Заради дефицита му
се влошава качеството на
консумацията на брака. Затова двойките с малко цинк
в менюто си, често посещават консултации със специалисти, поради проблеми.
При недостиг на цинк
намалява изработване на
тестостерон в организма на
мъжа, поради което силният
пол често се чувства уморен, съответно не му е и до
страсти в леглото. Така се
влошава интимния живот на
двойката.
Затова угандийските експерти съветват мъжете да
ядат храни с високо количество на микроелементи,
включително цинк. Тук влизат говеждото и пилешкото
месо, тиквени семки, бобови, речна риба, трици, гъби,
стриди. Тези продукти вдигат равнището на тестостерона, това засилва кръвообръщението и изработването
на семенна течност.

Един ден се прибрах от училище. Бях изморен, защото
имах шест часа и чантата много ми тежеше, сякаш откъсваше раменете ми. Задачи по математика, изречения по
български език, дати по човек и обществото – какво ли
не трябва да знае и да помни един четвъртокласник като
мен! Беше през януари, но слънчицето се показваше зад
облаците и ми се усмихваше. Край мене тичаха деца и
се замяраха със снежни топки, а очите на майките им
блестяха като кристалчета, в които се пречупват лъчите
на слънцето.
Минах край църквата в квартал „Вароша” в нашия град
Търговище. Мама и татко са много заети, но баба намира
повече време за мене. Няма да забравя как веднъж тя
ми разказа много интересни и в същото време страшни
неща за освобождението на Търговище. И като минах
край църквата, си спомних за нейните думи. Представих
си събитията, които са станали много отдавна, преди 136
години. Тогава загинали около 500 души – малки и големи, мъже, жени и деца. Видях огромните пламъци, чиито
огнени езици се издигат до небето и озаряват страшните
нощи. Чух писъците на обезумелите хора, търсещи спасение от ятаганите на поробителите. Видях как на места
чистият бял сняг е стопен от димящата кръв на жертвите.
И сега, като пиша, тръпки ме побиват, когато си помисля
за тази страшна зима на 1878 година. Но българите тогава не загубили надежда. Техните мъки по време на робството били много големи, ала вярата им, че свободата
ще изгрее, била безкрайна.
В една от тия страшни нощи тръгнали няколко силни и
смели мъже, тайно и предпазливо, от Търговище към град
Омуртаг, за да искат помощ от руските войски, които вече
били там. Когато пристигнали, разказали на генерал Ернрот за всичко, което се случвало в град Ески Джумая.
Тогава руснаците дошли в нашия град, за да помогнат на
християните, които като разбрали, че братушките идват,
хукнали с нетърпение към края на града да ги посрещнат.
Представям си група мъже, жени и дори деца – как
вървят по пътя и посрещат руските войници в мразовития
29 януари на 1878 г. Те не усещали студа, защото сърцата
им били изпълнени с гореща любов и признателност към
освободителите. Прегръщали братушките, целували техните оръжия и дори и конете им. Чувам техните радостни
възгласи „Здравствуйте, братушки!”. Това се случило на
големия християнски празник Антоновден или Антония,
както го наричали търговищенци. Оттогава на тази дата
ние честваме празника на нашия град. Тези неща научих
от моята баба.
И така – прибрах се от училище. Бях много изморен, но
умората и тежката ми чанта бяха дреболия пред тежестта на робските години и на страшните събития, които са
преживяли някога българите.
Благодарен съм на съдбата, че живея в свободна България, в която ние, децата, можем да играем спокойно и
да се замеряме със снежни топки, а лъчите на слънцето
да се пречупват в очите на майките.
Благодарен съм на съдбата, че имам мама и татко, които ме обичат и които аз обичам безкрайно.
Благодарен съм на съдбата, че имам мъдра баба, с помощта на която направих моето пътуване във времето.
I Възрастова група – 11-12 години
Категория „Есе”
поощрителна награда
Захари Свиленов ТОДОРОВ,
IV клас, II СОУ „Проф. Никола Маринов”

Възрастта, на която е найвероятно да започнем да
трупаме килограми е 38 – за
жените – и 44 – за мъжете.
Виновни за това са яденето
на две вечери, чувството на
улегналост в отношенията и
дългото работно време.
Ново проучване, проведено от компания за хранителни
добавки, разкри, че опасната
зона за жените е между 35 и
40, а 38 е най-опасната възраст за напълняване. Анкетираните жени посочват тази
възраст и твърдят, че е помалко вероятно да започнат
да наддават тегло след това,
тъй като перспективата да навършат 40 ги мотивира да за-

почнат да отслабват отново.
Най-уязвимата
възраст
за наддаване на тегло при
мъжете идва по-късно - 36
на сто казват, че почват да
трупат килограми между 40
и 45. Мъжете отбелязват 44
като най-опасната възраст за
наддаване на тегло – което
се дължи до голяма степен
на това, че тяхната кариера е
във връхна точка и те просто
нямат време за физически упражнения.
В изследването жените
подчертават редица фактори
като причини за това, че периодът между 35 до 40 е найтипичен за увеличаване на
теглото. Майчинството е отбе-

На каква възраст трупаме килограми?

