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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

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

„Колкото повече, Рокади в Областта
толкова повече”

Първа пресконференция
на новия областен упраИли нещо повече за обновената вител Севда Ерменкова
Приемственост в радетска ясла „Мечо Пух” в Търговище ботата
и продължаване
Свилен
НИКОЛОВ
С новата учебна година в Търговище, след доста
перипетии, отремонтираната вече
детска ясла „Мечо
Пух” №3 в кв. „Запад” е готова да
посрещне малчуганите от квартала.
Яслата бе затворена за ремонт в края на
лятото, миналата година.
Парите за дейностите –
енергийна ефективност,
в детското заведение,
са по проект на местната администрация, която кандидатства пред
международния
фонд
„Козлодуй”, а строително-ремонтните дейности
бяха извършени от обединение „Енерго-Вод”,
след конкурс на Министерството на икономиката и енергетиката.
В първия учебен ден,
лично кметът на общината Красимир Мирев
инспектира приключилия
вече ремонт и готовността забавачката да посрещне най-малките ни
съграждани. И с основание, след като ремонтът

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

на добрите инициативи
в интерес на гражданите - този ангажимент
пое на първата си пресконференция
новият
областен управител на
Търговище Севда Ерменкова. Тя заяви, че в
администрацията няма боти спокойно за оргада се правят смени и низацията на изборите
екипът й трябва да ра- и по текущите (на 2 стр.)

22 септември 2014 г.

Äåí íà íåçàâèñèìîñòòà
се забави с близо година,
а стойността на проекта е
близо 500 хил. лв.
От директора на яслата научихме, че 20
деца вече посещават
учебното заведение и
в момента тече прием
за останалите свободни
места. С предимство се
приемат малчуганите на
живеещите в кв. „Запад”,
но от капацитета й, от
100 места, може да се
възползват и работещи в
квартала, уточни за „ТН”
Владимира Атанасова.
Припомняме, че през
тази година общинското
предприятие „Флора” изгради детска площадка,
до самата ясла и обнови
тротоарната алея и подхода към нея.

Да си спомним за бележитите дни на гордост и национално утвърждаване от 1908 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА
НАРОДНИЯ СЪБОР
"Под крушата на
Осенската поляна"!
Îáùèíà Òúðãîâèùå, ïàòðèîòè÷íè îðãàíèçàöèè,
êìåòñòâà,
÷èòàëèùà,
ïåíñèîíåðñêè êëóáîâå, Òúðãîâèùêè ó÷åíè÷åñêè ïàðëàìåíò êúì ÎÄÊ âè êàíÿò
íà Òðàäèöèîííèÿ íàðîäåí
ñúáîð "Ïîä êðóøàòà íà
îñåíñêàòà ïîëÿíà" ïî ïîâîä 22 ñåïòåìâðè Äåíÿ íà
íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ ñ ÊÎÍÖÅÐÒ íà ÌÀß
ÍÅØÊÎÂÀ è ÏÔÀ "ÌÈÇÈß" 22 ñåïòåìâðè 2014
ã., 11.30 ÷àñà, ïîëÿíàòà äî
ñåëî Îñåí
Áåçïëàòåí òðàíñïîðò
îò Òúðãîâèùå - 10.30 ÷àñà,
ïðåä õîòåë "Òåððà Åâðîïà"
Îò ñåëàòà - òðúãâàíå
â 9.00 ÷àñà

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,

В българската история има събития, които са пример за патриотизъм, плод на умела дипломация
и навременна реакция от страна
на политическата ни мисъл. Такава
дата е 22 септември 1908 г. – Денят на обявяване независимостта на България.
106 години вече ние отбелязваме този исторически
възход. Уважаваме и почитаме
важността на акта, отчитаме ролята на българската държавност и на обществената активност в ново време. И се надяваме въпреки
различията отново да открием стожерите,
идеалите и ценностите, с които да продължим
заради предаността ни към България и по-доброто бъдеще на идните поколения.
Нека почетем 22 септември и дано по-често
си спомняме светлите примери от миналото!
Красимир МИРЕВ
×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ! кмет наД-робщина
Търговище

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,

Приемете моите най-искрени поздравления по случай 22
септември – Деня на Независимостта
Провъзгласяването на Независимостта е второто самостоятелно дело след Съединението, поредната стъпка към национално
обединение. Българският народ и неговите управници показват характер, мъдрост и самочувствие, мислят и работят
заедно, обединени от една кауза – свободна и независима България.
Нека да не забравяме тези забележителни уроци на историята. Нека не забравяме,
че от усилията на всички нас зависят успехът и бъдещето на нашата нация.

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ!

Д-р Дарин ДИМИТРОВ
кандидат за народен
представител от ПП ГЕРБ - Търговище

Време е да подредим нашата
къщичка, нашето общество

Каза в разговор с Божидар НИКОЛОВ кандидатът за втори депутатски мандат
от ГЕРБ в Търговищко Дарин ДИМИТРОВ

- Г-н Димитров, с
какви мотиви водите
кампанията?
Какво
казвате на хората на
вашите срещи?
- Трябва да бъдем
позитивни и този по-

зитивизъм трябва да
съумеем да предаваме
на хората, за да видят
те, че между нас има
нормални отношения и
това да ги стимулира да
гласуват. Когато има негативизъм между нас,
говоря за политиците
въобще и политическите партии изобщо, хората се отвращават. Найважното е да държим

поне на елементарното
уважение в отношенията си. А добре знаем
израза, че когато отвратените не гласуват,
на власт идват отвратителните.
Нека си го кажем,
много е важно всеки
да упражни правото си
на глас. Защото не е
честно после, негласувалите да изискват от

нас. Не може да си неактивен, да нямаш своя
гражданска позиция,
а след това да се сърдиш на една или друга
политическа партия, че
е получила предимство.
Така стана и на предходните избори.
- Прав сте, елементарната отговорност на
избирателя е да отиде и
да си свърши (на 4 стр.)

Понеделник, 22 септември 2014 г.

2 страница

Извънредна сесия
на местния
парламент

Временни
кметове на
Вардун и Руец

На извънредно заседание на Общинския съвет в
Търговище в края на миналата седмица бяха назначени временно изпълняващи
длъжността кмет в две търговищки села. Това са Шефкет Юмеров за село Руец
и Росица Кадънова за село
Вардун. Те ще изпълняват
кметските правомощия до
провеждането на избори в
населените места. Частичният вот и в двете е насрочен за 12 октомври.
До извънредното заседание на ОС се стигна, след
като досегашните временно
изпълняващи длъжността в
двете села Жельо Василев
във Вардун и Ибрям Ахмедов в Руец са участници в
изборния процес отново
като кандидат-кметове. Решението на Общинската избирателна комисия /ОИК/ в
Търговище за тяхната регистрация е влязло в сила.

Заплахата „син език” Тишина над Мисионис

На разкопките на древния град
Нови 18 огнища в областта * Заявления за обезщетение приключи археологическото лято
са подали 29 стопани, заради умрели близо 300 животни Катя

Нови 18 огнища на болестта „син език“ са регистрирани в последните няколко дни в петте общини
на Търговищка област. Така
общият брой на заразените
ферми достигна 34. Независимо от рязкото увеличение
на огнищата на „син език“ в
последната седмица са регистрирани само 4 умрели
животни, увери ръководителят на Областната дирекция
по безопасност на храните
доктор Стойне Миланов.
„Най-засегнати са общините Антоново и Омуртаг. Навсякъде се извършват ежедневни клинични прегледи
от официалните ветеринарни лекари по общини. Извършват се пръскания с инсектициден препарат както
от нашите колеги, така и от
стопаните на животните, на
помещенията отвън и отвътре, на торищата и на водопоите. Стопаните подават
заявления за обезщетение,
декларация, че животните
не са застраховани и екарисажна бележка съпътствана
с опис на ушните марки на
умрелите животни.“

Досега в Областната дирекция по безопасност на
храните в Търговище животновъдите от областта
са подали 29 заявления
за обезщетение. Става
дума за близо 300 животни, уточни директорът на
дирекцията д-р Стойне
Миланов. Стопаните, които подават такива заявления, трябва да набавят и
набор с други документи,
сред които са задължителната екарисажна бележка

и декларация за това, че
животните не са застраховани.
Според д-р Миланов, очаква се стопаните да бъдат
компенсирани по пазарни
цени, като собствениците
на породисти животни ще
получат и допълнителна
компенсация. Приемът на
заявления от стопани продължава. Остават в сила и
мерките, въведени за ограничаване на разпространението на болестта.

