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Земеделци протестираха Кой изкопа гроб

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

Срещу новата Наредба на Министерския съвет, която налага изграждането на нивомерни и фискални устройства по стопанствата
Борислав
КУРДОВ
Близо
40
т р а к т о р и
блокираха
в
петък, 24 юли,
бензиностанции в Търговище и Попово.
Земеделски
производители
протестираха
против приетата Наредба от
Министерския
съвет,
която
налага инсталирането на нивомерни
и фискални устройства
в земеделските стопанства в срок до 31 август.
Според Георги Георгиев, представител на
Националната асоциация на зърнопроизводителите за Търговище и
Попово, земеделските
производители не намират логика в изискванията на Наредбата и
смятат, че наложените
мерки няма да доведат
до очаквания ефект.
„Единствените последици ще бъдат финансовите тежести за земеделските производители”,
каза още той и даде за

Зареждайки на ОМВ, водачите
на мощни трактори демонстрираха какво ще се случва на практика, ако не падне наредбата

пример, че в изграждането на една нивомерна
станция ще трябва да
бъдат вложени между
20 и 30 хиляди лева.
Стопаните, които не могат да си го позволят,
ще трябва да зареждат
гориво от бензиностанциите, което от една
страна ще коства много време, а от друга ще
затруднява нормалното
движение по пътищата, както и работата на
бензиностанциите.
„Изразяваме остро
възмущение и недоумение от липсата на
позиция от страна на
Министерството на зе-

меделието и храните
за разрешаването на
проблема”, се казва в
разпространена по време на протеста декларация на Националната
асоциация на зърнопроизводителите.
„Надяваме се здравият разум да надделее и
финансовият министър
да оттегли наложените
изисквания в тази Наредба, за да продължи
диалога. Ние не сме
против държавата да се
бори срещу контрабандата на гориво, но да го
прави с нормални средства”, каза още Георгиев.
(на 2 стр.)

на Гърция…

http://www.
budd.bg/newsportal/10/7/2015;
неупоменат автор
“Банкерите
притежават Земята. Вземете
я от тях, но им
оставете силата да създават пари с
контрол над кредита и
с едно движение на химикалка те ще създадат
достатъчно, за да си я
откупят обратно.” – Сър
Джосая Стамп, бивш
президент на Английската централна банка.
Мъдрата мисъл на
барон Стамп е била
изказана в епоха, в
която компютрите са
липсвали дори от приключенските книги с
научна фантастика на
Жул Верн. Днес банките боравят чудесно с
технологиите на новото
време в парична система създадена преди
стотици години. Но за
това след малко…
Друг също така „малко“ известен факт у нас
е, че най-задлъжнялата страна спрямо своя
брутен вътрешен продукт е… Япония, а не

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
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0885/790 121; 0885/ 790 151
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Геодезически дейности
Картография
Кадастър
гр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
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ОИЦ с информационен ден

Гърция. Много близка
компания им правят
Италия, Испания Португалия, а по дълг на глава от населението Гърция е близо до Франция
и Австрия, с много повече са САЩ, Белгия, Италия, Ирландия и разбира се Япония. Също
така, факт, отбелязан
в доклада „Поглед върху правителствата“ за
2015г. на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, в която членуват
най-важните световни
икономики показва, че
бюджетните
приходи
на Гърция спрямо БВП
са високи, съизмерими
с тези на Австрия, Италия, Унгария. На глава
от населението гърците
са в една група с Япония, Израел, Испания
и Чехия. В структурата
на общите
(на 4 стр.)

За трайнобезработни
и неучещи младежи
Свилен НИКОЛОВ
Областният информационен център представи две от отворените
схеми на оперативна
програма „Развитие на
човешките
ресурси”
- „Активни“ и „Ново работно място 2015“.
В пресцентъра на областната администрация експерти на Информационния център
запознаха представители на неправителствени
организации, читалища
и общински служители
с възможностите, които
предоставят двете европейски програми за
насърчаване на заетост
през тази година.
Мярката „Ново работно място 2015" има

за цел да създаде предпоставки за създаване
на устойчиви работни
места за безработни и
неактивни лица. По нея
може да кандидатстват
работодатели, като за
микро, малки и средни
предприятия не се изисква съфинансиране.
Бюджет е 40 мил. лв.,
а проектите по нея започват от 50 хил. лв.
Кандидатстващите работодатели ще могат
да наемат безработни и
неактивни лица за период до 12 месеца, като е
предвидено и закупуването на оборудване за
новото работно място.
Целта на втората
схема „Активни“ е да
мотивира
(на 2 стр.)

Вършим
широк
аспект
от
дейности
Нови находки от Мисионис
Проф. Николай Овчаров показа

Това каза директорът на Регионалната здравна инспекция в
Търговище д-р ВЕНКА СТОЯНОВА
в разговор с Катя ХРИСТОВА

Туристическият поток ще тръгне нагоре, ако продължим с подобни разкрития,
смятат археолозите
Катя ХРИСТОВА
Първите интересни находки от тазгодишните разкопки на
средновековния град
Мисионис край Търговище представи пред
журналисти
проф.
Николай
Овчаров.
Най-значими засега,
според археолога, са
монетите, сред които има и две уникални по рода си. Медна
монета на цар Иван
Александър показва
връзките на Мисионис

с Черноморието. Според нумизмата проф.
Константин Дочев от
филиала на Археологическия институт във
Велико Търново, тя не
е сечена в Търново, а
в неизвестна досега
монетарница между
сегашните
градове
Добрич и Варна. Тя е
единствената засега
такава открита монета, макар че Иван
Александър е прочут с
монетосеченето си. От
непозната (на 2 стр.)

- Д-р Стоянова,
Търговище има вече
модерна, съвременна
сграда на РЗИ, която
Вие оглавявате. Има
ли Инспекцията и достатъчно, и добре обучени кадри, които да
съответстват на тази
придобивка?
- Еднозначно ще ви

отговоря с
да. Имаме
няколко
групи специалисти,
които работят тук. Освен директор, в мое
лице, зам.-директор и
главен секретар, персоналът работи в обща
и специализирана администрация. В дирекция
„Административно-правно финансово и
стопанско обслужване”
работят 10 души, а спе-

циализираната администрация начислява 45ма служители. В това
число са специалистите
в дирекциите „Медицински дейности”, „Надзор
на заразните болести”
и „Обществено здраве”.
Всъщност АПФСО е
звеното, което контактува пряко с гражданите. А с тази база, която
имаме вече, имаме възможност качествено в
административно отношение да се обслужват

гражданите. На практика хората стигат само
до първия етаж на сградата. Тук се подават
или получават документи, тук има и две приемни за граждани, в които
се осъществяват срещите. Когато имат въпрос или пък уговорена
среща, специалист от
третия етаж, където се
помещава специализираната администрация
и аз, слиза долу и няма
движение
(на 3 стр.)
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Преброиха гнездата
на белия щъркел

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен
се включиха в седмото издание на Международното преброяване на белия
щъркел, организирано от
Българското дружество за
защита на птиците. Специалисти събираха информация
за защитения вид във всички населени места на Търговищка област. В региона
от РИОСВ съобщават, че са
преброили 142 щъркелови
гнезда. При преброяване от
преди 10 години, в Търговищко е описано, че гнездят
90 двойки бял щъркел.
При обхода експертите
установиха, че основната
част от гнездата са разположени по стълбове или
елементи от електропреносната мрежа. Регистрирани са гнезда, които са били
изоставени по естествени
причини. Не са констатирали случаи на умишлено разрушени гнезда от човешко
посегателство, коментират
от РИОСВ - Шумен.
България е една от страните, над които преминава
най-големият миграционен
поток на вида в посока към
Африка и обратно. Тук се
събират птиците от източната миграционна популация
и образуват огромни ята по
Българското Черноморие.
Белият щъркел гнезди
почти в цялата страна с изключение на сухите райони,
горски масиви и терени със
силно пресечен терен. Национални преброявания на
вида се провеждат от 1961
г. През 2004 - 2005 г. бе проведено национално преброяване на белия щъркел и
популацията му бе оценена
на 4818 гнездящи двойки.