лязано като причина от 34 на
сто от анкетираните. Те казват, че често ядат вечеря два
пъти в един ден - веднъж с децата си и веднъж със своите
партньори по-късно вечерта.
Бракът е друг фактор - 32
на сто от жените твърдят, че
са наддали тегло, след като
се устроили с дългосрочен
партньор. 22 на сто от мъжете
пък казват, че разводът е основен фактор.
Въпреки това, най-популярната причина за напълняване на мъжете на средна
възраст е работата - 36 на сто
твърдят, че те са твърде заети
с кариерата си, за да ходят на
фитнес.
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Отборът на спортен клуб Жените искат 4 пъти повече
"Светкавица" - шампион секс, отколкото получават

Спортистите от търговищкия клуб по гимнастика и акробатика
„Светкавица“
взеха
участие в провелото
се от 8 до 12 юли държавно първенство по
спортна
гимнастика.
Състезанието
събра
спортисти от цяла България в тренировъчната
зала на „Арена Армеец“
София. Децата с треньори Дмитрй Николов
и Румяна Чукарска пребориха конкуренцията и
се класираха на челните позиции.
Шампиони
станаха момчетата старша
възраст в състав Теодор Трифонов, Стефан
Димитров,Никола Пенков, Николай Лилов,
Ивайло Радев и Александър Стефанов.
Сребърни
медали
на прескок, успоредка
и висилка,бронзов на
халки, златен на кон с
гривни, както и шампион в многобой земя стана Теодор Трифонов.
Осми на успоредка се класира Ивайло
Радев, а Калоян Русев
стана втори в многобоя
при юношите старша
възраст, осми на земна
гимнастика, пети на кон
с гривни, пети на халки,
пети на прескок, осми
на успоредка и четвърти на висилка.
Сезер Топчу завоюва
семо място на висилка.
Малкият отбор / Сезер Топчу, Свилен Ан-

донов, Петър Стефанов,
Атила Назимов, Виктор
Николаев и Александър Христов, който е и
най-малкият участник в
цялото състезание/ не

беше в титулярен състав, заради контузия на
едно от децата и операция на друго, но въпреки тези проблеми отново се представи на ниво.

Треньорите се гордеят с постиженията на
своите деца и си пожелават още много победи в предстоящите надпревари.

Хапче ще замести четенето и ученето
Американски учени
съобщиха, че в близко
бъдеще на хората няма
да им се налага да четат и учат и ще бъде
достатъчни да вземат
хапче, за да запаметят
нова информация.
Специалистите
от
технологическия университет в Масачузетс
Николас
Негропонте
вече е предсказвал
„смъртта” на компютърната мишка. Неговата
прогноза бе направена
още през 80-те години
на миналия век.

Според него след 30
години вече ще може
да се забрави за четеното и продъжителната
подготовка за изпити в
университета.
Негропонте е убеден,
че в бъдеще изучаването на чужди езици няма
да изисква особени усилия.
Всеки, който желае
за придобие нови знания ще трябва само да
глътне едно хапче, за да
научи език, да прочете
ново произведение или
да се подготви за изпит.
Прогнозите
на
учения са основани
на това, че съвременните методи на
запомняне не са
много
ефективни.
Хората имат голям
опит при усвояването на различна
информация. Всяка
секунда човек черпи информация, като
използва зрителните си канали. Този
метод, обаче има
нужда да бъде сменен, тъй като понякога са необходими

прекалено много време
и усилия, смята Негропонте.
Той е уверен, че
знанията може да се
преглъщат и изпиват в
буквалния смисъл на
израза: „Прогнозирам,
че ще може да поглъщаме информацията. С
помощта на едно хапче
вие ще може да усвоите
английски език до съвършенство. Друго ще може
да замени Шекспир.”
Негропонте твърди,
че и други учени споделят гледната му точка.
По същия начин, преди години, Негропонте предсказва появата
на сензорните екрани:
„Ние избрахме пръстите, защото всички мислеха, че това е смешно. Изказаха опасения,
че ръката ще закрива
това, което искате да
видите и че пръста ще
зацапва екрана.”
През 1995 г. той уверява, че вестниците
и литературата ще се
„преместят” в интернет
и ще може да се четат
от екрана.

Жените искат да правят 4 пъти повече секс,
отколкото всъщнот получават, показва проучване на сайта UKMedix.
Има редица причини,
които пречат на жените
да правят толкова секс
през седмицата, отколкото им се иска.
Често умората от работата и различните
делнични ангажименти
оказват неблагоприятно
въздействие върху половия живот. Затова ако
не се захванат веднага
след работа с домакински дейности, най-често
жените се отдават на
почивка с книга в ръка
или пред телевизора, а
любовните ласки остават на заден план.
Освен това, понякога
желанието за секс между двамата партньори
се появява по различно
време. Той, например
иска да прави секс сутрин, а тя - преди да си
легнат. Децата, съквартирантите и роднините
вкъщи също пречат на
сексуалния живот.
Честите
скандали
пречат твърде много на
интимността. Стресът и
проблемите в работата,
парите и задълженията
у дома също понижават либидото. Понякога различните работни
графици не позволяват
двамата да прекарват
много време заедно.
Срещите с приятелите и семейството също
се отразяват на сексуалния живот. Излизанията с приятели и посещението на роднини
често пъти се оказва

пречка двама души да
се усамотят.
Не трябва да се забравят и здравословните причини - депресията, болките в ставите и
най-различни други болежки и състояния могат да убият желанието
за секс или да го напра-

вят неприятен.
Физическата
или
емоционалната
несигурност може да причини проблеми на интимността. Често жените
не харесват тялото си,
мъжете пък се притесняват от проблеми с
ерекцията.