На събор в Камбурово Ще строят две
детски площадки
В Омуртаг

На традиционния празник на селото стартираха дейностите
за обновяване парка на селото

За трета поредна година
се проведе традиционния
събор в омуртажкото село
Камбурово.
Организатор
на събитието е община
Омуртаг, с подкрепата на
изселническата
организация „Балгьоч” в Бурса
и жители на селото. Тази
година, освен традиционното веселие и културните
прояви, в дните на селския
празник бе направена и
първа копка по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ IХ,
кв.31 с.Камбурово”.
Рехабилитацията обхваща изграждането на алейна
мрежа, масивна стоманобетонова ограда с ажурни
пана, озеленяване с дървета, храсти, цветя и рози;
парково обзавеждане на
алеите и местата за отдих
(пейки, кошчета), детска
площадка с ограда, люлки,
пясъчник и др.съоръжения,
баскетболно и волейболно игрище. Предвидено е
и осигуряването на парково осветление (тип фенер),
каза пред жителите и гостите на Камбурово кметът на
селото Юбейдет Исмаилов.
Финансирането на обекта е от публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите” (до 495 000лв.).А
стойността на подписаният
договор за строително-монтажните работи е 438 357,
35 лв. с ДДС, поясни Исмаилов. И допълни, че срокът за
извършване на описаните
дейности е 120 дни.
Камбурово е едно от найголемите села в община
Омуртаг със своите около

1 300 души. На празника в
петък и събота в селото се
събраха близо 3 000 души.
Тук бяха дошли кандидати
за народни представители
в предстоящите парламентарни избори, представители на областната и общинската администрации,
местни бизнесмени, гости от
побратимената на Омуртаг
община Османгази в Турция
и др.

Със символична първа
копка в Омуртаг започна
изграждането на две нови
площадки за игра за деца
до 3 години и от 3 до 12 години. Общата стойност за
ст роително-монтажните
работи на двете площадки
е 109 028,02 лв. с ДДС, съобщават от пресцентъра на
общинската
администрация.
Местонахождението
на едната детска площад-

Рокади в Областта
(от 1 стр.) си задачи.
Предстои назначаване на
нови зам.-областни управители, чиито имена ще бъдат
оповестени в близките дни.
Техните имена ще станат известни през тази седмица.
В администрацията са
насрочени проверки по изпълнението на обектите
от Публичната инвестиционна програма, по която
се реализират 17 проекта
на общините. Продължава
работата и по Национална

програма „Сигурност”, където са ангажирани 144 човека по охрана на обществения ред в малките населени
места. В ход е поетият ангажимент за процедурата за
земите по Параграф 4.
Акцент в работата на Севда Ерменкова ще бъде и
превенцията срещу наводнения. Предвидени са проверки на потенциално опасните водни обекти и срещи
с отговорните институции на
областно ниво.

ка е до зелената площ на
ул.”Църковна” № 3 (до паметника на Иван Орманов)
и междублоковото пространство на ул.”Генералска”
20 и 22.
За успех на новото начинание кметът на община Омуртаг Неждет Шабан
разби бутилка с шампанско
в кофата на багера, който
направи първата копка, като
преди това разясни на гостите и гражданите дошли на
събитието, какво предстои
да се направи по изграждането на площадките. Стана
ясно, че и двете бъдещи
площадки ще бъдат с ударопоглъща каучукова цветна
настилка, със съответните
съоръжения за игра, петоъгълни беседки (по една за
всяка площадка), пейки и
кошчета. Ще бъде направено и допълнително озеленяване. Предвидени са огради
с метална конструкция.
По думи на Шабан 2014
година е много добра година от гледна точка на реализацията на проекти в град
Омуртаг. „Надявам се през
2015 година да получим допълнително финансиране и
да изградим детски площадки и в други междублокови
пространства в града”- каза
още на градоначалника на
тържественото начало на
строително-монтажните работи по изграждането на
детските площадки.
Изграждането на двата
обекта е по одобрени проекти на община Омуртаг,
финансирани от публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

ХРИСТОВА
Работното
лято за археолозите на Мисионис вече
приключи.
Направените
разкопки оценяваме като
много добри
и мисля, че
напълно
се
оправдават
вложените тук средства, каза пред
журналисти археологът Ангел Конаклиев. В края на
разкопките са били открити
сребърен пръстен с кръстен знак, позлатена обеца,
характерна за 14 век, фрагменти от плоско стъкло и
стъклени чаши, както и керамична африканска плочка
с отпечатана антилопа, която според Конаклиев, говори
за естетиката на живелите
тук. Керамиката датира от
началото на V век, произведена е в Северна Африка и
по-точно в района на Тунис.
Конаклиев обясни, че
дошлите по-късно по тези
земи българи са използвали сградите, останали
от античността, като са ги
надстроявали и допълвали. Имайки предвид, че в
този район къщите са големи и по намираните находки, може да се съди,
че тук са живели богатите
хора. Липсата на предмети
от бита обаче, археологът
Стефан Иванов обяснява

така: богатото българско
население на този квартал е напуснало града при
задаването на опасността
от османското нашествие
през 14 в., събирайки цялата си покъщнина. Разбира се, имало е и такива, които са останали да
пазят собствеността си от
османците. Предполагаме,
че на такива хора са накитите, които откриваме.
Стефан Иванов смята, че
за времето си Мисионис е
бил голям и богат град, наброявал около 6 000 души.
База за това твърдение е
гъстотата на строежите на
жилища на два и три етажа и публични сгради в
"болярския квартал" до базилика №3, чиито основи
се разкриват пред очите
ни благодарение на археологическите разкопки това
лято, водени от проф. Николай Овчаров и Ангел Конаклиев. Археолозите твърдят
още, че оттук започва Търговище.

„НАЯ“ обучава

Млади жени за предпазване от трафик на хора
Нина НИКОЛОВА
Обучение на млади безработни жени от област
Търговище за рисковете от
въвличане в трафик на хора
стартира „Асоциация НАЯ”. В
него ще бъдат включени близо 50 участници.
Със съдействието на дирекция „Бюро по труда” на
17 септември в Търговище
се състоя първия семинар,
на който присъстваха 13 безработни млади жени. Те бяха
запознати с опасните ситуации, чрез които могат да
бъдат въвлечени в трафик на
хора с цел трудова или сексуална експлоатация.
Такива обучения предстоят още в общините Омуртаг и
Попово. Те са част от проект
„Координационен механизъм
за превенция на трафика на
жени и деца в две области на
Република България”, който
се реализира с финансовата
подкрепа на Програмата за
предотвратяване и борба с

престъпността на Европейската комисия. Дейностите
по този проект се реализират в общо 15 общини от
областите Велико Търново и
Търговище, като водеща организация е „Център Мария“
Горна Оряховица, а партньор
в нашия регион е „Асоциация
НАЯ”.
Предвидено е в рамките на три години различни
инициативи за превенция
на трафика на хора да обхванат повече от 5 хиляди
души, сред които ученици и
младежи, безработни, както
и специалисти от различни
институции.
До момента, за две години в област Търговище, през
обучение по превенция на
трафика на хора са преминали близо 1 500 ученици,
както и 30 специалисти учители, полицейски инспектори, медицински служители,
представители на общините
и други.
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Куклите на престижен Храни насърчават Стресът от първите
фестивал в Загреб мозъчната дейност учебни дни
Очаквайте четири премиери на Театъра в Търговище до края на годината

Ива ПАРАШКЕВОВА
Търговищкият
куклен
театър участва в 47-то издание на Международния
куклен фестивал „Пиф”, който се провежда в Загреб,
Хърватия. Това е един от
най-престижните театрални форуми, в който участват
професионални трупи от цял
свят. Чест и признание за
Търговищкия театър е самата покана и одобрение
от селекционерите за участие. Спектакълът, с който
участваме е „Принцесата и
скъсаните обувки”. Драматизацията и режисурата са
на проф. Слави Маленов,
сценографията и изработването на 13-те кукли марионетки са на Силва Бъчварова и Васил Рокоманов,
музиката написа Владо
Джамбазов, а ролите изпълняват Русан Стаменов,

Ивелина Паскалева, Стела
Стойнова, Деница Славева, Димитър Караиванов и
Борислав Терзийски. Фестивалът е ежегоден и тази
година се провежда от 15
до 20 септември. В събота
трупата се завърна в Търговище. Успоредно с откриването на новия творчески сезон и няколко гостувания на
сцените във Велико Търново
и Варна, театралите творят
нови спектакли. В началото
на октомври ще е премиерата на „Малката русалка”
по приказката на Андерсен.
Режисурата и стиховете са
на Ивайло Марков, драматизацията е на Димитър Димитров, музиката на Ценко
Минкин, сценографията на
Валери рачковски. Ролите
се изпълняват от Ивелина
Паскалева, Цветина Иванова, Димитър Караиванов,

Златни правила
за здраво сърце

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина
за смъртта и инвалидността
на най-много мъже и жени.
Това звучи наистина плашещо, но не трябва да игнорираме притеснителната
статистика, а да се поучим и
погрижим за себе си.
Трябва да спазваме няколко правила, които значително биха намалили
риска от сърдечно-съдови
проблеми. Резултатите от
ново изследване, проведено от Каролинския институт
в Стокхолм, доказват, че ако
бъдат спазвани следните
препоръки, отнасящи се до
диетата и начина на живот,
вероятността от инфаркт
може да бъде намалена с
до 92%. На практика това са
само пет съвсем несложни и
безспорно полезни за сърцето навици:
Употребявайте
пресни
зеленчуци, плодове и риба,
а също така продукти, които
са подложени на минимална термична обработка.
Употребявайте алкохол
в умерени количества, като

избягвате концентратите
Наблюдавайте своята талия – нейният обем не трябва да надвишава обема на
бедрата. Всеки ден ходете
пеша или карайте колело
в продължение на поне 40
минути, а 1 час седмично
отделяйте за гимнастика.
Не пушете. В хода на изследването са анализирани
навиците, свързани с начина на живот и храненето на
24 500 души.“Резултатите
ни показват, че тези, които
спазват препоръките, могат да намалят вероятността от инфаркт с до 92%, но
за съжаление само 5% от
анкетираните правят това”,
заявява ръководителят на
изследването Анета Акесон за ВВС. Всеки един
от тези навици поотделно
също намалява опасността
от сърдечно-съдови заболявания.
Например при хората,
които употребяват здравословна храна и алкохол в
умерени количества, рискът
да получат инфаркт е с 57%
по-малък.