Абитуриенти
ще
Обидена съм от плащат здравните
общинската администрация
Писмо до редакцията

Поводът да се обърна към вас е публикация, в която се даваше информация за
това какви констативни протоколи и актове са наложени от контрольорите по
чистотата в Търговище. И по-точно за
акт, съставен на жена за отглеждане на
домашни любимци – котки. Тази жена съм
аз и пиша, тъй като смятам, че са нарушени реда и спокойствието в живота и
бита ми. И от тук аз искам да направя
следното опровержение.
Няма никаква истина в това, което е
доставено като материал за обвинение.
Отказах категорично да подпиша акта за
нарушение, съставен ми от общинската
администрация – Търговище, тъй като не
се смятам за нарушител. Общината гледа едностранчиво на този въпрос, като в
случая защитава хората, които са написали тази клевета, за което ще обжалвам
в Районния съд в Търговище. Правозащитници имам от София /защита на животните и хората, които ги обгрижват/.
Обидена съм от общинската администрация – Търговище за отношението
им към мен. Направих опровержение на го-

репосоченото „уж” нарушение и отправената към мен неоснователна клевета, но
Общината не реагира. Случаят е разпространен също в други печатни медии, а и в
интернет сайтове.
Аз съм човек на години и не желая авторитетът ми, граден с години и името
ми да бъдат спрягани по такъв начин в медийното пространство. Нямам физически
травми или имуществени вреди в случая.
Но съпругът ми е с мозъчен инсулт и всичко това влияе негативно върху здравето
му. Същите тези така наречени съседи на
личностна основа ни тормозят психически цели 10 години с повод или без, воглаве с домоуправителя. Съставил протокол
срещу мен, а той е пристрастен и невинаги гледа реално на нещата, които се случват във входа.
А моите животинки, които гледам в
дома си, не пречат на никого. Стоя зад думите си, а колкото до бездомните котки
не ги храня, най-малкото по стълбището
и мазите.
Авторката пожела да не споменаваме
името й, за да няма нови неприятности

Земеделци протестираха

ностанциите, всеки трактор
трябва да бъде ексортиран
от две коли на „Пътна полиция”. „Те не разполагат с
толкова коли”, каза Митов.
Арендаторът Божидар Митов (вляво) и Георги ГеАрендаторът
Албена
оргиев от Асоциацията на зърнопроизводителите
Даскалова пък заяви, че
няма да инсталира такива системи и ще зарежда
машините си от бензиностанциите. Тя смята, че изискването да се предплати
изграждането на системите
до 31 август цели събирането на средства в определен
срок.
Всеки трактор на протестиращите зареди по
20 литра гориво, което на
практика затвори бензиностанцията и изнерви чакащите водачи на леки автомобили.

(от 1 стр.) Най-големият
арендатор в Търговищка
област Божидар Митов пък
даде пример, че Наредбата

не може да бъде изпълнена.
За да излязат извънгабаритните машини по шосетата, за да стигнат до бензи-

Над 800 са младежите
в Търговищка област приключили средното си образование, които се очаква да
внесат здравноосигурителните си вноски, като предварително подадат декларация образец 7.
Напомняме на бъдещите
студенти и младежите, които все още не са започнали
работа, че след завършване на средно образование,
до записване във висше
учебно заведение редовна
форма на обучение в страната или чужбина или до
постъпването им на работа,
те следва да заплатят сами
здравните си осигуровки.
Съгласно действащите
закони, лице което не плати осигуровките за здраве
в рамките на 3 месеца, за
период от 36 месеца, губи
пациентските си права. За
да не се начисляват допълнително наказателни лихви
и младежите да не загубят
здравно-осигурителните си
права, те следва да внесат
първата здравна вноска за
м. юли в размер на 16.80
лв. до 25 август 2015 г. По
същия начин и вноската за
месец септември – до 25 октомври. Допустимо е внос-

ките да се платят и за двата
месеца наведнъж, но върху
сумите ще бъде начислена
лихва за периода.
Важно условие преди
плащането е подаването
на декларация образец 7 от
лицата, които се осигуряват
здравно за своя сметка. Тя
се подава в срок до 25-о
число на месеца, следващ
месеца на възникване на
задължението за осигуряване от лицата, в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице.
Съветът ни към българските студенти, които са
избрали да продължат образованието си в чужбина
да не забравят при завръщането си в България да
изискват от висшето учебно заведение уверение за
успешно приключил и заверен семестър или учебна
година – редовна форма на
обучение. Същото се превежда от заклет преводач и
се представя пред НАП, за
да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то
да може да ползва услугите
платени от НЗОК, съответно и да има право да ползва
европейска здравна карта в
случай на необходимост.

За трайно- Нови находки от Мисионис
безработни...

(от 1 стр.)
младежи до
29-годишна възраст, които
не учат, не работят и не са
регистрирани като безработни, към активно поведение и търсене на работа,
чрез повишаване на квалификацията им или връщането им към образованието.
И тази схемата ще предоставя атрактивни стимули на
работодателите, които наемат безработните младежи.
Предвидените средства по
нея са 26 мил. лв., като безвъзмездната помощ е 100%.
Минималният праг за индивидуален проект е 200 000
лв., а максималният – 391
600 лв. Допустими кандидати по нея са НПО, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на
труда, ЦПО, общини и райони на общини, социални
партньори и работодатели.
Кандидатстването и по
двете схеми става само
по електронен път през
системата ИСУН 2020, на
адрес:
https://eumis2020.
government.bghttps://
eumis2020.government.bg.
Срокът за подаване на проекти предложения по схемата „Активни” е 31 август, а за
„Ново работно място" е 14
септември 2015 г.

монетарница в Североизточна България е и откритата сребърна монета на цар
Георги Тертер, имитация на
венецианските монети от
това време. По думите на
проф. Овчаров, монетите,
които излизат от разкопките потвърждават търговския
характер на Мисионис и
връзките му с околните центрове. Мисионис през 13-14
век е основната крепост,
която контролира пътя между Варна и столицата Търново. Което от своя страна
говори за това, че оттук са
минавали и стоките от морската столица към вътреш-

ността на страната.
През тази година за разкопки на хълма ще бъдат
вложени 50 000 лв., 30 000
от които са от общинския
бюджет, а останалите са
осигурени от местни спонсори. Кметът на Търговище Красимир Мирев оцени
като изключително значим
туристическия обект, който
привлича все по-голям брой
посетители.
Ръководителят на археологическите разкопки на
Мисионис Ангел Конаклиев разясни в детайли какво всъщност се върши сега
там и какво още трябва да

се направи в тазгодишния
сезон. Най-често се разкриват сгради, но те са силно
разрушени. Това, което сме
намерили досега, ни дава
основание да смятаме, че
сме попаднали на нов храм
– пети поред, за който все
още не се знае дали е от
Средновековието или от Античността, каза Конаклиев.
„Самото наличие на тази
сграда, ни дава основание
да променим името на обекта и от „Тайнствения град
Мисионис” да стане „Свещения град”, толкова много
са култовите сгради концентрирани тук”, на шега ко-

ментира археологът.
Материалите, които излизат при разкопките са от
същия порядък както през
миналата година – монети
от късен Рим и Античността,
както и предмети на бита.
Сред находките има и една
изцяло запазена глинена
лампа, местна изработка
с красива дръжка и стилизирани гроздове отстрани,
датирана от 5-6 век. Има и
нагръдна икона с лика на
Богородица, вероятно от
10-11 век. Предстои тази
икона да бъде занесена в
лаборатория в Кърджали,
където да бъде почистена
от наслоеното олово и след
това да станат ясни подробности около нея. Очаква
се това да хвърли светлина върху периода от който
е, тъй като засега той не е
добре познат на археолозите, каза проф. Овчаров.
Намерено е било и парче от
стъкло, с което е била инкрустирана вероятно рамката на по-голяма икона.
Нова находка е и каменна
брадвичка, която според
археолозите навярно е
привнесена тук, вероятно
от Поляница, тъй като подобни са откривани и там.
Друга любопитна находка
е рибарска кука, за улов

на големи риби, вероятно
речни. Това е интересно за
нас, но не е ново, тъй като
още при първите разкопки
проф. Димитър Овчаров е
попадал на такива предмети, припомни Конаклиев.
Наличието на този тип артефакти може би ще ни насочи към размисли, че тогава Врана е била значително
по-голяма и по-пълноводна,
смятат археолозите.
Към момента на Мисионис работят общо 30 души,
които през юли и август
концентрират работата си
освен в крепостта, също
и в подножието, за което
се допуска, че ще разкрие
по-ранен етап на съществуване, вероятно в късноримския период. Находките
от разкопките на Мисионис
са изложени в сградата на
Археологическата експозиция. Освен това тази година с няколко предмета
участва и в националната
изложба на археологическите находки в София.
Според проф. Овчаров, ако
мащабните работи, които
се вършат от две години
насам, след още две-три години с подобни разкрития и
резултати – туристическият
поток ще тръгне по-усилено
нагоре към хълма.
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Новото в новата учебна Вършим широк аспект от дейности
Учениците ще имат 5 ваканции през новата учебна
година * Нито ден отдих между двете матури

Пет ваканции заедно с
лятната ще имат учениците през следващата учебна
година. Това показва графикът за учебното време, публикуван на сайта на МОН.
Есенна ваканция ще зарадва учениците само месец и
половина след първия звънец. Те ще почиват от 31 октомври до 2 ноември включително. По Коледа пък
учениците няма да посещават класните стаи общо 11
дни - от 24 декември до 3
януари догодина. Само след
по-малко от месец хлапетата и гимназистите ще излязат в нова междусрочна
ваканция - от 30 януари до
7 февруари. На следващия
ден ще започне вторият
учебен срок. Пролетната
почивка за учениците от 1
до 11 клас ще е 9 дни и е насрочена за периода от 2 до
10 април.
За зрелостниците тя ще е
по-кратка - от 2 до 6 април.
За разлика от последните
няколко години обаче, зрелостниците няма да имат и
ден отдих между двете матури. Националният изпит
по български език и литература ще е на 26 май, а втората задължителна матура
по избор ще е на следващия
ден. На същите дати ще са и
националните външни оценявания след седми клас.
На 26 май ще е и изпитът за
гимназия по български език,
а на 27 май ще бъде тестът
по математика. Така за поредна година зрелостници
и седмокласници ще имат
изпити „две в едно”.