Първият арабски космически кораб
ще полети към Марс след 7 години

икономика в емирствата, но не се поставят
конкретни научни цели
за сондата.
ОАЕ планират да изпратят първия си безпилотен арабски космически кораб до Марс през
2012 г. Според емира на
Дубай шейх Мохамед
бин Рашид Ал-Махтум
мисията ще докаже, че
арабският свят все още
може да даде своя принос за науката въпреки
конфликтите в Близкия
Изток. "Нашият регион
е регион на цивилизация. Нашата съдба е да
изследваме, да създаваме, да строим и да цивилизоваме", казва той.
ОАЕ
призовават също
държавите
от Арабската
лига да създадат панарабска космическа
агенция,
подобна
на
Европейската космическа
агенция.
От
правителството не
съобщават
каква е предп о л а га е м ата
стойност
на
проекта,
но
се казва, че
космическата
агенция ще се отчита
пред кабинета, но ще
бъде финансово и административно отделена
от него.
Покоряването
на
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА
Марс е най-трудната заНА СВОБОДНИ ЗЕМИ
дача дори за държавите
ветерани в космоса. От
ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД
60-те години насам до
В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Марс са изпратени 21
мисии, но само 6 са усЗА СТОПАНСКАТА 2014/2015 ГОДИНА
пешни.
Срок за подаване на документи – 30 каленОАЕ разкриват, че
дарни дни, считано от деня следващ датата инвестициите в космическите технологии
на публикацията.
вече надхвърлят 20
За информация: 0601/6-20-05 гр.Търговище, млрд дирхама, което се
равнява на около 5,4
ул.”Стефан Караджа” № 2
млрд долара.
В Обединените арабски емирства (ОАЕ) са
си поставили амбициозната цел да достигнат
до Марс, пише британският вестник "Дейли
Мейл", предаде БГНЕС.
Безпилотна
космическа сонда ще пътува
9 месеца и ще измине
повече от 37 милиона
мили до Марс. Така
ОАЕ ще станат една от
деветте държави с космически, опитали да
изследват
червената
планета. В изявление на
правителството се казва, че проектът има за
цел да увеличи човешкото познание и да развие човешкия капитал и

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА ТЪРГ
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Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

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

(1-4)

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

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

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

Давам под наем
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА
ЖИВЕЕНЕ,
може и за дни
тел: 0894/ 654 636

(0)

(1-2)

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

Продавам тухлен
апартамент, 96 кв.
м., ет. 2, с изолация,
дограма и газ
тел: 0888/ 607 984

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

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

ПРОДАВАМ

(1-4)

(1-4)

(1-4)

чисто нова ръчна дърворезачка марка „STHIL”
тел: 0884/ 107 791

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

(1-4)

(1-4)

ет.2. С маза, таванска стая, то в кв. „Въбел” – Търговище
тел: 0601/ 8 62 96 – Галя
външна изолация, дограма, с
парно и дървен паркет.
Продавам
тел: 0888/ 339 457

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА в Търговище тел: 0897/ 817 031

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



ÁÈÇÍÅÑ

Търся под наем
тристаен обзаведен
АПАРТАМЕНТ
Тел. 0895 674 505

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Продавам АПАРТАМЕНТ
Продавам АПАРТАМЕНТ
/тухлена/ 70 000 лв., 95 кв.
ЕПК, 82 кв.м. таванска с тераса, – 92 кв. м. – Търговище на ул.
мазе, PVC дограма, локално парно „Кюстенджа” 16 последен етаж. м. в Търговище, кв. „Бороотопление, вътрешна изолация.
Цена: 50 000 лв.
вец”, етаж 1, от всичко 2
След основен ремонт. Цена: По
тел: 0878/ 720 388
етажа. Два самостоятелни
споразумение. тел: 0894/ 039 868
входа, 5 стаи, остъклена
Продавам КЪЩА СЪС СТОПАНтераса, маза и таванска
Продавам АПАРТАМЕНТ
СКИ ПОСТРОЙКИ и дворно мясстая. тел: 0899/ 743 004
120 кв. м. в Идеален център,

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ÍÀÅÌÈ
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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
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
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
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
47 500
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, добро състояние 40 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7
32 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
36 000

ТЪРГОВЕ

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухл.гарсон. 38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна гарсон. 30 000
62 кв.м. Под Пазара, ет.3, двуст. тухла 38 000
75 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с гараж и дворно място
59 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 40 000
40 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
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
53 кв.м. Широк център, ет.3
48 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 49 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, обзаведен, газ 53 000
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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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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

(1-2)

(1-4)

(1-2)

(1-7)

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
Продавам КИРПИЧЕНА КЪЩА В
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна ДАВИДОВО с 1 250 кв. м. двор, нотаза живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от
края на града. Цена: По споразумение. тел: риален акт, вода, ток, след основен
0898/ 720 313
ремонт. Цена: 12 000 лв.

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

(0)

ПТИЦИ (бройлери) в УПИ 73626.504.243, Промишлена зона, гр. Търговище, общ. Търговище”.
Жалби и възражения по инвестиционното намерение се приемат в община Търговище в Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
14 дневен срок считано от 21.07.2014 г., както следва:
В офиса на Възложителя - гр. Търговище, пл. Свобода 1, хотел Мизия, ап. 3, тел. 0894 466 215; и климатик, бяла техника /среден,
Община Търговище – пл. Свобода 1, тел. 0601/ 6 87 00
не последен/ до Солигена.
РИОСВ – Шумен – гр. Шумен, ул. Съединение 71, ет. 3, тел. 054/ 831 9544
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара,
три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Продавам чисто нова ръчна дърворе- тел: 0887/ 642 566 и 0895/ 277 477 стай и кухня,
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
зачка марка „Sthil” тел: 0884/ 107 791 Давам под наем 85 кв. м. апарВ
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
ЕКСПО – ХК ЕООД
тамент, ново строителство, ул. обзаведен.
ÎÒÑÚÏÊÈ
гр. Търговище, пл. Свобода 1, хотел Мизия 1, ап. 3; тел. 0894/ 466 215
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданВъв връзка с изготвяне на инвестиционно предложение
„Трети март”4, вх. А, ет. 3, ап. 8 Наем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
О Б Я В Я В А
ските карета на страница "Делови
Достъп до разработена информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвескомпас" е безплатна
тел: 0892/ 700 490
 0898/ 53 30 85
тиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 24 000 БРОЯ
Ñòðàíèöà