Милен Алексиев.
В репетоара на Кукления
театър вече е включен спектакъл на тийнейджърите,
които творят под ръководството на директора Ивайло
Марков. Петимата ученици
вече две години се представят отлично на сцената и в
края на миналия сезон Марков им обеща, че ще играят
наред с професионалистите.
Спектакълът е „Принцесата
и свинарят”, ролите се изпълняват от Светлина Станчева, Христина Стоянова,
Виктория Тенчева, Георги
Иванов и Георги Тодоров,
арежисьор е Ивайло Марков.
Заместник-директорът и
актьор Русан Стаменов отново се изявява като режисьор и драматург. „Българска приказка” е заглавието,
което той поставя по три
нашенски народни приказки. Сценограф е Стефка Кювлиева, музиката е на Ценко
Минкин, в ролите – Христо
Златанов, Деница Славева
и Стела Стойнова.
Още един спектакъл ще
реализират в Куклен театър Търговище. Заглавието
е „Чичо Пейовият двор”.
Драматизацията и режисурата са на тандемът Мая и
Митко Димитрови, музиката написа Петко Манчев, а
на сцената ще бъдат Ивелина Паскалева и директорът на театъра Ивайло
Марков.

Виното и
бременните
жени

Питието уврежда плода
Бременните жени, които
пият повече от четири чаши
вино наведнъж по време
на бременността си могат
да увредят психическото
здраве на тяхното неродено
дете, предупреждават учените.
Критични са четири чаши
вино, дори и ако жената ги
изпие само веднъж по време на 9-те месеца на бременността. Редовно пиене
още повече уврежда психиката на децата, като обостря
хиперактивността или ги
обрича на разсеяност и невнимание в по-късен етап от
живота. Според специалисти
почерпките с алкохол по време на износването на плода
могат да намалят оценките
на децата в училище.
Проучване показва, че
една четвърт от майките
признават, че са се напивали поне веднъж, докато са
били бременни, като голяма част от анкетираните си
пийват по малко два пъти в
месеца.

Мозъкът ни има нужда от
възстановяване и от допълнителни стимули, за да работи
добре.
Хранете се правилно, редовно включвайте в менюто си бадеми. Те подобряват
паметта.Добавете
няколко
капки бадемово масло в прясното мляко, което изпивате
преди лягане или сутрин, и
ще усетите, че паметта ви се
подобрява.
Бадемово мляко можете да
си приготвите, като изчистите
бадемите от ципите, натрошите ги на дребно или ги смелите и ги залеете с подсладена
вода.
Редовно пийте прясно изцеден ябълков сок. Той повишава производството на ацетилхолин, който е необходим
за процесите на предаване на
нервна възбуда. В резултат на
което се подобрява паметта.
Спете добре. По време на
сън мозъкът ви анализира
събитията от изминалия ден.
Това подобрява дълготрайната памет и подсъзнанието
се програмира да запамети
образи със съпътстващата им
информация.
Научете се да получавате
удоволствие от обикновени
неща – поиграйте си с децата, насладете се на любимата
си музика, зарадвайте се на
непознат човек.
Поне веднъж месечно пречиствайте тялото си с лечебен глад.Така ще изкарате
токсините от организма си,
които вредят на храносмилането и влошават мозъчната
дейност.
С гладуването ще намалеят отрицателните емоции
като страх, безпокойство и
тъга,които, ако се натрупат
в прекалено голямо количество, могат да причинят болести.
Научете нов език, за да
стимулирате работата на мозъка си. Също така можете
да се посветите на йога и на
медитация.
Намалете
консумацията
на захар. Тя осигурява само
илюзия на енергия, след която следва спад на енергията.
Неврастенията често е резултат напрекомерна употреба на захар. Това може също
така да предизвика клаустрофобия, загуба на паметта и
нервни разстройства.
Намалете белия хляб и
продуктите с повишено съдържание на нишесте. Те
разбиват нервната система и
често са една от причините
за депресия. Наблягайте на
пресните зеленчуци и пийте
много вода. Пийте витамин В.

Началото на учебната година за първокласниците е
свързано с процес на адаптация. Срещата с много и
най-различни характери на
съученици, а също учители
с различен педагогически
стил пораждат множество
поводи детето да се оплаква, че не го обичат и му се
подиграват.
Не подценявайте оплакванията на детето.
Не повишавайте тон и не
го обиждайте. Правилната
реакция на такива жалби е
да го прегърнете. То трябва
да разбере, че го обичате
без да обвинявате другите.
Когато се успокои, поговорете как трябва да промени държанието си, така че
да си спечели приятели, а
не "врагове”. Обърнете му
вниманието върху това, че
всички деца са на неговата
възраст и също искат да се
разбират и да играят заедно.
Едновременно с това
предпазвайте детето от подражание на опасни невъзпитани модели на поведение.
Колкото и да сте изнервени
и уморени, уважаеми родители, бъдете тактични с децата си. Те трябва да имат
спокойствие и желание да
ходят на училище.
Признаци, че детето е в
състояние на стрес, предизвикан от училище:
- Болки в корема и гадене
преди излизане за училище.
- Неспокоен сън (ходене
на сън, бълнуване, трудно
заспиване) със сутрешна
умора и сънливост.
- Честа смяна на настроенията, раздразнителност
и негативизъм към всяко
предложение, отказ да ходи
на училище.
- По-чувствителните деца,

които не са ходили на детска
градина и не са посещавали
предучилищни занимания
трудно се концентрират в
клас. Разсейват се с другите
деца и с ученическите принадлежности.
Ето няколко основни съвети към родителите:
- Помагайте в подготовката на домашните в началото.
- Оценявайте и поощрявайте усилията, и старанието на детето.
- Насърчавайте го да гони
успех в училище, но не се
фокусирайте прекалено върху шестиците.
- Вкусната вечеря, която
включва любимо ястие на
детето е начин да му доставите наслада в края на
един по-труден за него ден.
Не забравяйте да обръщате
внимание върху големината
на порциите, за да го предпазите от наднормено тегло.
Всяка сутрин му приготвяйте закуска преди да излезе
за училище. За голямото
междучасие му дайте пари
за сандвич, мляко, фреш
или айран или му сложите
плод в раницата.
- Научете го да си ляга
преди 21:30 часа с предварително подредена чанта
и дрешките за следващия
ден. Може да прочете приказка и спокойно да му пожелаете лека нощ.
- Позволете детето да
допуска грешки и не го наказвайте строго, а разговаряйте за това как да не ги
повтаря. Не намалявайте
неговата лична мотивация и
увереност в собствените му
сили. Ако едно дете постоянно се страхува да не би да
направи нещо нередно, губи
решителност и желание за
изява в класа, а по-късно в
професията и в обществото.

Според ароматерапевти
вдишването на етерични
масла може да потисне апетита и да ускори свалянето
на излишните килограми.
"Етеричните масла имат
огромно влияние във все-

кидневието ви. Те могат да
подобрят настроението ви,
да ви помогнат да се отпуснете или точно обратното –
да обострят концентрацията
ви. Според последните проучвания
ароматерапията
може да е от помощ и при
отслабването.
Разбира се здравословното хранене и физическите
упражнения са от решаващо значение за всяка програма за загуба на тегло, но
според специалисти терапията с аромати може да бъде
помощно средство в борбата с килограмите.
Това не е първото изследване, според което арома-

тите вталяват. През 2013
г. беше открито, че ароматът на зехтин води до отслабване. Изследванията
са направени от учени от
университетите в Мюнхен и
Виена, според които хората
консумират по-малко калории, след като усетят определени миризми.
Обратното също е валидно. Отдавна е установено,
че миризмите могат да засилят апетита към храната. Европейските учени ще
продължат изследванията
в областта, за да открият
специфичната връзка между уханията и нивата на ситост.