Столетница
закусва
с бира

Стогодишната
Гладис
Филдън от Великобритания пие по един Guinness
в 10:30 ч. всяка сутрин и
твърди пред Daily Express,
че това е ключът към дълголетието. Бабата закусва с
бира и чипс със сол и оцет
през последните 70 години и смята, че именно това
й е помогнало да работи в
пекарна до 90-годишна възраст, както и да е в много
добра форма и до днес.
Миналата седмица Гладис навърши сто години и
получи картичка от кралица
Елизабет II.
Преди няколко месеца
друг столетник също обяви,
че тайната на дълголетието
му се крие в пивото. 110-годишният американец Марк
Беренд е най-старият жител
на Небраска, пие бирата си
в 3 ч. следобед всеки ден
и няма предпочитания към
конкретна марка.

Как да се преборим
с летните вируси

През топлите месеци
често се проявят случаи
на така наречения "летен
грип". Причинителите са
ентеровируси, които нормално циркулират сред хората. Като цяло клиничната
картина е с температура,
отпадналост, главоболие,
запушен нос и хрема. Водещите симптоми са от стомашно-чревния тракт под
формата на изтощително
повръщане и диария. Благоприятното е, че тези оплаквания преминават много
бързо за един - два дни.
Заразяването с ентеровируси става чрез поглъщане им, когато те са в големи
дози в храната и водата.
Понякога питейната вода
на различните населени
места на базата на различен състав на допустимите
Escherichia coli, които нормално се намират в нея, тъй
като тя не е стерилна, може
да предизвика диария. Това
често се получава при хора,
когато отиват на море.
Лечение на летния грип
Срещу дехидратацията
от поръщането и диарията
трябва да се пият повече
течности - минерална вода,
билкови чайове, зелен чай,

зеленчуков бульон, пасирани супи, сиропа от компотите. Може да се приготви
домашен солеви разтвор от
сол, захар и сода бикарбонат в съотношение 1:1:1/4.
В един литър вода се разтварят 2 с.л захар, 2 с.л. сол
и 1/2 кафеена лъжичка сода
бикарбонат. Разбъркват се,
докато се разтворят добре.
Готовият разтвор се пие на
малки глътки. Дори да се
получи нов пристъп на повръщане, продължава приемът на солевия разтвор,
докато се изпие в рамките
на 1,5 до 3 часа. Най-добре
е човек да остане вкъщи, за
да може да почива и колкото може повече да спи.
Симптоматичното лечение
с парацетамол и аспирин с
витамин С облекчава главоболието и понижава температурата.
Разбира се, когато децата получат повръщане и диария бързо се стига до дехидратация и при тях може
да се наложи да се вливат
системи. До известна степен това важи и за възрастните хора и страдащите от
хронични заболявания. Тогава е добре да се направи
консултация с лекар.
В една от лабораториите на РЗИ-Търговище

(от 1 стр.) на клиенти в помещенията, където изпълняваме
пряко задълженията си.
- А какъв е начинът гражданите да дойдат и да се възползват от услугите на РЗИ?
- Зависи за какви по-точно
услуги става дума. Най-много
хора засега идват в РИКМЕ –
това е регионалната картотека
на медицинската експертиза
или накратко тук се подават документите за ТЕЛК. При нас е
звеното, което ги приема, обработва, проверява дали лицето
разполага с всички необходими
документи и, ако това е така,
ги изпращаме към ТЕЛК, където от своя страна насрочват
преглед, извършват го и дават
някакъв процент нетрудоспособност или пък не дават.
Освен това тук идват граждани, които заявяват лабораторни изследвания, уведомяват
ни при въвеждането в експлоатация на обекти с обществено предназначение, а именно:
учебни заведения, салони за
красота, басейни, гробищни
паркове и други упоменати в
Закона за здравето. Имаме и
една сравнително нова услуга, от около 2 години правим и
вписване в регистъра на личната здравна книжка. Това са
здравните книжки на работещи
в хранителни обекти и други с
обществено предназначение.
По отношение на лечебните заведения извършваме няколко услуги. Това се случва
от специалистите в дирекция
„Медицински дейности” – те общуват с лечебните заведения,
лекарства, снабдяване и всичко онова, което касае системата на здравеопазването, такава
каквато я познаваме. В тази
дирекция се извършва услугата
по регистрация на лечебните
заведения. Тоест ако даден лекар реши да открие своя практика, предоставя при нас един
набор от документи, които ние
ако преценим, че отговарят на
изискванията, му издаваме разрешение за дейност. Издаваме
и разрешения на лекари, чиято
основна дейност е в болницата,
но практикуват допълнително
поради недостиг на специалисти в доболничната помощ.
След това РЗОК могат да сключат договори с тях за съответната година. От друга страна,
ние правим проверки по всички
медицински стандарти на болниците и конкретните отделения, за да издадем разрешение
да осъществява дейност, тъй
като те са на разрешителен
режим към Министерството на
здравеопазването. В тази дирекция се извършва и контролът по наркотичните вещества.
- А продължава ли дейността по ваксинациите, които вие
обикновено извършвате?
- Да, разбира се, това е основна дейност на работещите
в дирекция „Надзор на заразните болести”. Продължава при
нас да се правят изследвания
за СПИН, което е безплатно
и анонимно. Сега имаме безплатни тестове за Лаймска болест, заразата за които е кърлежопреносима.
В имунизационния кабинет
рядко, но идват и хора, които са
с пропуснати имунизации. Тъй
като имунизациите са безплатни и републиканският бюджет
покрива всичко по задължителния имунизационен календар,
ние сме тук и всеки може да
бъде ваксиниран макар и покъсно. Ежегодно, по желание
тук провеждаме противогрипна
кампания. Средногодишно поставяме около 1 000 ваксини на
желаещи, но те са платени от
пациентите.
- Стана дума, че по щат
тук работят 58 души. Казахте също, че повечето от тях
изпълняват и вменени им задължения. Та, достатъчно ли
са тези служители за работата, която трябва да извърш-

вате?
- Не са достатъчно, но за
съжаление администрация в
България е мръсна дума. Хората не могат явно да оценят, че
от каквато и било администрация има полза, а не е реално
възприемането, че служителите само стоят и бездействат.
Необходимо е да ги има тези
хора в администрацията, за да
се осигури по-бързото и по-доброто обслужване на клиентите и пациентите. И наистина,
особено в някои ситуации – при
епидемиологична
обстановка например, става така, че
включваме и хора, които не са
в конкретната дирекция, за да
може навреме да свършим работата си. Ето преди години, в
края на 80-те и 90-те години,
в Стража имаше бум на коремен тиф. Още тогава се наложи
всички да идем и да слагаме
хлорна вар по кладенците в
имотите на хората.
- А какво е заплащането на
работещите в РЗИ?
- Заплащането е твърде недостатъчно. Наскоро влезе в
сила една нова наредба, която
към основната заплата прибави
и класа за отработено време,
затова и ми е трудно да кажа
какво получават служителите
в Инспекцията. Средната заплата е от порядъка на 550 лв.,
като тук се включва и моето
директорско възнаграждение
и това на зам.-директора, които повишават цифрата. Тук има
основни заплати от по 450 лв.
Има дори 420 лв. за експертна
длъжност, за която се изисква
магистърска степен.
Получи се на практика едно
несъответствие между възнагражденията. Но замисълът на
тази наредба бе всяка година
за постигнати резултати на
база на личната оценка да се
покачва и възнаграждението.
Пари обаче няма и няма по какъв начин да мотивираме хората. И всъщност ето тези хора,
които получават по 500 лева
заплата, трябва да налагат глоби за тютюнопушене например
от порядъка на 3 000 лв., когато
става дума за фирма. Та това
може да повлияе на тяхната
мотивация. Добре, че хората ни
са честни и не се поддават на
корупционни практики.
- А има ли такива опити?
- Никой не ми е казал и се
надявам да няма, но не е далеч
от мисълта. В крайна сметка,
ако на даден собственик му
предстои да му наложат глоба
от 3 000 лв., какво му коства да
хвърли едни 100-200 лв. на инспектора и да го накара да си
затвори очите, така да се каже.
Както и се случва на други
места, чувала съм и за курорти по морето и за други места,
но това са недоказуеми неща.
Поне засега никой от службите
не е казал нещо лошо за нашите хора. Те работят съвестно, а
и не е без значение фактът, че
с това образование няма къде
другаде да работят.
За лекари пък да не говоря –
към момента имаме двама пенсионери, които са директори
на дирекции. Те работят на намален работен ден, колкото да
можем все пак да имаме лекар,
който да ръководи дейностите.
Млади колеги няма, особено с
хигиенни специалности. Всъщност тук аз имам такава квалификация, д-р Железов има
– над 70-годишен е, но е работоспособен и сега е директор
на дирекцията, която извършва
здравния контрол. Колежката
от „Надзор на заразните болести” се пенсионира при нас,
но тя е специалист по вътрешни болести и беше назначена,
поради липса на епидемиолог.
Третият пенсионер работи в
картотеката. Зам.-директорът
предстои да се пенсионира
догодина, а аз след две години. Тук моята основна заплата
е 1 222 лв. За тези пари нито