ТЪРСЯ БАРМАН И
МАЙСТОР ПИЦАР
за работа на „Свети Константин и
Елена”, осигурено
спане и храна
тел: 0898/ 517 333

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

21 юли 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Diema TV - Рамбо
22.00 ч. - екшън

21 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Къщата ми е пълна с
огледала - сериен тв филм
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от 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
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта- сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Експериментът-сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Конспирация - екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Зона Спорт
22:00 Звездни рейнджъри 3:
Мародер - екшън

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Основна мишена - екшън
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Шоуто започва - екшън
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 21 - криминален
23:30 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Джон Тъкър трябва да
умре - комедия
12:00 Домашен арест -ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Многобройната аз комедия
22:30 Приятели - сериал

ВТОРНИК

Diema TV - Героят и страшилището
22.00 ч. - екшън

22 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

23:30 Без пукната пара - сериал 18:55 Париж: Криминални разследвания - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Кухнята на Звездев
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНК
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканции Diema TV
лайфстайл
07:45 Херкулес - сериал
10:30 Шопинг съветник 09:00 Морски патрул - сериал
лайфстайл
10:00 Червени небеса - екшън
11:00 Мода и шик - лайфстайл 12:00 На гости на третата
11:30 Модерно - токшоу
планета - сериал
12:30 Женско царство - сериал 12:30 Досиетата Грим - сериал
14:00 От обич - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
15:00 Модна къща - сериал
- сериал
16:00 Пан Ам - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
17:00 Шопинг съветник 15:30 Херкулес - сериал
лайфстайл
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 17:30 Досиетата Грим - сериал
18:00 Самозванка - сериал
18:30 На гости на третата
19:00 От обич - сериал
планета - сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Екип Среднощен ездач
сериал
- сериал
22:00 Любов извън закона 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Среднощен ездач 00:00 Самозванка - сериал
сериал
22:00 Рамбо: Първа кръв Nova TV
екшън
06:20 Здравей, България
23:55 Среднощен ездач 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Моята карма - сериен
06:30 Добро утро, България
14:30 Перла - сериен
09:30 Превратностите на
16:00 Новините на Нова
живота - сериал
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Любов и тайни в Ларичи
19:00 Новините на Нова
- сериал
20:00 Касъл - сериен
12:30 Новини
21:00 Отмъщението - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
22:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги 22:30 Господари на ефира - шоу
сериал
23:00 От местопрестъплението 15:00 Агнешко - сериал
- сериен
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
Kino Nova
шал - сериал
09:55 Разобличаване - сериал
10:50 Париж: Криминални раз- 17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
следвания - сериал
19:30 Черна роза - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 20:30 Любов и тайни в Ларичи
сериал
- сериал
14:10 Кунг-фу панда - анима21:30 Валя и Моро превземат
ционен
света - риалити
16:05 Няма скрито-покрито 22:30 Новини
комедия
18:00 Разобличаване - сериал 23:00 Пасифик - сериал

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Светът на животните сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Като майк 2: Стрийтбол комедия
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягството сериал
22:00 Гръмотевично сърце криминален

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Гимназисти в Белия дом комедия
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
15:45 21 - криминален
18:00 Тайният кръг - сериал
19:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
bTV
21:00 Верижна реакция - екшън
06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 23:00 Революция Z - сериал
обед
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Шантави рисунки- анима12:30 Шоуто на Слави
ционен
13:30 Тайните на времето09:00 Комиците - шоу
сериал
10:00 Многобройната аз 15:30 Цветовете на любовта
комедия
- сериал
12:00 Домашен арест - ситком
17:00 bTV Новините
13:00 Новите съседи - сериал
17:30 Лице в лице
14:30 Да, мило - сериал
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Без пукната пара - сериал
19:00 bTV Новините
16:00 Приятели - сериал
20:00 Една любовна история 17:00 Аламинут - комедийно шоу
- сериал
18:00 Новите съседи - сериал
21:30 Земя на бунтовници - 19:30 Домашен арест - ситком
сериал
20:30 Доктор Дулитъл 3 - ко22:30 Шоуто на Слави
медия