Родителите могат да помагат, без да
подценяват оплакванията на детето

Етеричните масла намаляват апетита
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Време е да подредим нашата Проблемите
на осиновяването на
деца, настанени в приемни семейства
къщичка, нашето общество

(от 1 стр.) работата в
деня за избор.
- Така е. Но тази работа трябва да се върши доброволно, а не
някой от някъде със закон да нарежда да отидем да гласуваме. Аз и
близките ми сме хора с
демократични възгледи.
Гласуваме по свое желание и убеждение, а
не – защото така трябва. Затова не съм съгласен с призива да се
въведе задължителното
гласуване.
- Говорите за толерантност, но не смятате ли, че точно това
липсва в последните
25 години вече? И не
само в политическия
живот.
- Ние сме млада партия, която все още се
учи, но държим на европейските ценности,
на взаимното уважение.
Учим се в движение и
хората оценяват това.
За 7-8 години само имаме девет победи на избори, тук включвам и
изборите от 5 октомври,
защото ние сме готови
да победим опонентите си тогава. Много ме
учудва обаче как партии на по над сто години
не разбират проблема.
- Може би им тежат
именно годините, които пък ги теглят към
едно
по-отминало
време…
Всъщност,
какво е вашето основно послание в тези избори?
- Основното послание на ГЕРБ се корени
в желанието ни да привлечем всички хора да
гласуват. Само когато
има висока избирателна активност, тогава
може да се разбере
отношението на хората
към политиката. И ако
не харесват никой, могат да пуснат в урната
празна бюлетина. Това
пак показва отношение
към политиците и към
партиите. Но е отговорната позиция към избирателната система, към
демократичните процеси, а не както мнозина
правят – да си говорят
само в кръчмата. Дори
празната, невалидната
бюлетина се отразява
в крайните резултати. Важно е това да се
знае от хората и в крайна сметка, суверенът е
един – народът. Но целият народ, а не накрая
управляващите да са
избрани от 30-40% от
избирателите. В такъв
случай много гласове
печелят партиите, които си знаят електората
поименно. А тези с демократичен електорат
да имат по-слабо представителство в парламента.
Логото на кампанията ни е „Стабилна Бъл-

Търговище - домакин на национална среща

гария! Време е!” Затова
смятам, че най-важното
е стабилност, спокойствие и визия за бъдещето. За година само
трите партии в парламента, които бяха една
коалиция, успяха да фалират една банка и народът да остане в неизвестност. Затова трябва
да има едно стабилно
управление, по време
на което хората да знаят какво ще се случва.
- В този ред на мисли ще кажа, че всеобщо мнение е, че
идва отново времето
на ГЕРБ, времето в което трябва да „яхнете
коня”.
- Така е, но конят ще
бъде много немирен
и ще ни бъде трудно.
Сега ще ви кажа защо.
Защото ако на социалистите се дадат 400 млн.
евро, те ще ги раздадат
за пенсии и социални
плащания. А на нас, ако
ги дадат, ние ще отидем
в Брюксел и ще искаме още 1,6 млрд. евро.
С тези пари ние ще
строим, ще работим и
парите за хората сами
ще дойдат. Не разбирам защо останахме
неразбрани, след като
българинът традиционно гледа да си построи
най-напред къща, вила,
въобще имот. А когато
от ГЕРБ строяха, се започнаха изказвания от
типа на „асфалт паша”
и че магистрали не се
ядат. Но иначе всички
се оплакваме, че пътищата са в много лошо
състояние.
- Не смятате ли, г-н
Димитров, че твърде
много продължи този
наш т.нар. преход и
народът се умори,
цяло едно поколение
излезе от активния
живот неудовлетворено от промяната
- За жалост, в много източно-европейски
държави комунистите
бяха премахнати още
на първия етап. У нас
комунистическата партия на практика управлява държавата в тези
25 години. Промяна
може да дойде единствено от хора с различно мислене, които
са проевропейски настроени, които са възпитани в други ценности
и възгледи. Не може да
гледаме едновременно
на изток и на запад и да
искаме да вървим напред. Няма как да стане
това. Не е морално едни
хора да пращат децата си на запад, а иначе да говорят колко ни
дава Русия. Ние нямаме нищо против Русия
и руския народ, но това
не означава, че трябва
да казваме колко прав
е Путин като завзема
Крим и като напада Ук-

райна.
- Една от дразнителните теми в обществото ни в момента е
именно Украйна. Но чуваме и по-успокоителни думи напоследък
дори от вашия лидер.
В крайна сметка ние не
можем да бъдем врагове с Русия.
- Ние не сме против
Русия, а по-скоро сме
срещу путинизацията
на Русия. Защото те ни
докараха до голяма зависимост. Сега, например, има заплаха от тяхна страна, че ще спрат
доставките на природен
газ за България. АЕЦ
„Козлудуй” също зависи
от Русия. Те искаха да
стигнат още по-далеч с изграждането на още
една атомна централа и
с „Южен поток”.
- Хората от селата
успяват ли да ви разберат, как общувате с
тях?
- Разбираме се, донякъде
обаче.
А когато говорим
за
демокрация има
два вида
демокрация
– с много
държава
и с малко държава.
Ако стане много
държава, ще
кажем
това
е
диктатура. Ако
е малко
държава пък –
нямаме
държава, нямаме институции.
Няма как да стане – да
имаме работеща държава, но пък да не спазваме правилата. Българите сме свикнали
с онази много грешна
поговорка „ Хем вълкът
сит, хем агнето цяло”.
Така не става.
- Какво различно
ще видим от евентуалното
управление
на ГЕРБ в съдружие
с близка партия? Ще
строите магистрали,
но ще вдигнете и цената на тока. Как ще
успокоите държавата
напрактика?
- Трябва да има тежки реформи в енергетиката. Този сектор има
дълг от порядъка на 3-4
млрд. , за който всички
знаем. Как ще се покрие той, ако намаляваме цената на тока? Невъзможно е. Това може
да го направи само
едно популистко пра-

вителство, което просъществува една година.
И аз не мисля, че те не
искаха да оправят България. Напротив искаха
го – и ДПС, и АТАКА, и
БСП, и Орешарски. Е
да, но с празни приказки и назначения по места не става. Оказа се,
че тези партии нямат
кадри, а сега се сърдят,
че Близнашки уволнява
техните хора. Истината
е, че не Орешарски докара България дотам, а
кадрите им по места. И
затова те сега се сменят
и се назначават способни хора. Това не е реваншизъм, а начин, по
който държавата трябва
да работи.
Но не трябва практика в държавата да бъде
с всяко ново правителство да идват и кадровите промени в институциите. Това се случва
от години насам, но е
грешка. Така се унищожават човешки съдби, а

Търговище е домакин
на национална среща
по проблемите на осиновяването на деца,
настанени в приемни
семейства. Тези проблеми и въпроси трябва да
бъдат изговорени, да се
поставят децата в центъра на вниманието, за
да се защитят и
изяснят техните
потребности
и
права, каза Александър Миналов,
член на Управителния
съвет
на Националната асоциация за
приемна
грижа
по време на двудневна
среща
със специалисти
и приемни родители от
цялата страна. Повод за
злоупотреби бил фактът,
че законът позволява
на приемните родители
година след като са отглеждали дете в семейството си, да кандидатстват за осиновяването
му. Желаещи да осиновят деца стават приемни
родители с обещанието
от страна на социалните

служби, че ще го осиновят по-лесно. Асоциацията има сигнали за седем подобни случая от
цялата страна, допълни
Миланов. Недостатъчната подготовка на детето
от страна на приемните
родители;
нежелание
на осиновителите да

общуват с приемното
семейство; недостиг на
ресурс, както и малко
време за адаптация на
детето – са сред другите
обобщени на срещата
проблеми.
„Липсват ясна комуникация, координация
и отношение между
всички страни, ангажирани в процеса на
осиновяване на деца,

настанени в приемни
семейства”, заяви Миланов. Според него,
проблемите при осиновяването не са заради
законови неуредици, а
са плод на комплексни
причини: липса на контакт между социални
работници и приемни
родители; нежелание те да си
говорят - заради претрупаност
с работа или по
други
причини.
„Разписаният
Стандарт №14 е
документ с ясни
и точни правила
за осиновяване
на деца от приемни семейства,
но той не се спазва от
всички, ангажирани в
процеса”, каза Светлозар Георгиев, член
на УС на Асоциацията.
Търговище е една от
областите с добре развита услуга „приемна
грижа”. В региона в има
122 утвърдени професионални приемни семейства, в които се отглеждат 88 деца.