един лекар, който е в болницата, няма да дойде и да заеме
този пост. Там те получават по
няколко хиляди лева. Твърде
несъизмерими като цифри са
възнагражденията ни.
- От всичко казано до тук
става ясно, че вие вършите
работа, която е твърде непозната за хората.
- Така е. Хората знаят, че
ние определяме къде е чисто
и къде не е. Даже не знаят, че
заведенията за хранене вече
не фигурират при нас. Преди
4-5 години, когато ни събраха
РЦЗ и РИОКОЗ и станахме
РЗИ, контролът по заведенията
отпадна – те отидоха в Агенцията по храните.
При нас останаха водите,
факторите на работната среда
и още много други, разбира
се. От една страна казах лечебните заведения с регистрационния режим; болниците с
проверките по стандартите, докато им издаваме разрешение;
всички жалби, които пристигат
при нас или в Министерството,
а те ни ги препращат. Извършваме и контрол по противоепидемиологичния режим с вътреболничните инфекции. Освен
това нашите хора контролират
и службите по трудова медицина. Контролираме и продажбата на дрехи втора употреба.
Тук най-натоварващи са и тези
стоки, които идват по линия на
Европейския съюз – така наречените нотификации. Ето например получаваме нотификация, че един гланц за устни или
пък фенерче някъде в ЕС е установено, че в някаква степен е
вредно за здравето на човека и
тези наши експерти тръгват по
всички възможни магазини, пазари и битаци да го търсят и да
го спрат от продажба.
Част от дейността ни е профилактиката на болестите и
промоцията на здравето. Това
всъщност са обученията, които провеждаме за деца по
различни международни програми. Тук се правят оценки
на седмичните разписания и
менюта, обучения на медицинските специалисти в учебните и
детски заведения и др. А дейността на дирекция ППЗ се вля
в друга дирекция „Държавен
здравен контрол”, тъй като от
1 юли се наложи да направим
още съкращения и нямаше да
отговаряме на необходимите
изисквания. А обучението на
децата на здравословно хранене е изключително важно и
благодарение на тези програми
цял един набор от деца и младежи бяха обучени в тези навици на живот.
- А как се случва събираемостта на налаганите от вас
глоби по предписания и актове?
- Всъщност когато здравните
инспектори съставят акт и аз го
резолирам, след това започваме да водим една кореспонденция и да ги каним да дойдат тук
при нас да го подпишат. След
това издаваме постановление и
отново ги каним да дойдат тук.
Вариантите са два – заплащане в касата на РЗИ или пък по
банков път. Ако пък не плати в
срок, цялата преписка се предава в НАП за принудително
събиране. Те вече имат ангажимент да съберат парите и да
ни уведомят след това. Ето например преди дни дойде писмо,
че някой си е платил наложена
глоба от 2004 г. Но общо взето
хората си плащат, а и от НАП
активно събират стари налози.
Над 60-70% е събираемостта, която постигаме от налозите при нас. Това никак не е
малко, тъй като сме имали и години назад във времето, когато
сме отчитали едва 20% събираемост. В крайна сметка общата
сума на глобите е около 15 000
лв. годишно.
- Благодаря Ви за този
разговор, д-р Стоянова.

Понеделник, 27 юли 2015 г.

4 страница

New Horizons разкри

Какво се случва в Гърция?

Шест интересни Кой изкопа гроб на Гърция…
факта за Плутон

Допреди седмица Плутон беше небесно тяло,
обвито в мистерия. След
историческия полет на
New Horizons започваме
да откриваме много нови
неща. А в следващите 16
месеца ще продължаваме
да получаваме нова информация! Подбрали сме
шест невероятни неща,
които вече знаем благодарение на космическия
апарат, който осъществи историческата среща.
Ето ги и тях:
Плутон е мистериозно
активен свят с планини,
достигащи височината
на Скалистите планини,
САЩ (4401 м)
Когато учените погледнаха първите снимки,
изпратени от близката
среща на New Horizons
с планетата джудже, те
отбелязаха нещо много
странно – по повърхността
на Плутон няма кратери.
Да, няма нито един!
Странно е, тъй като поголямата част от планетите и луните в Слънчевата
система са обсипани с кратери, които са резултат от
разбиващи се астероиди
или други космически отломки по тяхната повърхност. Планетите, при които
липсват белезите от тези
срещи, са Земята, Венера
и Марс. За това си има и
логично обяснение – периодични геоложки активности, които покриват
кратерите. Базирайки се
на това откритие, учените
стигат до заключението,
че повърхността на Плутон
е на не повече от 100 млн.
години. Ако вземем предвид, че планетата джудже
се е формирала преди около 4.5 млрд. години, това
прави промените сравнително... пресни. В зоната
на снимките се забелязват
и изненадващо големи ледени планини, извисяваща
се на над 3000 метра. Това
е ясен знак за продължаващи геоложки активности. От тук идва нов въпрос
– какъв е източникът на
топлина на този замръзнал свят, който подклажда
тези промени?
При някои планети (подобно на Земята) бавното
разпадане на радиоактивния материал, намиращ
се във вътрешността по
време на формирането й,
осигурява топлината. Тук
трябва да се вземе предвид, че това са обекти,
много по-големи от Плутон. Планетата джудже
не може да има толкова
много радиоактивен материал, за да продължава да
поддържа процесите. Разбира се, възможно е количеството да е по-голямо от
очакваното.

Процеси на геоложки
промени се наблюдават
и при други малки светове. Пример е луната на
Юпитер Европа. При тази
двойка се наблюдава интересен феномен, наречен
приливна топлина – луната е силно притисната
от орбитата на голямата
планета, около която обикаля, което създава енергия. Това със сигурност не
е случаят при Плутон, тъй
като около него няма толкова голям обект.
Учените предлагат друго обяснение, макар и да
е само хипотетично. Според тях под повърхността
може да съществува океан, който замръзва постепенно във времето, отделяйки топлина по време на
процеса.
Плутон е малко по-голяма, отколкото сме смятали
Преди New Horizons
учените не можеха със
сигурност да премерят диаметъра на Плутон. След
успеха на мисията това
се промени и вече имаме
точните размери на планетата джудже. Точният диаметър е 1473 мили (около
2370 км). Новата информация е интересна, тъй като
това прави Плутон по-голям от планетата джудже
Ерида, а не както смятахме от 2005 година насам.
Трябва да отбележим, че
именно това доведе до решението да се отнеме титлата „планета“ от Плутон.
Учените, които подкрепиха това решение,
коментираха, че Плутон
е само един от много подобни обекти в Пояса на
Кайпер, въпреки че исторически е открит първи,
а дори не е по-голям от
Ерида. За съжаление на
Плутон измерването на
точния му размер няма да
го върне в лигата на планетите.
Плутон е червеникавокафяв
Още от 2002 година
учените предполагат, че
цветът на небесния обект
е именно такъв. Тогава телескопът Хъбъл (номиран
от нас за най-значимото
събитие по опознаването на Космоса) заснема
планетата джудже и предоставя първата карта на
повърхността й. Сега това
е потвърдено.
Обяснението за червеникавокафявия цвят е
свързано с взаимодействието между молекули метан, намиращи се в атмосферата, и специален вид
ултравиолетова светлина,
излъчвана от Слънцето и
от далечни галактики. От
взаимодействието на метана и светлината се об-