22:30 Приятели - сериал
20:00 От местопрестъплението
23:30 Без пукната пара - сериал
- сериал
21:00 Пач Адамс - комедия
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:20 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
Diema TV
10:00 Вълнуващи ваканции07:45 Херкулес - сериал
лайфстайл
09:00 Морски патрул - сериал
10:30 Шопинг съветник 10:00 Обирът - екшън
лайфстайл
12:00 На гости на третата
11:00 Мода и шик - лайфстайл
планета - сериал
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Досиетата Грим - сериал
12:30 Женско царство - сериал 13:30 Екип Среднощен ездач
14:00 От обич - сериал
- сериал
15:00 Модна къща - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
15:30 Херкулес - сериал
17:00 Шопинг съветник 16:30 Морски патрул - сериал
лайфстайл
17:30 Досиетата Грим - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 18:30 На гости на третата
18:00 Самозванка- сериал
планета - сериал
19:00 От обич - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
20:00 Цветовете на любовта - сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
22:00 Любов извън закона 21:00 Пожарникарите от Чикасериал
го - сериал
23:00 Времето лети - сериал
22:00 Героят и страшилището
- екшън
Nova TV
00:00 Пожарникарите от Чика06:20 Здравей, България
го - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Езел - сериен
TV 7
13:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Превратностите на
14:30 Перла - сериен
живота - сериал
16:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
16:30 Малката булка - сериен
11:30 Любов и тайни в Ларичи
18:00 Сделка или не – тв. игра
- сериал
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
20:00 Касъл - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
21:00 Отмъщението - сериен
14:00 Отчаяни съпруги 22:00 Новините на Нова
сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:00 Агнешко - сериал
23:00 От местопрестъплението 15:30 Новини
- сериен
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
Kino Nova
09:55 Разобличаване - сериал 17:00 Нюзрум
10:50 Париж: Криминални раз- 18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
следвания - сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи
12:00 Убийства в Мидсъмър - сериал
сериал
21:30 Валя и Моро превземат
14:20 Игрален филм
света - риалити
17:55 Разобличаване - сериал
18:55 Париж: Криминални раз- 22:30 Новини
23:00 Пасифик - сериал
следвания - сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Транпортер
21.00 ч. - екшън

23 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Младият Дракула - тв
филм
15:00 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Автопортрет с маска документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Къщата ми е пълна с
огледала - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от 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
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Платина - сериал
13:00 Гръмотевично сърце криминален
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягствотосериал
22:00 Полетът на феникса драма

bTV Cinema

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

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки- анимационен
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Доктор Дулитъл 3 комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Доктор Дулитъл: Опашката на шефа - комедия

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Транпортер II
21.00 ч. - екшън

24 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:45 Мера според мера: 1901
7-сериен тв филм
14:35 Япония днес: Камакура
- домът на самурайската култура
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от 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
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави

22:30 Приятели - сериал
18:55 Париж: Криминални
23:30 Без пукната пара - сериал
разследвания - сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Терминалът - екшън
09:00 Кухнята на Звездев‘
23:40 От местопрестъпление09:30 Бон Апети
то - сериал
10:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
Diema TV
10:30 Шопинг съветник 09:00 Морски патрул - сериал
лайфстайл
10:00 Героят и страшилището
11:00 Мода и шик - лайфстайл
- екшън
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Женско царство - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
16:00 Пан Ам - сериал
- сериал
17:00 Шопинг съветник 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Зина- принцесата воин
17:30 Мода и шик - лайфстайл
- сериал
18:00 Самозванка- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
00:00 Самозванка - сериал
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
Nova TV
21:00 Пожарникарите от
06:20 Здравей, България
Чикаго - сериал
09:30 На кафе - НТВ
22:00 Смъртоносно желание
11:30 Езел - сериен
4 - екшън-трилър
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Превратностите на
16:30 Малката булка - сериен
живота - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 10:30 Карма - драма
19:00 Новините на Нова
11:30 Любов и тайни в Лари20:00 Касъл - сериен
чи - сериал
21:00 Отмъщението - сериен
12:30 Новини
22:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Отчаяни съпруги - сери23:00 От местопрестъплението
ал Шеридан
- сериен
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
Kino Nova
09:30 Разобличаване - сериал 16:00 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Париж: Криминални раз17:00 Нюзрум
следвания - сериал
18:30 НОВИНИ
11:40 Убийства в Мидсъмър 19:30 Черна роза - сериал
сериал
13:50 Шаферка под прикритие - 20:30 Любов и тайни в Ларичи - сериал
романтика
21:30 Валя и Моро превземат
15:40 Пач Адамс - комедия
света - риалити
18:00 Лекар на повикване 22:30 Новини
сериал

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Платина- сериал
13:00 Полетът на фениксадрама
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Премиера: Кралете на
бягството - сериал
22:00 Краят на света - екшън
23:45 Кралете на бягството сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Транспортер - екшън
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Ако Бог беше слънце драма
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Транспортер 2 - екшън
23:00 Революция Z - сериал
00:00 Х-мен: Последният сблъсък - екшън

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Доктор Дулитъл: Опашката на шефа - комедия
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Ледена епоха: Разтопяването - анимация
22:30 Приятели - сериал