в хората се трупа агресия и негативизъм. Да
не говорим, че в малките провинциални общини качествените хора,
които си разбират от работата, не са много. Не е
тайна, че дори в общинската администрация
има нужда от промени.
Трябва радикална промяна при едни кметски
избори. Но добри администратори в Търговище
няма. Защо трябва сега
да наслагваме негативните емоции у хората,
които съвсем скоро
– догодина, ще бъдат
пренесени и по време
на местните избори. За
нас, всъщност, много
по-важни са следващите избори – кметските.
От тях ще зависи градът
ни, животът ни, защото
ние сме тук – тук живеем, тук работим. Аз съм
свързан с душата си с
този град.
- Ето такъв трябва

да бъде, смятам, народният
представител, а не приходящ.
- Тази практика мисля, че е безсмислена.
Българите сме хора, които трудно се доверяваме. Затова, според мен,
хората трябва да познават кандидатите, било
за народни представители или за кмет.
- Нямате ли усещането, г-н Димитров, че
думата демокрация се
приема като синоним
на свободия, да не се
работи, а под друга
форма да се получават парите наготово?
- Има го и този факт.
Без да работиш да искаш да получаваш изгоди, чрез служби, далавери и договорки. Това
е причината пък хората,
които работят, да получават малки заплати.
Ако ги няма хората, които получават пари без
да работят, тези които

работят, ще получават
по-високи заплати. Това
са простите истини.
- Стигнахме до важната дума справедливост, която липсва в обществото ни.
Справедливо да ти се
заплаща според труда, квалификацията
ти, личните качества.
- Справедливост да
има и в съда, и на лекар когато отидеш. Да,
така е. Но това зависи
от нас самите, не толкова от държавата. Не е
справедливо тук човек
да чака търпеливо на
опашка, да дойде някой
и да го пререди, защо
в други държави това
го няма. Три часа съм
чакал на опашка пред
музей във Франция и
никой не се осмели да
ме пререди и да вземе
моето място. Но тук не
е така. Според мен, истинската европеизация
трябва да се случи пър-

во в душите на хората,
за да може после да я
пренесем и в обществото като цяло.
- Оптимист ли сте за
нашето бъдеще?
- Длъжен съм да бъда
оптимист. Ако не бях
такъв, щях да си стоя
в болницата, а ако бях
голям песимист щях
дори да замина в чужбина. Но е важно тук,
на място, да успее да
се пребори човек. Много е лесно да избягаш
в страна, подредена
сто години преди теб и
ти наготово да се ползваш от облагите на това
общество. Най-важно
днес е да си подредим
нашата къщичка, нашето общество и след това
да се чувстваме щастливи в собствения си
двор. А не да се радваме на чуждата подредена къщичка, но душата
ни да не си е тръгвала
от родината.

Понеделник, 22 септември 2014 г.
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ЗЕМЕДЕЛСКИ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

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

Давам под наем
МАГАЗИН
в квартал
„Борово око”
тел: 0887/ 369 592

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Продавам КЪЩА в кв. Боровец – дворно място – 490 кв.м.,
застроена площ – 110 кв.м. и
гараж. Отремонтирана, с обзавеждането Цена – 175 000 лв.
Тел.: 0886 43 56 12 /след 17 ч./
Продавам АПАРТАМЕНТ
120 кв. м. в Идеален център ет.2. С маза, таванска стая, външна изолация, дограма, с парно и
дървен паркет
тел: 0888/ 339 457

ПАПУРОВ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
от боровата гора. Срещу
Продавам ТУХЛЕН
обезщетение.
АПАРТАМЕНТ, двустаТел. 0889 280 959
ен в Идеален ценПродавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
ремонт тел. 0892 454 618

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

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

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

(1-4)
(1-4)

(1-4)

(1-2)

(1-4)

(1-2)

(1-4)

сграда и около
3 дка двор в с.
Китено, област
Търговище.
тел: 0601/ 8 25 45

Давам под наем
ОФИС в квартал
„Борово око”
тел: 0887/ 369 592
Продавам АПАРТАМЕНТ
в кв. „Борово око”

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

(1-17)

(1-2)

(1-4)

(1)

(1-7)

(1-4)

 0601 6 73 95

Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
тел: 0887/ 369 592
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, селПазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена:
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
По договаряне. тел: 0888/ 600 632 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При
продължителност
отстъпки
98
кв.м.
в
района
на
Стария
Продавам ОПЕЛ Продавам ДВУСТАЕН
ÎÒÑÚÏÊÈ
бряст, ет. 2, сменена дограма, обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
СИНТРА 1997
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
г., бензин и газ, ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ,
компас" е безплатна
добре запазена, 52 кв. м., до Пазара,
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
с климатик, с старо стройтелство.
"Äåëîâè êîìïàñ"
Продавам
КЪЩА
в
Презитер
Козма
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
Черно-бяло
1.00
лв./кв.см.
нови зимни и
Тел:
0887/
492085
и
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
летни гуми.
тел: 0895/ 93 08 17 0601/ 83886
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

(1-4)

(1-9)

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

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
- 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

Продавам тухлен
апартамент, 96 кв.
м., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984

тиране на цимент в производТърся гараж под
ствен цех в Търговище
наем с трифазен ток Предлагаме добри условия на
труд и добро заплащане
Тел.: 0892 037 255
Тел.: 0899 82 88 88

Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв. м. в центъра до Адвокатските
кантори на ул. „Лилия” тел: 0897/ 043 080

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Предлагам
Продавам ПОМЕЩЕНИЕ в Иде- Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
Продавам МАГАЗИН
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
КЕФИР
ален център около 250 кв. м.
в квартал „Борово око”
вода; 500 кв.м. дворно място
/ТИБЕТСКА ГЪБА/
подходящо за заведение или
Цена по договаряне
тел: 0887/ 369 592
- БЕЗПЛАТНО.
производствена дейност
Тел.: 0899 35 42 06
тел: 0887/ 369 592
Помага за много
Продавам ОФИС
Продавам ФОЛКСВАГЕН
болести
в кв. „Борово око”
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Търся
тел: 0886/ 064 887
тел: 0887/ 369 592
В отлично състояние.
МАЙСТОРИ-БАНИЧАРИ
Цена 5000 лева.
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ за паке- Продавам КЪЩА
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
със стопанска
за работа в гр. Исперих

Тел.: 089 70 666 70
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

ТЪРГОВЕ

(1-4)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Запад 1, ет. 3, тухл. гарсониера 32 000
44 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8,
отремонтирана гарсониера
34 000
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), двустаен,
ново стр-во, завършен вид
50 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен, тухла 39 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4, двуст., тухла 37 000
59 кв.м. Борово око, ет.1, двуст., тухла 50 000
60 кв.м. Запад 2, ет. 3, обзаведен, панел 47 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2, двустаен, панел 34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 5, двустаен, панел 40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7, двустаен, панел 41 500
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7,
двустаен, панел
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.5, PVC, двуст., тухла 38 500
78 кв.м. Борово око, ет. 7 (непоследен),
подобрения, двустаен тухла
50 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000
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www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
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ДЕЛОВИ КОМПАС
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - 12 години в робство
21.00 ч. - драма

22 септември
БНТ 1

12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Числено превъзходствосериал
15:30 Кое е това момиче сериал
16:00 Алф - сериал
17:00 Комиците- шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Ергенско парти 2 комедия
bTV Action
22:30 Алф - сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 23:30 Там ли си, Челси? - сериал
спортове
bTV Lady
09:00 Кости - сериал
08:00Шоуто на д-р Оз - токшоу
10:00 Щитът - сериал
09:00Готвачи за милиони11:00 Лонгмайър - сериал
лайфстайл
12:00 Ренегат - сериал
10:00Географски ширини13:00 Снежен ад - приклюлайфстайл
ченски
10:30Блясък- лайфстайл
15:00 Survivor: Камбоджа 11:00Мода и шик - модно
реалити
предаване
16:00 Щитът - сериал
11:30Модерно - токшоу
17:00 Кости - сериал
12:30Диво сърце- сериал
18:00 Експериментът - сериал 14:00От обич- сериал
19:00 Ренегат - сериал
15:00Пан Ам- сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
16:00Престъпления и страсти21:00 bTV Новините
сериал
22:00 Наказателят: Военна зона 17:00Блясък - лайфстайл
- трилър
17:30Мода и шик - модно
00:00 Опасни улици - сериал
предаване
18:00Самозванка - сериал
bTV Cinema
19:00От обич - сериал
08:00Империум - сериал
10:00Воини на небето и земята 20:00Цветовете на любовта сериал
- драма
22:00Времето лети - сериал
13:00Империум - сериал
00:00Самозванка - сериал
15:00Незабравимо - сериал
16:00Разум и чувства - драма
Nova TV
19:00Никита - сериал
06:20 Здравей, България
20:00Досиетата Х - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 12 години в робство 11:30 Бон Апети НТВ
драма
12:00 Новините на Нова
23:45 Целуни ме за сбогом 12:30 Годишни музикални награкомедия
ди на БГ Радио 2014
14:50 Шрек Трети bTV Comedy
анимационен
08:00 Шантави рисунки - анимаbTV
16:30 Малката булка - сериен
ционен
07:00 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Шоуто на Слави
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините - обедна 10:00 Приключения в Ню Йорк 19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
- комедия
емисия
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:25 Церемония по издигане
на Националния
трибагреник по случай
Деня на Независимостта пряко предаване от Велико Търново
10:55 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:25 Парламентарни избори
2014
12:30 Спортни новини
12:40 Бързо, лесно, вкусно
12:50 Тържествен парад
на военните духови
оркестри
14:25 Жребият 7-сериен тв
филм
15:25 Сподели музиката - Вечери в двореца Врана:
Концерт на Софийската филхармония
16:40 Парламентарни избори
2014
16:45 Бързо, лесно, вкусно
16:55 Търновската царица игрален филм
18:30 Денят на Независимостта - документален
19:25 Тържествена заря-проверка по случай 106
години от провъзгласяването на Независимостта на България
20:10 По света и у нас
20:35 Парламентарни избори
2014
21:00 Спортни новини
21:10 Корави старчета - игрален филм
22:40 Парламентарни избори
2014
22:45 По света и у нас
23:10 ФСБ на живо филмконцерт