разуват твърди въглеводородни молекули, наречени
толини, които са именно с
такъв оттенък.
Плутон има ледени
шапки, вероятно и сняг
Учените отдавна вярват, че Плутон има ледени
шапки, но благодарение
на New Horizons те вече
могат да потвърдят това,
но и знаят и от какво са
– метан и азот. Според
учените, когато планетата джудже е по-близко до
Слънцето, части от тези
шапки се трансформират в
атмосферен газ. Това става чрез процес, наречен
сублимация. Когато Плутон се отдалечи и започне
да се охлажда, газовете
отново се завръщат към
повърхността в процес,
който напомня за снеговалеж.
Атмосферата на Плутон
е съставена от чист азот...
и излиза в Космоса
С наближаването си
към Плутон New Horizons,
чрез инструмента PEPSSI
(Plut
Energetic
Partile
Spectrometer
Science
Investigation)
„подуши“
пространството около небесното тяло за частици,
които напускат атмосферата му. Апаратът откри
азотни атоми на сериозно
разстояние от Плутон –
много по-далеч, отколкото учените са очаквали.
Всъщност наличието на
азот не е такава изненада, липсата на каквито и
да е други газове е това,
което учудва изследователите. Друга изненада е, че
Плутон губи атмосферата
си по-бързо, отколкото се
предполагаше.
Възможно е Земята да
е преминала през подобен
процес преди милиарди години. Тогава тя е загубила
целия отровен водород,
което е позволило на азота и въглеродния диоксид
да покачат нивата си. Благодарение на тях на нашата планета има живот.
Харон, луната на Плутон, е много по-сложна,
отколкото сме предполагали
По време на своя полет покрай Плутон New
Horizons направи снимки
и на спътниците на планетата джудже, включително
и Харон. В продължение
на години учените смятаха, че това небесно тяло
е безинтересна топка от
лед и камък, но първите
снимки доказват обратното. Повърхността на найголемия естествен спътник
на Плутон е покрита със
скали и дълбоки каньони.
Въпреки че на луната се
виждат малко количество
кратери, там също са помалко, отколкото учените
са очаквали. Това отново
повдига въпроса за геоложки активности. Луната
също има голямо и мистериозно черно петно. Към
момента екипът има две
предположения за него –
едното е, че това е белег
от сериозен сблъсък, а
другото, което е и по-интересно, формирало се е от
газове, дошли от Плутон.
Това означава, че двете
небесни тела може би споделят атмосфера помежду
си – на разстояние от над
16 000 км.

(от 1 стр.) държавни
приходи от данъци са
на едно ниво с Германия, Словения, Мексико, Полша и отново
Япония, а по структура
на данъчните приходи
като процент от общото
данъчно облагане са на
едно ниво с Франция и
Холандия. На пръв поглед нищо странно и
особено.
Какво
се
случва
всъщност при южните
ни съседи тогава? Някой май наистина се
гаври с тях, но никой
не иска да признае? Не
гледахме ли вече този
филм у нас? По-добре
ли живеем ние от тогава?
“Историята разказва, че сарафите (впоследствие банкери) са
използвали всяка форма на злоупотреба, интриги, коварство и всевъзможни насилствени
средства, за да поддържат контрол над правителствата чрез контролиране на издаването
на парите.” – Джеймс
Мадисън, 4-ти президент на САЩ, един от
бащите на Американската Конституция.
Историята с дълга на
Гърция започва от 2001ва година с приемането
на еврото – политическата валута на „обединена“ Европа, задачата,
на която на пръв поглед
е да облекчи банковото
обслужване и инвестиционните възможности
сред гражданите и държавите в ЕС. Истината
обаче се оказва друга.
Поради засиления интерес за печалби, частните банки започват
невъздържано раздаване на невъобразими
кредити за проекти от
ранга на Олимпийските
игри в Атина през 2004
г. и поддържането на
армия, готова да влезе
в бой с целия свят. Чисто по балкански повечето от парите изтичат
към личните сметки на
политици, а проектите
са щедро обслужени от
европейски доставчици
на продукти и услуги.
Това довежда до небивал ръст на БВП и той
се утроява на глава от
населението само за
7 години. Но идва съдбоносната 2008-ма с
жестоката финансова
криза, долетяла през

океана и опияняващата
лудост се превръща в
предсмъртен гърч. Така
функционира днешната
парична система в света, парите се създават
с проста счетоводна
операция при отпускането на кредита, а съотношението между така
създадени електронни
пари от частните банки
и реалните веществени пари, създадени от
националните,
стига
до 97% към 3%. Когато
частните банки надушат печалби за своите
акционери в растящите
икономики,
кредитът
се разраства главозамайващо и паричната
маса в електронен вид
нараства неимоверно.
Когато обаче облаците
се сгъстят, онези, които
са по-чевръсти и имат
по-силно лоби успяват
да закрият позициите
си като същевременно
рязко спират да кредитират. Така същите
нарисувани пари, които
до скоро са обливали
икономиката, изчезват.
А нов кредит вече няма
кой да отпусне. Натрупаните задължения под
прикритието на фразата за „стабилност на
банките“ се прехвърлят
върху институции на данъкоплатците, а смазаната икономика започва да изпитва хронична
нужда от нови заеми,
но вече само обществени, за да попълни
парадоксално високите
дефицити в държавния
бюджет. Така вълкът
остава сит, но агнето
вече не е цяло и дупката за вечно съхранение
на неговите кости бива
изкопана със завидно
майсторство.

Точно това се случи с
България преди 20-ина
години. Прави са някои,
когато казват, че нещо
им намирисва или пък
напомня на нашите терзания от тогава. Да, механизмът е един и същ
и отдавна се знае от сериозните експерти, икономисти, нобелови лауреати или обикновени
финансисти. Някой обаче е време да допълни,
че нашите кости вече
са положени и затрупването на отвора е въпрос на време, тъй като
никой нищо не прави
за да бъде прекратена
тази срамна операция.
Блатото на Паричния
съвет, въведен спрямо
една силна за времето
си национална валута
– германската марка,
но след това механично прехвърлен върху
изкуствено
създаденото евро, клатещо се
върху разнообразните
европейски
икономики с различни данъчни
системи, ни е откъснало от света и реалните
възможности за маневриране и защита на
родната икономика с
български национален
интерес.
И докато в реалния
живот смъртта е неизбежна и невъзвратима,
то във финансовия свят
всеки един проблем е
поправим, стига да има
желание и политическа
воля за това. Истината
е, че решение за Гърция
има и то отдавна отлежава на бюрото на фрау
Меркел и другите евролидери „под формата на
един „червен бутон“, с
който всички тези проблеми могат да бъдат
забравени“, свободно

цитирайки един гръцки
преподавател в Тексас.
Става дума за въвеждането на нова парична система с реформа в банковия сектор,
свързана с отнемането
на правото за създаване на пари от частните
банки и оставянето му
само и единствено под
ръководството на обществено контролираните национални банки
или специални регулаторни обществени институции. Заедно с това
се разделят обслужването от инвестициите в
различни направления,
за да се локализира
риск само върху онези
частни интереси, които
желаят повече печалби, но и носят самостоятелно възможните
загуби, без те да бъдат
прехвърляни като тежест върху обществото.
С други думи печалбите нека да са частни,
но и загубите никога
повече няма да са обществени. Това е изходът от експоненциално
нарастващата задлъжнялост, облечена в уж
справедливи икономии,
те пък представени
като някаква специална немска работливост,
без да се споменава,
че и немците обичат
да си пийват бира, да
скачат от балконите в
Слънчев бряг и да гонят
момичета по дансинга.
По въпроса за тази система вече се събират
подписи за референдум
в Швейцария – страната
на парите, а в Британския парламент вече
текат дебати по темата
кой и как да има право
да създава пари.
Проблемът на еврозоната обаче се корени в системата на
управление на Европейския съюз, в частност
Европейската
комисия, която за жалост действа като инструмент за влияние
в Европа на армията
от лобисти в Брюксел.
Днес те надхвърлят 30
000 души или на всеки европейски депутат
се падат по около 40
души заети с лобизъм.
Продължението
четете в следващия
брой на „ТН”
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Продавам АПАРТАМЕНТ на ул. „Царевец” 1 КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"
в Търговище – първи етаж; с прилежащи F- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ЖЛЕЗА чрез "изпарямаза и таванска стая. Цена по договаряне ПРОСТАТНА
ване" /"плазмена вапоризация"/.
оперативен метод
Тел.: 0897 289 672; 0878 684 380 Най-съвременен
с еднодневен болничен престой. /
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

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

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

и още много оферти...