23:30 Без пукната пара - сериал 18:55 Париж: Криминални
разследвания - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението - сериал
09:00 Кухнята на Звездев
21:00 Дженифър 8 - трилър
09:30 Бон Апети
23:35 От местопрестъпление10:00 Вълнуващи ваканциито - сериал
лайфстайл
10:30 Шопинг съветникDiema TV
лайфстайл
09:00 Че: Аржентинецът 11:00 Мода и шик - лайфстайл
драма
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Женско царство - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
16:00 Пан Ам - сериал
- сериал
17:00 Шопинг съветник 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Зина- принцесата воин
17:30 Мода и шик - лайфстайл
- сериал
18:00 Самозванка - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
00:00 Самозванка - сериал
- сериал
20:00 Комисар Рекс Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Пожарникарите от
09:30 На кафе - НТВ
Чикаго - сериал
11:30 Езел - сериен
22:00 Робокоп 3 - екшън
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Превратностите на
16:30 Малката булка - сериен
живота - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 10:30 Карма - драма
19:00 Новините на Нова
11:30 Любов и тайни в Лари20:00 Касъл - сериен
чи - сериал
21:00 Отмъщението - сериен
12:30 Новини
22:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Отчаяни съпруги 23:00 От местопрестъплението
сериал
- сериен
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
Kino Nova
16:00 Момичето с червения
07:15 Убийства в Мидсъмър шал - сериал
сериал
17:00 Нюзрум
09:55 Лекар на повикване 18:30 НОВИНИ
сериал
10:50 Париж: Криминални раз- 19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Лариследвания - сериал
чи - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 21:30 Скрити доказателства
сериал
- сериал
15:10 Терминалът - екшън
22:30 Новини
18:00 Лекар на повикване 23:00 Срещу своите - сериал
сериал
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ОВЕН Вие и Скорпиони анализирате задълбочено делови проблеми, имате възможност
за убедителни изяви и печалби. Група Овни
разчитат на влиятелни хора, по-компетентни или понапористи, има какво да понаучат от партньорството.
Не чакайте другите да свършат всичката работа за
подготовка на проекта, ще тълкуват превратно поведението ви, може и да се разочаровате.
ТЕЛЕЦ В тези дни не настоявайте на идеите
си, колкото и да сте уверени, че са най-печеливши. Някои Телци упорстват в тази насока
от сряда, смятат се за гръбнак на екипа. Наистина ролята ви е важна, но трябва да цените и приноса на колегите, да се вслушвате в техни мнения и
предложения, днес те са по-далновидни, прагматични. Пестете и търпеливо осъществявайте желанията
си.
БЛИЗНАЦИ Хубаво начало на седмицата,
наясно сте със задачите си и работата ще
върви ритмично, резултатно и с настроение.
Вечерта доста Близнаци ще седнат на маса
с колеги и партньори да се почерпят, пък и да обсъдят постигнатото. Не се увличайте, има още толкова
неща за вършене, няма да е лесно. Някои му отпускат
края, но от забавленията може да тръгнат служебни
и лични грижи.
РАК Новата седмица ви амбицира за делови
изяви, но не е лошо като Везни да отделите
повече време за проблемите на близките,
дома. При Раците влиянията се задържат и в
сряда, да не прибързват в своята работа, а да не притискат и колеги, партньори. Част от знака се връщат
към стар спор, също не е уместно. Има куп обективни
пречки, но ще се справите, при това без да демонстрирате.
ЛЪВ И сега, като миналата сряда, залагате
на помощта на късмета в работата. Лъвовете
като Рибите сега могат да направят доста за
стабилизиране на начинания и доходи. Бъдете
по-предпазливи, привличайки сътрудници и партньори, на моменти ви е нужна и сериозна подкрепа. Някои планират финансови и професионални стъпки за
дълъг период, трудите се всеотдайно и с настроение.
ДЕВА Ведро начало на седмицата, мнозина получават твърде добри оферти за изява
и приходи. Девите отдавна гонят чудесните
шансове, скоро ще има с какво да се похвалят – повишение в службата, повече свобода за инициативи, нови и влиятелни приятели. Реалисти сте,
затова овладейте желанието веднага да разширявате
полето си на действие, не рискувайте несполука след

печалбите.
ВЕЗНИ Имате много задачи, пазете се от
преумора, като Раците имате лични и домашни ангажименти. При доста Везни сериозните проблеми са вкъщи и трябва да изчакат
с амбициозните планове за кариера. Втори мъчно
привличат подкрепа за професионални и обществени
идеи, трети се борят с технически неизправности. Не
се предавате и скоро ще отбележите напредък.
СКОРПИОН Започвате деловата седмица
като Овните – най-внимателно анализирате ситуацията в професионалната сфера, не
сте в много силна позиция. Доста Скорпиони
нека бъдат пестеливи, печалбите се бавят, екипът не
е твърде сплотен. Овладейте критичността си, а към
възникващите пречки се отнесете максимално спокойно и практично, ще намерите точно решение за
проблема.
СТРЕЛЕЦ Имате куп служебни задачи, поемате ангажименти да помагате на познати и
близки. Стрелците да действат без много шум,
щом имат идея за самостоятелни изяви не
им трябва да привличат излишно внимание и критики. Спазвайте режима си на работа и почивка, няма
защо да прибързвате, да се претоварвате. Планирали
сте нещата точно, ще се радвате на успех, признание.
КОЗИРОГ Както приключихте миналата делова седмица, така започвате новата. Ще ви
е нужна помощ на колеги за изпълнение на
задачи, но вие споделяте откровено и проблемите, и виждане как да се справите. Едни Козирози
са пълни с енергия, нека да действат упорито, но да
контролират емоциите, те не са най-добрият съветник. Втори да бъдат по-грижовни към тонуса си и ще
влезнат във форма.
ВОДОЛЕЙ Връщате се към проблеми от миналата седмица, но сега трябва да действате по идеите си заедно с помощници. Водолеите се изкушават да разширят сферата си на дейност, нека
овладеят ентусиазма, прекалената инициативност не е
от голяма полза. Някои ще се съсредоточат в овладяване на още знания и умения, други ще се помъчат да
организират по-добре екипа си, работата си е трудна.
РИБИ Вие и Лъвове имате по-добри възможности за делова изява и печалби. Влиянията
се задържат до сряда при Рибите, нека да не
пилеят ценно време по купони и в приказки с
приятели. Имате нужда от съветите и помощта им, но
май разводнявате разговорите, тръгват клюки... Не е
от полза особено за по-младите от знака, някои трябва да станат опора на близки, да ги обгрижват.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Øîêèðàòå ëè îêîëíèòå?
1. Предлагат ви да отидете на необичаен, непредсказуем купон. Как ще реагирате?
А/ приемам с ентусиазъм
Б/ приемам, но ако нещата добият вид на оргия,
тръгвам си тихoмълком
В/ отказвам категорично
2. Какво домашно животно предпочитате?
А/ голямо куче
Б/ малко котенце
В/ нито едно от двете
3. Ако някой разкаже сексуален виц, как ще го възприемете?
А/ като неудобен
Б/ като забавен
В/ като възбуждащ
4. Кое считате за най-важно в брака?
А/ любовта
Б/ сигурността
В/ секса
5. Кой от посочените подолу цветове предпочитате?
А/ зелен
Б/ червен
В/ бял
6. Вярвате ли, че мъжът
и жената могат да бъдат
"просто добри приятели"?
А/ това е съвсем естествено