12:30 Симона и приятели концерт
14:30 Мисия Лондон - комедия
16:30 Аламинут - шоу
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Гласът на България - музикално шоу
21:00 Survivor: Камбоджа реалити
22:00 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

Kino Nova

05:40 Актове, предизвикващи
смъртта - трилър
07:35 Островът на съкровищата - приключенски
10:00 Касъл - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
13:00 Смело напред - сериал
13:25 Сидни Уайт - комедия
15:40 Извънземното - фентази
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Зелена зона - трилър
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Зина - принцесата воин
- сериал
09:00 Спасителни хеликоптери - документална
поредица
10:00 В светлината на прожекторите- екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Ченге от миналото сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
22:00 Зов за завръщане екшън-фантастика
00:20 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

Kino Nova - Прецакването
21.00 ч. - екшън

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

20:00 ВИП БРАДЪР 2014 реалити
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Кости - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Лонгмайър - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Опасен град - трилър
15:00 Survivor: Камбоджа- реалити
16:00 Щитът – сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Лонгмайър - сериал
21:00 bTV Новините
21:45 Италианска Серия А:
Емполи - Милан
23:45 Отмъщение по принуда
- екшън

bTV Cinema

08:00 Империум - сериал
10:00 Надежда за обич - драма
13:00 Империум - сериал
15:00 Незабравимо - сериал
16:15 12 години в робство драма
19:00 Никита - сериал
20:00 Досиетата Х- сериал
21:00 Симон - комедия
23:30 Дъч - комедия

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - анимационен
09:00 Комиците - шоу
bTV
10:00 Ергенско парти 2 -комедия
06:30 Тази сутрин
12:00 Семейство Флинстоун 09:30 Преди обед
сериал
12:00 bTV Новините
13:00 Новите съседи - сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:30 Числено превъзходство
13:30 Тайните на времето - сериал
сериал
15:30 Цветовете на любовта 15:30 Там ли си, Челси? - сериал
16:00 Алф - сериал
- сериал
17:00 Аламинут - шоу
17:00 bTV Новините
18:00 Новите съседи - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал 19:30 Семейство Флинстоун сериал
19:00 bTV Новините
20:30 Плуто Наш - комедия
20:00 Север- юг - сериал
22:30 Алф - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа 23:30 Там ли си, Челси? - сериал
реалити

21:00 Прецакването - екшън
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:30 007 координати: Скайфол - екшън
09:00 Готвачи за милиони лайфстайл
Diema TV
10:00 Географски ширини 09:00 Морски патрул - сериал
лайфстайл
10:00 Зов за завръщане 10:30 Блясък - лайфстайл
екшън-фантастика
11:00 Мода и шик - модно
12:30 Ченге от миналото предаване
сериал
11:30 Модерно - токшоу
13:30 Медикоптер 117 - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
14:00 От обич - сериал
- сериал
15:00 Пан Ам - сериал
15:30 Студио Купа на Бълга16:00 Престъпления и страсти
рия, директно
- сериал
16:00 Футбол: Спартак Варна
17:00 Блясък - лайфстайл
- Левски - мач от I-ви
17:30 Мода и шик - модно
кръг за Купата на
предаване
България, директно
18:00 Самозванка - сериал
18:00 Студио Купа на Бълга19:00 От обич - сериал
рия, директно
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
00:00 Самозванка - сериал
20:00 Обзор на кръга в А Група
21:00 Студио Купа на Лигата,
Nova TV
директно
06:20 Здравей, България
21:45 Футбол: Ливърпул 09:30 На кафе
Мидълзбро - мач от
11:30 Бон Апети
III-тия кръг за Купата
12:00 Новините на Нова
на Лигата, директно
12:30 Езел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Момичето с червения
16:30 Малката булка - сериен
шал - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 10:30 Карма - драма
19:00 Новините на Нова
11:30 Кръвни сестри - сериал
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 –
12:30 Новини
реалити
13:00 Мъртвата зона - сериал
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Клиника на кораловия
22:00 Х Factor - музикално шоу
остров - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:00 Клиничен случай 23:30 Новините на Нова
сериал
15:30 Новини
Kino Nova
16:00 Великолепният век 10:00 Касъл - сериал
сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
17:00 Нюзрум
13:00 Ловецът на хвърчила 18:30 НОВИНИ
драма
19:30 Забранена любов:
15:40 Зелена зона -трилър
Майорка - сериал
18:00 Касъл - сериал
20:30 Справедливостта на
19:00 Рокфелер плаза 30 Кара - сериал
сериал
20:00 От местопрестъплението: 21:30 Хранилище 13 - сериал
22:30 Новини
Маями - сериал

bTV Lady

СРЯДА

Diema TV - Меч без сянка
22.00 ч. - екшън

24 септември
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек - тв филм
13:40 Жребият тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Парламентарни избори
2014: Диспут
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта тв филм
22:00 България от край до
край
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Комисар Монталбано:
Грънчаревата нива игрален филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед – токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините

20:00 Север- юг- сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

19:30 Семейство Флинстоун 19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
сериал
20:30 Рок звезда - комедия
20:00 От местопрестъпление22:30 Алф - сериал
то: Маями - сериал
23:30 Там ли си, Челси? - сериал 21:00 Сейф - екшън

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Кости - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Лонгмайър - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Отмъщение по принуда
- екшън
15:00 Survivor: Камбоджа- реалити
16:00 Щитът - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Експериментът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Френска Лига 1: Монпелие - Монако
21:45 Френска Лига 1: Наполи
- Палермо
23:45 Капан за убийци - криминален

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Готвачи за милионилайфстайл
10:00 Географски ширинилайфстайл
10:30 Блясък - лайфстайл
11:00 Мода и шик - модно
предаване
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце- сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Пан Ам- сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Блясък- лайфстайл
17:30 Мода и шик - модно
предаване
18:00 Самозванка- сериал
19:00 От обич- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал
00:00 Самозванка - сериал

bTV Action

bTV

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

Diema TV

Diema TV - Мисията невъзможна 2
22.00 ч. - екшън

25 септември
БНТ 1

23:00 От местопрестъплението: Маями - сериал

07:45 Тайните на бойните изкуства - документална
поредица
09:00 Спасителни хеликоптери - документална
поредица
10:00 Актове, предизвикващи
смъртта - трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Тайните на бойните изкуства - документална
bTV Cinema
поредица
08:00 Империум - сериал
13:30 Медикоптер 117 10:00 Симон - комедия
Nova TV
сериал
13:00 Империум - сериал
06:20 Здравей, България
14:30 Обзор на кръга в А
15:00 Незабравимо- сериал
09:30 На кафе
Група (2014-15) - пре16:00 Забранена зона - екшън 11:30 Бон Апети
даване
18:00 Никита - сериал
12:00 Новините на Нова
15:30 Студио Купа на Бълга20:00 Досиетата Х- сериал
12:30 Езел - сериен
рия, директно
21:00 Съвършен свят - крими- 13:30 Моята карма - сериен
15:45 Футбол: Монтана нален
14:30 Перла - сериен
ЦСКА - мач от I-ви
23:45 Краят на аферата - драма 16:00 Новините на Нова
кръг за Купата на
16:30
Малката
булка
сериен
България, директно
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки - анима- 18:00 Сделка или не – тв. игра 17:45 Студио Купа на Бълга19:00 Новините на Нова
рия, директно
ционен
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 18:45 Футбол: Ботев Враца
09:00 Аламинут - шоу
реалити
- Лудогорец - мач от
10:00 Плуто Наш - комедия
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ
I-ви кръг за Купата на
12:00 Семейство Флинстоун 23:00 Господари на ефира - шоу
България, директно
сериал
20:45 Студио Купа на Бълга13:00 Новите съседи - сериал 23:30 Новините на Нова
рия, директно
14:30 Числено превъзходствоKino Nova
21:00 Ласко: Юмрукът на
сериал3
10:00 Касъл - сериал
съдбата - сериал
15:30 Там ли си, Челси? 11:00 Осмо чувство - сериал
сериал
13:00 Забранено за момчета - 22:00 Меч без сянка екшън
16:00 Алф - сериал
комедия
00:30 Ласко: Юмрукът на
17:00 Шоуто на Слави
15:30 Прецакването - екшън
съдбата - сериал
18:00 Новите съседи - сериал 18:00 Касъл - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:30 Избор на председател на Върховния
касационен съд пряко
предаване от ВСС
12:00 По света и у нас
12:20 Парламентарни избори
2014
12:25 Спортни новини
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Живот с Дерек - тв филм
13:40 Жребият - тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Дързост и красота - тв
филм
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Светиците - тв филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Парламентарни избори
2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Парламентарни избори
2014
20:45Спортни новини
20:50 Лека нощ - игрален
филм
22:25 Парламентарни избори
2014
22:30 По света и у нас
22:45 Парламентарни избори
2014
23:00 Зелена светлина
23:05 Комисар Монталбано:
Танцът на чайката игрален филм

bTV Lady

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

18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 Дюс Бигалоу - комедия
22:30 Алф - сериал
23:30 Там ли си, Челси? - сериал