Продавам КЪЩА на ул. „Никола Петков” 7 в
Търговище с двор от 300 кв.м. Цена по договаряне. Тел.: 0897 289 672; 0878 684 380
Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА в с. Голямо ново с
дворно място и овощни насаждения. Цена по договаряне. Тел.: 0601/6 27 21; 0873 379 850; 0879 332 171

Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

Продавам "ОПЕЛ КОРСА"
1,2 ; 1989 г. Бензин-газ. Цена
500 лева. Тел. 0887 90 16 82
Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА
ГАРСОНИЕРА
– 3-ти етаж; южна; до
Супера на Трапезица
Наем: 180 лв/месечно
Тел.: 0889/70 55 46 и
0893 20 27 61 – Тодорова

Светлозар Тодоров
– железар, заварчик

Извършва СО2 заварки, парапети, огради,
метални конструкции,
врати и автокърпежи
Тел.: 0877 740 824

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

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

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

Продавам ЛОЗЕ – 1 дка, с вилна
56 год. отговорен
висшист от Русе
постройка, в местността „Чокята”
ТЪРСИ СЕРИОЗНА ЖЕНА
до автобусна спирка; има ток
до 43 години за семейство Цена по договаряне. Тел.: 0898 556 250
Тел.: 0888 671 341
Фирма „Тарго спийд” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕЖДУ- Продавам ВИЛА в местността „КованПродавам КЪЩА
– след 17 ч.
НАРОДНИ ШОФЬОРИ за работа в Европа /кат. С+Е/ лъка” с жилищна постройка – дворно
срещу ПГИИ „Джон Атанасов” в
място 1.045 дка; с лозе и овощни
Месечно възнаграждение – 1500-1800 евро
Продавам
Търговище – ул. „Кракра” 3;
насаждения. Цена по договаряне
За повече информация – 0893 42 60 14
две
стаи, салон, кухня и санитарен
АПАРТАМЕНТ
Тел.: 0601/6 27 21; 0873 379 850; 0879 332 171
възел и дворно място 631 кв. м.
ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНО ВЪЗРАСТНО
СЕМЕЙСТВО в с Здравец за денонощна помощ.
По възможност да живее с тях; осигурени
самостоятелна стая и удобства. Може и млада
пенсионерка. Тел.: 0898 98 05 87

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

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

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ със сервизно помещение в Търговище
– обзаведена; в кв. „Вароша”
Тел.: 0899 13 49 46

88 кв.м. на ул. „Паисий” 5
– ет.4 от 5; тухлен
Тел.: 0899 75 10 63

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

Продавам АПАРТАМЕНТ
кв. „Борово око”
ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН
Тел.: 0887 36 95 92
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
РАЗШИРЕН
АПАРТАМЕНТ – 80
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
Продавам земя от 1 до 5 дка до
кв.м.; обзаведен’ в района на КоЕкофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново стро- оперативния пазар в Търговище
Тел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавежТел. за контакти: 0898 467 009
Продавам или отдавам под наем
помещения и заведения в съседство с верига Т- маркет в Разград
– паркоместа/човекопоток.
Тел.: 0898 59 51 99

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

Продавам АПАРТАМЕНТ в Тър-

Продавам
говище – ул. „П.Р.Славейков”
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
– ет.3; тухлен; 85 кв.м.; в близост
кв. "Запад", бл. 48
до училище и детска площадка
Тел.: 0601 7 94 10

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

С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
Тел. 0896 929107

Цена по споразумение
Тел.: 0601/ 6 71 74

(2-4)

,

Понеделник, 27 юли 2015 г.

Продавам „Пежо 106” – бензин; в отлично състояние. Тел.: 0892 46 34 30

Тел.: 0886 42 55 77

Продавам
или давам
под наем
БЕЗДОМНА
ЖЕНА
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ОТ
ТЪРГОВИЩЕ
СИ ТЪРСИ
в Търговище
– кв. „Запад”
3; бл. 61,
обзаведен;
с
електроуреди
ДРУГАР ЗА ВЗАИМОПОТел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057

МОЩ ТЕЛ.: 0886 26 17 68

27 юли 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV - Адвокат на дявола
22.20 ч. - драма

27 юли
БНТ 1

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Васко да Гама от село
Рупча - детски филм
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - тв филм
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие 2 сериал

19:30 bTV Репортерите
20:00 Кварталът на богатите сериал
21:30 Бог да ни е на помощ сериал
22:20 Адвокат на дявола - драма
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Златният час - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Гробницата на дракона екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Златният час - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Ловци на умове - драма

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:15 90210 - сериал
10:15 Дарбата - драма
12:30 Докосване - сериал
14:30 Синове на анархията bTV
сериал
08:00 Тази неделя
15:45 Присъда - драма
09:30 Най-доброто от
18:00 Престъпления от класа 11:00 Търси се…
сериал
12:00 bTV Новините
19:00 90210 - сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Полицейска академия 20:00 Дневниците на вампира
- сериал
6 - комедия
21:00 Пътешествията на Гъливер
13:30 Тайните на времето - приключенски
сериал
15:00 Алпите: Раят на Европа 23:00 Дневниците на вампира
- сериал
- документален
bTV Comedy
15:30 Светлината на моя
09:00 Домашен арест - сериал
живот - сериал
10:00 Първите 20 милиона 16:00 Истински истории комедия
реалити
12:00 До смърт - сериал
17:00 bTV Новините
13:00 Стажанти - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони -лотария 14:00 Предградие - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 14:30 Двама мъже и половина
- сериал
19:00 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV Lady

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

Nova TV

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

13:30 Градът на духовете комедия
15:50 Краен квартал - комедия
18:00 Специално разузнаване
- сериал
19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Най-хубавият малък
публичен дом в Тексас комедия
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Преследван - екшън

Diema Family

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта Kino Nova
сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал 19:00 Моята карма - сериен
10:00 Специално разузнаване 20:00 Малката булка - сериен
- сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 11:00 Костюмари - сериал
сериен
12:00 Въпрос на чест - сериен 22:30 Двете лица на Истанбул
13:00 Готини татковци - сериал
- сериен

Diema TV - Код Меркурий
21.00 ч. - екшън

28 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Васко да Гама от село
Рупча – детски филм
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие 2 сериал

15:30 Новите съседи- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Стажанти - сериал
19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Модерно семейство сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Златният час - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 В тила на врага 3: Колумбия - военен
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Златният час - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Убийство по залез слънце
- част 1 - трилър

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

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Код Меркурий - екшън
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Да изгубиш себе си bTV Lady
трилър
08:00 Незабравима - сериал
09:00 Времето лети - сериал
12:00 На гости на третата
10:00 Ангели пазители - сериал
планета - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Пожарникарите от Чика13:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
го - сериал
14:30 Дневниците на Кари 14:30 Уокър - тексаският рейнсериал
джър - сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу 15:30 Осмо чувство - сериал
17:30 Търси се- токшоу
16:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 Али Макбийл - сериал
17:30 Ларго Уинч – сериал
19:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:30 Господари на ефира
20:30 Дневниците на Кари - шоу
сериал
19:00 Пожарникарите от ЧикаbTV Cinema
21:30 Незабравима - сериал
го - сериал
08:00 Синове на анархията 22:30 Сияйна луна - сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнсериал
23:30 Модна къща - сериал
джър - сериал
09:15 90210 - сериал
21:00 Бягство от затвора Nova TV
10:30 Петата власт - биограсериал
07:00 Здравей, България
фичен
22:00 Командир на взвод 09:30 Убийства в Мидсъмър 12:45 Докосване - сериал
драма
сериен
14:45 Синове на анархията 11:30 Бон Апети - НТВ
сериал
Diema Family
16:00 Пътешествията на Гъливер 12:00 Новините на Нова
07:00 Необуздано сърце 12:30 Гранд хотел - сериен
- приключенски
сериен
18:00 Престъпления от класа - 13:30 Моята карма - сериен
09:30 Индия: Любовна история
bTV
14:30 Прости ми - сериен
сериал
- сериен
06:30 Лице в лице
16:00 Новините на Нова
19:00 90210 - сериал
11:30 Сезони на любовта 07:00 Тази сутрин
сериен
09:30 Най-доброто от Преди 20:00 Дневниците на вампира 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 До последен дъх -сериен
- сериал
обед
21:00 Паника на Арлингтън Роуд 19:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
12:00 bTV Новините
- криминален
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Необуздано сърце 12:30 Шоуто на Слави
23:15 Дневниците на вампира 21:00 Хавай 5-0 - сериен
сериен
13:30 Тайните на времето - сериал
22:00 Новините на Нова
16:00 Ритъмът на мечтите сериал
22:30 Господари на ефира - шоу
сериен
bTV Comedy
15:30 Светлината на моя
23:00 Отмъщението - сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
09:00 Комиците - шоу
живот - сериал
- сериен
10:00 Най-добрият филм 2 Kino Nova
17:00 bTV Новините
комедия
09:50 Специално разузнаване 18:00 Сезони на любовта 17:30 Лице в лице
сериен
12:00 До смърт - сериал
- сериал
18:00 Бинго милиони - ло19:00 Моята карма - сериен
13:00 Стажанти - сериал
10:45 Костюмари - сериал
тария
11:45 Въпрос на чест - сериен 20:00 Малката булка - сериен
18:10 Опасни улици - сериал 14:00 Предградие - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 14:30 Двама мъже и половина 14:00 Детектив - криминален
19:00 bTV Новините
сериен
- сериал
15:45 Игрален филм
20:00 Кварталът на богатите
15:30 Новите съседи - сериал
18:00 Специално разузнаване 22:30 Двете лица на Истанбул
- сериал
- сериен
- сериал
21:30 Бог да ни е на помощ 17:00 Аламинут - шоу
23:30 До последен дъх -сериен
18:00 Стажанти - сериал
19:00 Костюмари - сериал
- сериал