Б/ не, това противоречи
на пола
В/ възможно е, но само в
някои случаи
7. Как предпочитате да
спите?
А/ гол/а
Б/ трябва да има нещо
облечено
В/ няма значение, както
дойде
8. Запознавате се с
красив/а мъж/жена на вечерно парти. Предлага ви
да отидете в спалнята. Как
реагирате?
А/приемам с удоволствие
Б/ чувствам се поласкан
/а, но отказвам
В/ възмутено и обидено
9. Влюбвате се в женен/а
мъж/жена, който/която е
пред развод. Как ще постъпите?
А/ ще живея с него/нея
Б/ ще продължа да се
срещам, но без съвместен
човек
В/ ще прекратя връзката
10. Какво мислите за
извънбрачните сексуални
връзки?
А/ одобрявам ги
Б/ не ги одобрявам
В/ нямам мнение
11. Как гледате на жени,
които ходят без сутиен?
А/ не виждам нищо странно в това
Б/ не го одобрявам, не е
красиво

В/ завиждам им за самочувствието
12. Случвало ви се е да
плувате без дори и бански
върху себе си?
А/ да
Б/ не, макар че искам
В/ не и не искам
РЕЗУЛТАТИ
6 или повече
отговори В/:
Не умеете да шокирате,
но лесно изпадате в шок.
Ежедневието ви плаши и
вие не го одобрявате. За
вас любовта е по - важна
от секса и вие вярвате в
традиционните идеали.
6 или повече
отговори Б:
Знаете кога да рискувате, но момента определяте сам/а. Все още вярвате
в брака и мислите, че сексът трябва да се прави с
любов. Проучвате най - хубавото и от двата свята:
стария - консервативен и
новия - свободомислещ.
6 или повече
отговори А/:
Светкавици
хвърчат,
където и да отидете.
Обичате да шокирате заобикалящите ви. Вие сте
ексцентричен човек, без
всякакви задръжки. Обичате забавленията. Вярвате, че бракът е изцяло
демоде и предпочитате
сексуалната свобода.

Понякога не се замисляме какъв дар от природата са
очите ни. Сякаш знаем основните неща, но винаги има и
нещо интересно, което може
да научим. Ето 12 поразителни факта за очите, които сигурно ще ви изненадат.
1. Кафявите очи на практика са сини под кафявия пигмент. Има лазерна процедура,
която позволява кафявите очи
да бъдат превърнати в сини
завинаги.
2. Всеки 12-ти мъж е далтонист.
3. Очите ви ще останат
със същия размер, какъвто
са имали при раждането, а
ушите и носът продължават
да растат .
4. Човешкото око може да
възприема само три участъка от спектъра: червен, син и
зелен. Останалите цветове са
техни съчетания.
5. През целия си живот
виждаме около 24 млн. раз-

лични изображения.
6. Очите ни се фокусират
върху около 50 неща в секунда.
7. Маите са смятали кривогледите за привлекателни и се
опитвали да направят така, че
децата им да са кривогледи.
8. Шизофренията може да се
определи с точност до 98,3% с
помощта на обикновен тест за
движението на очите.
9. Хората и кучетата са
единствените, които търсят
зрително подсказване в очите на останалите. Кучетата
правят това само, когато общуват с хората.
10. Космонавтите не могат
да плачат в Космоса заради
гравитацията. Сълзите се събират в малки топчета и започват да щипят очите.
11. Пчелите имат власинки
на очите, които им помагат да
определят посоката на вятъра
и скоростта на полета.
12. Около 65-85% от белите
котки със сини очи са глухи.

Поразителни факти за очите

Понеделник, 21 юли 2014 г.
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Мъж загина в катастрофа до Камбурово
От мощния удар каросерията
на камиона
се пръснала и от там
се разхвърчал товарът
- пакетирано
месо.
Движението по
главния път
не е спирано.
targo.org

Пиене на банки с кръв
- нова мода в Китай

кандидат-вампири в
тематични кафенета.
Едно такова заведение
наскоро
отвори врати в Ляонин и бързо се превърна в хит сред феновете на Дракула
и други популярни
кръвопийци.
Напитки, които нямат
нищо общо с кръв
- минерална вода,
кафе, бяло вино и
т.н. са оцветени и
преляти в кръвни
торбички, преди да
бъдат сервирани на
клиентите. Персоналът е облечен в
костюми на лекари
и медицински сестри, ковчези красят стените, а за
фон звучи зловеща
уведомява своите клиенти, че музика.
“Енергийният
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- кръвен
еликсир
мираната питейна вода по електронен път тип Б” е друг попу(Е pay), както и да получават електронни лярна напитка, която може да бъде
фактури (e Faktura)
закупена онлайн
Подробности на сайта на „В и К” Търговище в Китай. Неговите създатели са
Пиенето на червени, подобни на
кръв напитки е
нарастваща
тенденция в Китай, но
практиката наистина се превръща в
социален феномен
сред
тийнейджърите след старта
на петия сезон на