16:00 Сейф - екшън
18:00 Касъл - сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Ханибал - трилър
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:45 От местопрестъплениеbTV Action
то: Маями - сериал
09:00 20 начина - лайфстайл
08:00 Най-добрият нинджа предаване
предаване за екстремни
Diema TV
10:00 Географски ширини спортове
07:45 Тайните на бойните излайфстайл
09:00 Кости - сериал
куства - документален
10:30 Блясък - лайфстайл
10:00 Щитът - сериал
09:00 На гости на третата
11:00 Мода и шик - модно
11:00 Кости - сериал
планета - сериал
предаване
12:00 Ренегат-сериал
09:30 Али - драма
11:30 Модерно - токшоу
13:00 Капан за убийци - кри13:00 Меч без сянка - екшън
12:30 Диво сърце - сериал
минален
15:30 Зина - принцесата воин
14:00 От обич - сериал
15:00 Survivor: Камбоджа - сериал
15:00 Пан Ам - сериал
реалити
16:30 Морски патрул - сериал
16:00 Престъпления и страсти 17:30 Ченге от миналото 16:00 Щитът - сериал
- сериал
17:00 Кости - сериал
сериал
18:00 Експериментът - сериал 17:00 Блясък - лайфстайл
18:30 На гости на третата
17:30 Мода и шик - модно
19:00 Ренегат - сериал
планета - сериал
предаване
20:00 Лонгмайър - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
18:00 Самозванка - сериал
21:00 bTV Новините
20:00 Бойна звезда Галактика
19:00 От обич - сериал
21:45 Италианска Серия А:
- сериал
20:00 Цветовете на любовта Лацио - Удинезе
21:00 Ласко: Юмрукът на
сериал
23:45 Чистилището - екшън
съдбата - сериал
22:00 Времето лети - сериал
22:00 Мисията невъзможна
bTV Cinema
00:00 Самозванка - сериал
2 - екшън
08:00 Имперуим - сериал
Nova TV
10:00 Незабравимо - сериал
TV 7
11:00 Съвършен свят - крими- 06:20 Здравей, България
06:30 Добро утро, България
09:30 На кафе
нален
09:30 Момичето с червения
13:00 Текила и Бонети - сериал 11:30 Бон Апети
шал - сериал
12:00 Новините на Нова
15:00 Незабравимо - сериал
10:30 Карма - драма
16:00 Краят на аферата - драма 12:30 Езел - сериен
11:30 Кръвни сестри - сериал
13:30 Моята карма - сериен
18:00 Никита - сериал
12:30 Новини
14:30 Перла - сериен
20:00 Досиетата Х- сериал
13:00 Мъртвата зона - сериал
21:00 Линия на смъртта - драма 16:00 Новините на Нова
14:00 Клиника на кораловия
16:30 Малката булка - сериен
23:15 Братовчед ми Вини остров - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 15:00 Клиничен случай комедия
19:00 Новините на Нова
сериал
bTV Comedy
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 15:30 Новини
09:00 Шоуто на Слави
реалити
16:00 Великолепният век 10:00 Рок звезда - комедия
сериал
12:00 Семейство Флинстоун - 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Х Factor - музикално шоу 17:00 Нюзрум
сериал
13:00 Новите съседи - сериал 23:00 Господари на ефира - шоу 18:30 НОВИНИ
19:30 Забранена любов:
14:30 Числено превъзходство - 23:30 Новините на Нова
Майорка - сериал
Kino Nova
сериал
20:30 Справедливостта на
10:00 Касъл - сериал
15:30 Там ли си, Челси? Кара - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
сериал
21:30 Хранилище 13 - сериал
13:00 Смело напред - сериал
16:00 Алф - сериал
22:30 Новини
13:30 Четири аса - уестърн
17:00 Младост 5 - шоу
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ОВЕН Не се месете в чужди спорове, атмосферата в екипа е напрегната. А и наистина има
проблеми в работата, Овните виждат грешки,
неизпипани неща. По-добре се съсредоточете в своите дела, бързо ще наваксате пропуски, ще внушавате и на колегите да не пренебрегват своите. Някои
отдавна мечтаят за творчество, да преценят могат ли
да жертват по-сигурната си рутинна изява.
ТЕЛЕЦ Търсите съмишленици и помощници
за изпълнението на идеите си. Телците ще се
разбират най-добре със Скорпиони и Риби,
домашни и служебни неща не бива да се отлагат. Хвърляте много усилия да подготвите всяко,
да съгласувате общите старания, това ще донесе
завидни резултати. А и приносът ви в екипа найсетне може да бъде оценен и възнаграден. Печелите.
БЛИЗНАЦИ Вие и Козирози жадувате за
промени в деловата изява, но успехът ще
е с търпеливите и тактичните. Близнаците
като Рибите да действат обмислено, а и
да не отблъскват помощ от роднини. Може да не
споделяте докрай идеите си, но планът ви е мащабен и трябва да подготвяте всеки етап отделно, да
разширявате постепенно дейността. Приходите ще
растат.
РАК Уж започва нова седмица, а вашите
работи не тръгват бързо. Е, Раците имат в
запас и още идеи за изява и печалби, натрупали са умения и в професията си, и от хоби.
Ще намерите начин да постигнете своето, да направите впечатление на шефове и клиенти, да спечелите
още симпатии за вижданията си. Ако ви предлагат и
съюз, приемете, финансите ви са малки за самостоятелни проекти.
ЛЪВ Планирали сте си доста задачи, но деловото темпо не е най-високо. Група Лъвове не
са отдъхнали достатъчно през уикенда и сега
си личи в работата, май трябва да се напрегнат. Ако има неразбирателства с шефове и колеги –
спокойно, скоро другите ще усетят, че губят, като не
подкрепят ваши идеи. Добри професионалисти сте,
даже старите проекти изглеждат като нови.
ДЕВА Започвате седмицата като Стрелците
– пълни с енергия и идеи, готови да помогнете на всеки в екипа. Някои Деви са по-емоционални, нищо чудно да си спомнят своите
първи стъпки в кариерата, подкрепата на колеги и
приятели. Сега е ред вие да бъдете опора на по-неопитни, да покажете на околните с каква отговорност
действате по съвместните задачи. Вечерта е за праз-

нуване.

ВЕЗНИ До сряда трябва да прокарвате потърпеливо и тактично идеите си за нови
делови изяви. Едно, че Везните имат съперници и критици, второ – голямо е напрежението и особено дами не бива да пренебрегват грижи
за близки, тонус и пр. Можете да балансирате нещата
си, в работата показвате завидни умения, предлагате
далновидност, творчески подход. Шефовете ценят
такива приноси.
СКОРПИОН Добро разбирателство с Телци,
но избягвайте споровете по професионални
въпроси, макар да знаете добре как да организирате екипа за печалби. Скорпионите се дразнят
от бъбривостта на колеги, партньори, та и клиенти,
доста се говори, а се върши малко. Тактично стегнете дисциплината, погрижете се за рутинни дейности,
други ги подценяват. От това зависи много.
СТРЕЛЕЦ В началото на седмицата като Девите трябва да се заредите с енергия за работа,
но и с такт, за да не предизвикате противодействие на колеги и партньори, които нямат
вашите успехи. Стрелците са амбицирани за изява,
идеите им са добри, а искат и да направят нещо за подобряване резултатите на целия екип. Стараете се по
преките си задачи, повлиявате добре и на околните.
КОЗИРОГ Не бързайте за професионално признание или печалби, делата не вървят твърде
резултатно и вашето нетърпение ще бъде приемано зле от колеги и партньори. Козирозите
държат на реда, сроковете и качеството в работата,
да анализират ситуацията, ще се предпазят от някои
рискове. Търсете посредници за уреждане на проблеми, това ускорява темпото.
ВОДОЛЕЙ Започва нова седмица, а вие май трябва
да намалите деловия ентусиазъм. Част от Водолеите не са доволни от приноса на сътрудници, колеги, даже близки не бързат да изпълнят
дадени обещания. А плановете ви за работа
са амбициозни, нещата изискват професионализъм,
далновидност. Дайте си малък отдих, ако не сте във
форма, погрижете се за тонуса, ще налучкате изход
от проблемите.
РИБИ Добре е да потърсите съмишленици.
Доста Риби като Близнаците ще получат нужното съдействие от роднини и близки. Може
да не сте подготвили стриктно начинанията си, та с
повече обикаляне и уговорки ще намерите помощ,
услуги, средства, дано запомните урока... Други са
споделяли идеи, но околните не са вярвали в успеха
им. Е, сега ще забравят присмеха си.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ
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Така е устроен човек,
че когато е в беда или е
душевно наранен, обикновено обвинява всичко и всеки, но само не и
себе си. Забравя обаче,
че злото много прилича
на бумеранг и непременно се връща към този,
от когото е изпратено. Затова посъветвайте всеки да започне от
себе си, за да направите
света по-добър.Опитайте се да погледнете на
себе си отстрани като
обикновен наблюдател.
Към коя категория хора
принадлежите?
Винаги ли сте внимателни
към околните, готови
ли сте да им помогнете
в беда, добър човек ли
сте?
1. Имате достатъчно пари.
Ще ги похарчите ли за подаръци на приятелите си?
а) Да
б) Не
2. Приятел ви разказва за
своите несгоди и беди. Ще
му покажете ли, че неговите
проблеми малко ви интересуват, дори и това да е самата истина?
а) Да
б) Не
3. Често ли говорите приятни неща на хората, за да
им повишите настроението?
а) Да
б) Не
4. Ако партньорът ви играе лошо на шах или друга
игра, бихте ли отстъпили, за
да му стане по-добре?
а) Да
б) Не