СРЯДА

Kino Nova - Студена светлина
21.00 ч. - екшън

29 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Васко да Гама от село
Рупча – детски филм
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Клиника на третия етаж
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 По съвест - тв филм
21:50 В кадър
22:45 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 Под прикритие 2 - тв
филм

bTV

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

bTV Action

08:00 Златният час - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Убийство по залез слънце,
част 1 - трилър
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Убийство по залез слънце,
част 2 - трилър
00:00 В обувките на сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:15 90210 - сериал
10:15 Пътуването на Додсън драма
12:30 Докосване - сериал
14:30 Синове на анархията сериал
15:45 Паника на Арлингтън Роуд
- криминален
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Параноя - драма
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Женско братство - комедия
12:00 До смърт - сериал
13:00 Стажанти - сериал
14:00 Предградие - сериал
14:30 Двама мъже и половина
- сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Стажанти - сериал
19:00 Предградие - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Студена светлина екшън
23:00 От местопрестъплението: Маями - сериал

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

09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Командир на взвод драма
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Осмо чувство - сериал
16:30 Медикоптер 117 -сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
20:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Лош къcмет - криминален

bTV Lady

Nova TV

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

Diema TV

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Необуздано сърце сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
Kino Nova
08:00 Войната на Фойл - сериал 18:00 Сезони на любовта сериен
10:00 Специално разузнаване
19:00 Моята карма - сериен
- сериал
20:00 Малката булка - сериен
11:00 Костюмари - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериен 21:30 Ритъмът на мечтите сериен
14:00 Детектив - криминален
22:30 Двете лица на Истанбул
15:40 Код Меркурий - екшън
- сериен
18:00 Специално разузнаване
23:30 До последен дъх - сериал
сериен
19:00 Костюмари - сериал

Kino Nova - Призрачен ездач 2
21.00 ч. - екшън

30 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg:
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Сен Тропе - тв филм
13:50 Васко да Гама от село
Рупча - детски филм
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 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 Град в пламъци - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие 2 - тв
филм

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

bTV Action

08:30 Ирис - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Истинско правосъдие сериал
13:00 Убийство по залез слънце,
част 2 - трилър
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Джеси Стоун - криминален
23:45 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:15 90210 - сериал
10:15 Целуни ме за сбогом комедия
12:30 Докосване - сериал
14:30 Синове на анархията сериал
15:45 Параноя - драма
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Лудо сърце - драма
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

23:00 Модерно семейство сериал

bTV Lady

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

Nova TV

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

21:00 Призрачен ездач: Духът
на отмъщението екшън
23:00 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

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

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта bTV
сериен
07:00 Тази сутрин
12:30 До последен дъх 09:30 Най-доброто от Преди
сериен
обед - токшоу
13:30 Бон апети
12:00 bTV Новините
14:00 Необуздано сърце bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
сериен
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето 16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
10:00 Измамниците - комедия
сериал
сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал
12:00 До смърт - сериал
15:30 Светлината на моя
10:00 Специално разузнаване 17:00 Двете лица на Истанбул
13:00 Стажанти - сериал
живот - сериал
- сериен
- сериал
14:00 Предградие - сериал
17:00 bTV Новините
18:00 Сезони на любовта 14:30 Двама мъже и половина 11:00 Костюмари - сериал
17:30 Лице в лице
сериен
12:00 Въпрос на чест - сериен
- сериал
18:00 Бинго милиони - лотария 15:30 Новите съседи - сериал
14:00 Синът на дракона- прик- 19:00 Моята карма - сериен
18:10 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
20:00 Малката булка - сериен
люченски
19:00 bTV Новините
16:00 Студена светлина - екшън 21:30 Ритъмът на мечтите 18:00 Стажанти - сериал
20:00 Оцеляване - сериал
сериен
18:00 Специално разузнаване
19:00 Предградие - сериал
21:30 Бог да ни е на помощ - 19:30 До смърт - сериал
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериал
сериал
- сериен
20:30 Моето семейство - сериал 19:00 Костюмари - сериал
22:30 Шоуто на Слави
22:00 Двама мъже и половина 20:00 От местопрестъплението 23:30 До последен дъх 23:30 bTV Новините
сериен
- сериал
- сериал
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Какъв курорт е подходящ
за вас?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Има две три седмици в годината, за които всеки
се зарича, че ще бъдат съвсем, ама съвсем различни от всекидневието му. Работохоликът си обещава да мързелува, пълният - да спортува, самотникът - да се впусне в любовни приключения, героят
на светските партита - да изчезне на необитаем
остров с книга в ръка. Настъпва необикновеното,
изключителното време, наречено отпуск. Сменяме
климата, дрехите, понякога - партньорите, но може
ли да свалим характера си и да го оставим заключен
в къщи? Не е ли по-добре да си изберем място за почивка, отговарящо но нашия нрав и на безобидните
ни пороци, вместо да робуваме на представите за
"престижни" курорти и летни подвизи?
Следващите въпроси може би ще ви помогнат да
направите своя избор.
1. От какво искате да иза) с авторитарни личности
бягате по време на отпус- и обаятелни компаньони;
ката?
б) с най-близките си.
а) от скуката;
4. Ще отидете ли на
б) от умората.
море, ако по финансови
2. Мислите ли за пробле- причини се налага да се
мите в работата си, когато ограничите в удоволствиясте на курорт?
та си?
а) понякога, но всичко
а) не, това обезсмисля
ми изглежда далечно и не- курорта;
значително;
б) да, стига да съм в приб) често, дори се обаж- ятна компания.
дам в службата.
5. Можете ли да пестите
3. С кого предпочитате 2 години, за да отидете за 5
да общувате през отпуска- дни на Карибските острови?
та?
а) да, защото ще помня

тези 5 дни цял живот;
б) не, не си струва усилието.
6. Говорят ви с възторг
за непознат човек. Вие си
мислите:
а) трябва на всяка цена
да се запозная с него;
б) сигурно преувеличават. Кой знае какъв досадник е всъщност.
7. Ако златната рибка
обещае да удовлетвори
едно ваше желание, вие

бихте избрали:
а) околосветско пътешествие;
б) верен съпруг/съпруга.
8. Какво не забравяте
никога, когато отивате на
почивка?
а) новото бельо и парфюма;
б) лекарствата и ютията.
РЕЗУЛТАТИ
Ако преобладават
отговорите "А":
Ще е най-добре навреме

да се огледате за заможен компаньон. Не позволяват да ви заведат на
село или планинска хижа
- мрънканията и киселата ви физиономия ще накарат всички около вас да
се чувстват нещастни!
За вас са топлите, шумни, екзотични морски курорти, пълни с дискотеки
и весели компании.
Ако преобладават
отговорите "Б":
Не се насилвайте - вие

сте в пълен синхрон със
световната мода. Лекарите горещо препоръчват
уютните, закътани малки
курорти, където ще изличите стреса на всекидневието и ще се заредите с
енергия за една успешна
година. И все пак - поне
една вечер извършете
нещо необичайно за вас
- малко екзотика и спонтанност ще ви се отразят
добре на уравновесеният
ви темперамент.