американския сериал “Дневниците
на вампира”. Вече
можете да намерите “енергийни кръвни отвари” почти
навсякъде. Те могат
да бъдат поръчани
онлайн или да ги
консумирате в компанията на колеги

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

ТЪРГОВЕ
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+27
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Водач на товарен камион е загинал в катастрофа при разклона за омуртагското село Камбурово.
Инцидентът е станал рано
сутринта в сряда, 16 юли.
Сигналът на тел. 112 е подаден в 7:05 часа, съобщиха от полицията в Търговище.
Камионът, със софийска
регистрация, се движил в
посока Варна, когато се
блъснал в колона на надлез,
който е в ремонт.
От полицията уточниха,
че е имало необходимите
знаци и светлини, които
обозначават, че на мястото се извършват ремонтни
дейности. Първоначалната версия за инцидента е,
че водачът се е движил
с несъобразена скорост.
51-годишният шофьор от
София е загинал на място.
Спътникът му, видял смъртната опасност, скочил в
движение и се спасил. Той
е транспортиран до МБАЛ
- Търговище за преглед, наблюдение и лечение.





си поставили за
цел да направят приликата с
кръв възможно
най-голяма. Рекламирана като
“първият в света
кръвен
заместител”, напитката “има същата
текстура,
цвят
и
хранителни
вещества
като
кръвта, но няма
нейния вкус”.
Енергийният
еликсир съдържа
натрий,
калий,
желязо, белтъчини, въглехидрати, както и други
съставки, необходими на един
млад вампир за
поддържането на
страхотна форма.
За клиенти, които не са очаровани от приликата с
кръв, напитките
се предлагат в
различни
цветове като синьо,
жълто или оранжево.

В музея на революцията децата питат
гида:
- Какъв е този скелет тук?
- Това е скелетът на
великия герой Чапаев.
- А какъв е тоя малкият скелет до него?
- Това е скелетът на
Чапаев като дете.
***
Чапаев и Петка са
изпратени в Африка
с цел предоставяне
на културна помощ
на слабо развиващите
се страни. След един
месец комисия от ЦК
отива на проверка.
Първо проверяват
Чапаев. Намират го
на една моторница,
по средата на реката,
а отзад на три въжета чернокожи карат
водни ски. Комисията останала много
доволна. След това
отиват да проверят
Петка. Заварват го
насред полето, впрегнал трима чернокожи
и оре. Комисията е
възмутена:
- Това ли наричате
културна
помощ?
Вземете пример от
другаря Чапаев, който
развлича чернокожите!
- Мисля, че нещо не
сте разбрали, Чапаев лови крокодили в
момента! - отговаря
Петка невъзмутимо.
***
Чапаев бил много
болен и стоял на системи. Петка отишъл
да му запише последните думи. Извадил
лист и химикалка и ги
дал на Чапаев да напише нещо. Той написал
нещо и му го върнал.
Петка прибрал листчето, без да го чете.
На другия ден на погребението на Чапаев
извадил листчето, за
да прочете пред опечалените последните
му думи:
- Петка, идиот такъв, стани от маркуча
с кислорода!
***
Чапаев, много зает,
седи в кабинета си. На
вратата се чука и влиза Петка.
- Василий Иванич, докараха "Филип Морис".
- Сега съм зает.
Просто го разстреляйте! - отговаря
той, без да вдига поглед от бумагите си.

Гигантски мистериозен
кратер се появи в Сибир

Огромен кратер се
появи в Сибир и озадачи учените. Дупката е
била открита от пилоти
на хеликоптер на полуостров Ямал, които
публикували и видео в
интернет.
Находката
нямало
как да бъде изпусната,
тъй като буквално се
намира в нищото, иначе
казано – в безплодната
тундра.
Кратерът е с диаметър между 50 и 80
метра. Около него има
пръст, вероятно разпръсната от експлозия,
а центъра му е тъмно
като в рог.
„Дупката на края на
света” обаче вече намери вариации от нетрадиционно обяснения сред
руските интернет потребители – от паднал метеорит до взрив на газ.
Експерти обаче каз-

ват, че няма метеорит,
който да „изкопае” такава дупка и едновременно
с това да остане незабелязан от работниците на
близката петролна платформа. Други отхвърлят
видеото и го наричат чиста измислица.
Истинското обяснение вероятно е много
по-нормално.
През лятото в тундрата често се формират
„могили” заради налягането от топящия се
лед. Когато вътрешното напрежение стане
прекалено голямо, тези
„могили” могат да избухнат, изпращайки пръст
и отломки на значително разстояние.
Полуостров Ямал в
далечния север на Русия е толкова отдалечен, че името означава
"края на света" на местен диалект.

Излагането на слънчева светлина
подобрява качеството на съня
Онези, които са изложени на естествена
светлина през деня, спят
по-добре нощем, става
ясно от ново проучване
на сп. Sleep.
Мястото на работното
бюро в офиса е важно: не
само за по-добро виждане и по-голямо удобство
пред компютъра, но така
също и за качеството на съня. Това
сочи американско
изследване на Университета на Чикаго,
осъществено
съвместно с Университета на Тайпе.
С помощта на
актиграф (уред за

измерване на съня) и
прилагането на измервателна скала, известна
като PSQI - Pittsburgh
Sleep Quality Index - или
индекс на Питсбърг за качеството на съня, учените
проследили навиците на
група служители и достъпът на слънчева светлина
до работното им място.

0893 693 202 от понеделник до събота!

Резултатите показали, че хората, които прекарват дълги часове от
деня на естествена светлина, спят по-добре нощем. Причина за това е
по-голямото количество
витамин D, който се натрупва в организма под
въздействието на пряката слънчевата светлина.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