5. Харесвате ли лошите
шеги?
а) Да
б) Не
6. Злопаметни ли сте?
а) Да
б) Не
7. Можете ли търпеливо
да изслушвате дори и това,
което не ви интересува?
а) Да
б) Не
8. Умеете ли да реализирате талантите си?
а) Да
б) Не
9. Отказвате ли се от играта, когато започвате да
губите?
а) Да
б) Не
10. Отказвате ли да
слушате аргументите на
опонентите
си, ако сте
уверени в своята правота?
а) Да
б) Не
11. С желание ли изпълнявате молбите на другите?
а) Да
б) Не
12. Бихте
ли се пошегували с някого,
за да развеселите околните?
а) Да
б) Не
РЕЗУЛТАТИ
6 и повече
отговори а):

Лошо! Общуването с
вас е мъчение дори и за
най-близките ви хора. Бъдете доброжелателни и
ще имате повече предани
приятели. Доброто отношение към човека е в
основата на истинската
дружба!
6 и повече отговори б):
Вие сте любезни и умеете да общувате с околните. Харесвате им и навярно имате много приятели.
Само едно предупреждение: не се опитвайте да
имате добро отношение
към всички – на всеки не
можете да угодите. А и
вие няма да имате полза
от това.

Пускат хранителни продукти от
насекоми в белгийски магазини

Първите хранителни продукти от
насекоми ще се появят от 19 септември в белгийска верига
супермаркети, съобщиха
ИТАР-ТАСС и
в. "Либр Белжик".
През
декември 2013
г. Белгия стана
първата
държава
в
Европейския
съюз, която
разреши отглеждането и продажбата на насекоми за продоволствени цели. Като подходящи за
храна в страната са обявени десет

вида насекоми, сред които няколко вида червеи, гъсеници и скакалци.
Учени са
установили,
че отделни
видове насекоми съдържат толкова
протеини,
колкото има
в месото на
животните
и
рибите.
За
едливи
са признати
около 1400 различни насекоми,
които се консумират в държави от Африка, Азия, Северна и
Южна Америка.

Понеделник, 22 септември 2014 г.
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Ñíèìêà: Êîëþ ÊÎËÅÂ
На разкопките на древния Мисионис

Разделно
сметоизгаряне!

ÒÎÏ ÂÈÖ
Ами така е като с
едното ухо слушате,
а с другото приказвате.
***
По коя тема ще говориш, Петко? Забележи, че само на теб
давам избор по какво
да те скъсам!
***
Ученици, тъй като
утре е събота и неделя…
***
Деца, много сте ми
умнички, ама що тъй
простейте, бе келеши.
***
Погледни се на
какво приличаш! Панталонът ти смачкан,
обувките – мръсни,
не си се обръснал. Все
едно си петгодишен…
***
Защо си нарисувал
такъв неравен квадрат бе? Да не си далтонист?
***
… И ако някой ще
се разболява, да ми се
обади предварително.
***
Представете си,
че съм триъгълник и
се въртя около оста
си…
***
Учител по математика: Ученици, виждате ли невидимите ъгли
на пирамидата?…

Мозъците ни растат, Последни вечери на
органите ни се свиват осъдени на смърт

Ресторант предлага меню от

ЧИСТО НОВ ЧОВЕШКИ ВИД
С КОМПАКТНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ ЩЕ СЕ ПРЪКНЕ ДО 2050 Г.,
ТВЪРДЯТ УЧЕНИ, ЦИТИРАНИ
ОТ В. „ДЕЙЛИ МЕЙЛ”.
Причината за ускорената еволюция е нахлуването на новите
технологии в живота ни и естествения подбор. Автор на теорията е белгийският изследовател
Кадел Ласт от института „Глоубъл брейн”. Според него хората живеят дълго, правят деца
по-късно в живота и разчитат на
изкуствена интелигентност за
рутинни дейности. Животът ни
ще се удължи значително, но ще
прекарваме много от времето си
във виртуалната реалност.
Напредъкът на медицината
щял да ни осигури около 120
г. живот. Заключенията на белгийския учен се
допълват от други негови колеги
като
Кристина
Стърбенз, която
смята, че размерът на човешкия
мозък ще се увеличи, а органите
ще имат нужда
от повече енеруведомява своите клиенти, че гия и време, за
достигнат
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- да
пълния си потенмираната питейна вода по електронен път циал. Половото
(Е pay), както и да получават електронни съзряване ще
идва по-късно и
фактури (e Faktura)
половите ни орПодробности на сайта на „В и К” Търговище гани ще се смалят.

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



Ексцентричен ресторант, който
ще бъде открит на площад "Хокстън" в Източен Лондон следващия
месец, ще предлага на своите клиенти менюта, избрани за последно
угощение от осъдени на смърт.
За промоцията на събитието,
наречено "Вечери на осъдени на
смърт", бяха пуснати реклами с
мними затворници, с табелки с менюта на смъртници, окачени около
врата. Всяка вечеря включва минимум пет ястия и струва 50 британски лири.
Но във Facebook се организира
група, която държи ресторантът да
бъде закрит, още преди да бъде
прерязана лентата му. Според недоволните идеята била жестока и
безвкусна.
Собствениците на ресторанта
обещават менюта, в които са използвани най-срещаните последни желания на онези, на които им
предстои екзекуция. В рекламната
кампания фигурира предупреждението към бъдещите клиенти: "Подгответе се да бъдете обвинени, осъдени и претърсени!".

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 25.09.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Конак, Долец и Берковски
(и малка ФвЕЦ село Берковски) - общ.Попово и селата Разделци и Добротица - община
Антоново.
На 26.09.2014 г., от 09:30 ч. до 15:00 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
селата Коноп и Любичево
- община Антоново.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация
можете да получите на тел. 0700 161 61

Съдът в Камерун:

Пиеш ли Бейлис,
значи си гей

Съдът в Камерун
призна за виновен в
хомосексуализъм мъж,
пил "Бейлис" - микс от
уиски, ликьор и сметана.
Подсъдимият
бил
заклеймен като гей (в
Камерун това е престъпление), тъй като пиел
"женско питие". Не се
съобщават нито името
му, нито каква е присъдата. Антигейският
закон в страната обаче
предвижда до 5 години
затвор и глоба 350 долара.
Хомосексуалните в
Камерун са
обект
на преследване от
1972 г.,
когато
еднополовите
отношения
са обявени извън закона. Уличаването в
хомосексуализъм, като
правило, е въз основа
на косвени доказателства. Арести заради
"Бейлис" имаше и през
2011 г., когато бяха задържани двама мъже,
консумирали "женска-

0893 693 202 от понеделник до събота!

та" напитка, а също и
заради "хомосексуалното" им облекло.
Мъжете бяха освободени по настояване
на "Амнести интернешънъл" и други международни правозащитни
организации. Властите
в Камерун оправдават
действията си с обяснението, че "хомосексуализмът е противоестествена
дейност,
заплашваща да елиминира възпроизводството на човека".
Комисията по човешки права на Камер у н
следва
поетия
от властите
д и с криминационен
курс,
к ат о
о т казва да разпознае
криминализацията на
хомосексуализма като
накърняваща човешките права. "Да си гей
в Камерун, очевидно е
истински ужас", обобщават ситуацията от
"Амнести интернешънъл".

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