Астрални знаци
ОВЕН Ако Скорпиони ви уговарят да се върнете към стари делови
проекти и партньорства, едва ли ще слушате, има куп неясноти в
деловата сфера. Не прибързвайте с решения по идващите оферти,
трябва точно да се ориентирате в обстановката и на път, на друго
място. Овните ще се справят добре благодарение на влиятелна подкрепа и
сътрудничество с млади колеги.
ТЕЛЕЦ Ще се връщате към теми от миналия четвъртък, най-вероятно са свързани с близки, дом, екип. Телците много предпазливо
приемат оферти за начинания, в едни случаи не са подходящи за
задачите, в други ясно виждат, че партньорите не са коректни. Наистина така си спестявате доста ядове по-късно, по-разумно е да ловите
малки шансове и да напредвате по-търпеливо, печалби ще дойдат.
БЛИЗНАЦИ Като Водолеите предпочитате да действате в екип, а
ако имате помощ от обичани хора, ще се чувствате много добре.
Част от Близнаците започват седмицата с куп проекти и проблеми,
склонни са да задълбават в дреболии, да приказват излишно. Ще
се овладеете и ще се съсредоточите във важните неща, ще го изисквате и
от други. Успехът е дълготраен и впечатлява.
РАК Вие и Стрелци се сближавате в работата, възникват и куп
трудности, може би се чувствате и уморени. Раците няма да се
поддават на настроения, а ще анализират ситуацията и ще начертаят по-внимателно стъпките си. Някои идеи отлагате за далечното бъдеще, но с каквото се хванете – правите го. Намирате финансова
помощ, пролуки да прокарате малък план.
ЛЪВ За тази седмица си правите мащабни планове, но ако се впуснете в обяснения с приятели, колеги, партньори... Цялата ви енергия
може да отиде в приказки, а работата да си остане доникъде. Лъвовете да се съсредоточат върху нещата, които се изискват в този
момент от тях – може да са дребни домашни ремонти, организиране на екип
и пр., да го свършат, после ще дойде време за начинания.
ДЕВА Внушавате и на Козирози да не споделят много идеите си,
получават по-различна възможност за изява и няма защо да разкриват плановете си. Девите също няма да говорят на тази тема,
каквото им е обещано – обещано е. Някои хора не бързат с изпълнението, но ще се справите и с тези проблеми, занапред ще разчитате
на стриктни. Печелите, може да ви издигнат.
ВЕЗНИ Още не са затихнали влиянията от петък, ще ви се да се
възползвате от предишни успехи в работата и да направите стъпка
напред в кариерата. Много Везни имат добри възможности за изява и печалби, ала да не дават свобода на хазартния си хъс, май
сега ще ги подведе. Обмислете подробно плана си, имате интересни идеи и
с търпение ще ги реализирате и да спечелите важни позиции.
СКОРПИОН Началото на тази седмица ви връща към стари делови
проекти, но от Овни не чакайте голяма сговорчивост. Скорпионите
бързо ще усетят, че с шансовете за изява и печалби са се подновили отдавнашни спорове, съперничества. Пазете се от интриги в
екипа, финансови въпроси уреждайте най-стриктно и с близки. Ще
избегнете сериозни проблеми, семейството ви се радва на благополучието.
СТРЕЛЕЦ Вие и Раци ще работите по общи задачи, а трудностите
ще ви сближат. Стрелците виждат и път за бърза кариера и печалби, но той изисква голямо старание и напрежение, повечето от знака няма да го предпочетат. В по-рутинни задачи също се крие шанс
за издигане и приходи, но ще става бавно, спокойно, сега вие не щете да
разваляте своето и на близките удобство.
КОЗИРОГ В началото на седмицата Девите ви внушават да не споделяте нашироко идеи, ако не е време за практическата дейност. Без
друго Козирозите имат доста делови задачи, да не бързат излишно,
иначе ще объркат нещо, ще си създадат сами пречки. Ако близки
молят за помощ, кажете им какви цели гоните, не бива да се усложняват
отношенията и особено с домашните. Ще се справите.
ВОДОЛЕЙ Връщате се към проблеми от миналата сряда, упорствате
за решаването им. Сега Водолеите като Близнаците ще залагат на
взаимодействие с колеги, познати, може би и близки, хората са уверени в далновидността им и работят с желание. Имате смели проекти,
отдавна ги подготвяте и сега ще ги задействате така, че околните има да се
чудят на постигнатото, печалбите и авторитета ви...
РИБИ Тежка седмица, някои още са под влияние на купоните през
уикенда и вие ще трябва да наваксвате и техни задачи. Не са малко и вашите, затова днес се стегнете, не бива да пилеете време,
енергия, да се поддавате на емоции, ако нещо вкъщи и с близки не
върви. Рибите го оправят, а в служебната сфера ще покажат такава находчивост, че шефовете ще им възлагат и лидерски роли.
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ШАРЕН СВЯТ

СПОРТ
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ВРЕМЕТО
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ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

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

СЛЪНЧЕВО
ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
Така вече посрещаме гостите на Търговище

ТОП ВИЦ
Собственикът на хотел съветва новопостъпилия пиколо:
- Има две думи, които гарантират добро настроение на нашите
гости. Когато ги посрещнеш:
“Най-после!”, а когато си тръгват: “Вече?” Но не дай си боже да
ги объркаш!
***
Гробище. Погребение. Бригадирът на гробарите забелязва, че
от джоба на покойника стърчи
100-левова банкнота.
- Пешо! - обръща се той към един
от подчинените си. - Я баламосай
нещо опечалените.
Пешо се разхлипал и привлякъл
вниманието на учудените опечалени. Бригадирът се навел и
измъкнал банкнотата. В този
момент покойникът го хваща за
ръката и казва:
- Данъчна полиция. Проверка контролно погребение!
- Ти си върши твойта работа,
а аз моята... - казал гробарят и
започнал чевръсто да забива пироните на ковчега.

Траурна агенция

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

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

2в1: Пивоварна предлага
бира от омари и морска вода
Пивоварна в щата Мейн
пусна на пазара бира, изготвена от живи омари и
морска вода.
Производителят "Оксбоу брюинг" предлага
най-любимите деликатеси
в Портланд под формата
"две в едно" - омарите и
бирата.
Майсторът пивовар Тим
Адамс разкри някои от
особеностите на производствения процес. Омарите
се поставят в мрежа и се
потапят във вряща вода
по време на приготвянето
на бирата. Те придават допълнителен вкус и сладост
на пивото, които феновете
на морските дарове ще
разпознаят безпогрешно.
Брандът е сезонно
производство, който се
осъществява съвместно
с пивоварна в италианския град Парма. Кехлибарената течност е с алкохолно съдържание 4,5
процента и се предлага в
ограничени количества.
Адамс изтъкна, че омарите, които се варят по
време на производството,
след това се предлагат за
консумация.
Коя е най-популярната

Мазното е вкус

Винаги
можете да разпознаете
вкуса на солено и
сладко, но учените
откриха и вкуса на
мазнините, което
може да е тайната
към справянето със
затлъстяването.
Вкусът на мазнините е "уникален
и не много приятен" и вече носи
наименованието
"oleogustus". Това
означава, че мазното се присъеди-

нява към вкусовете
- сладко, солено,
горчиво, кисело.
Учените от университета Пърдю,
Индиана, се надяват да използват
откритието си за
справяне с глобалната криза със затлъстяването.
Във Великобритания 25 на сто от
населението е с
наднормено тегло,
във Франция, Италия и Швеция про-

центът е около 10
на сто. В САЩ 33 на
сто от хората са с
наднормено тегло,
сочат още данните
на изследването.
Експертите вярват, че щом официално има вкус
"мазно", предстои
да бъдат създадени много негови
заместители, което
да помогне на хората да се справят
килограмите
над
нормата.

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
мираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

бира в света?
Китайска бира бе призната за най-популярната
в света въз основа на рейтинг, съставен от експерти
на Euromonitor.
Snow Beer спечели първото място в класацията
най-вече заради това, че
се пие най-много в Китай,
чието население гони 1,4
млрд. души. Затова не
трябва да буди учудване
фактът, че на второ място
по популярност е също китайска бира - Tsingtao.
Snow Beer има 5,4% дял
от световния бирен пазар,
а Tsingtao - 2,8%. Челната
тройка по популярност се
допълва от известната американската бира Budweizer,
или по-точно от разновидността й Bud Light, предпочитана от 2,3% от любителите на бира в света.
В топ 10 има на най-популярните марки бира в света
присъстват още два китайски бранда, а пък стандартният Budweiser е класиран
на четвърто място.
Единствената европейска бира сред големите 10
е холандската Heineken
с дял 1,5% от световната
консумация.

Италиански кмет забрани на кучетата да лаят следобед
Кметът на неголямото
италианско градче Контроне Никола Пасторе
е забранил на кучетата да лаят по време на
следобедната почивка,
съобщи в."Дейли мейл".
На градоначалника му
омръзнало, че кучетата
пречат на гражданите да
си почиват през деня.
Забраната действа от
14.00 до 16.00 часа. Собствениците на кучетата
нарушители са заплашени от глоба в размер на
25-500 евро.
Как именно притежателите на кучета ще ги
накарат да не лаят, не се
съобщава. Новата мярка
се отнася и за нощните

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



часове.
"Рипозо", както наричат почивката в някои
райони на Италия, или
сиестата, както е известна в Испания, е популярна в много средиземноморски региони, където
в следобедните часове
температурите рязко се
повишават.
Изданието отбелязва,
че с оглед на традицията
да се пие по малко вино
на обяд, следобедният
сън е толкова популярен,
че с него се съобразяват
бизнесът, музеи и дори
църкви.
Кмет въведе
задължителна сиеста
Кметът на испанския

град Адор в провинция Валенсия въведе задължителна за
жителите сиеста от 14 до 17
часа, съобщава агенция ЮПИ.
Разпоредбата е на Хуан
Фаус Виктория. Чрез нея той
призовава гражданите да се
отдават на следобеден сън и
да пазят тишина в този отрязък
от време. В часовете на сиестата родителите трябва да се
погрижат децата им да не вдигат шум, за да могат хората да

спят необезпокоявани.
Агенцията цитира изследване на френски учени от университета "Париж-Декарт", според което обедната сиеста е
много полезна. 30-минутен сън
поправя вредите и хормоналния дисбаланс, предизвикан
от безсънна нощ предишната
вечер. Сиестата възстановява
биомаркерите на невроендокринната и имунната система
на човешкия организъм.
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