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Омуртаг се обновява

В Търговище и общината

По-красив и уютен Ремонтират
улици и пътища

Благоустроената
и
естетизирана централна част на Омуртаг бе
официално открита вчера, 26 август, от кмета
на Общината Неждет
Шабан. В присъствието
на много жители и гости
на града, както и официални лица, Шабан обяви, че се радва на обновения център, на новите
придобивки и удобства
в града.
През
изминалата
2014 година бе започнато
изпълнението
на проектите, втори и
трети етап от разширението на административния център на
града. С двата проекта на обща стойност
близо 1 млн. лв. бяха
обновени
пространството пред сградата
на общинската администрация и ул. „Цар
Освободител“. Финансирането им бе от публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на
регионите”, както и от
собствени средства на
Общината, припомни
пред
присъстващите
кметът Неждет Шабан.
Ще припомним, че

Над 1 650 000 лв. са
вложени това лято от
община Търговище за
ремонта на 23 улици в
града и междублокови
пространства. За 149
895 лв. са ремонтирани и улици в селата
Разбойна и Здравец, а
в Надарево е обновен
площадът.
Част от мащабната
капиталова
програма
на Общината за 2015 г.
са и рехабилитираните
участъци по пътищата
Братово – Божурка –
Цветница и Надарево в
посока Кочово. Вложената сума в тези участъци е за 492 802 лв.
До края на годината

остава
да
бъде изпълнен пътят за
село Момино, на стойност 80 хил.
лв., пострадал от свлачището там.
За
почти
159 хил. лв.
е ремонтът
на отсечката
Лиляк – Цветница.
Нека припомним, че
през миналата 2014
г.Община Търговище задели близо 2 млн. лева
за ремонта на 21 улици
в града и за 12 в селата.
Рехабилитиран бе и пътят Ловец – Осен.

Доброволци – археолози

през 2013 година бе реализиран първият етап,
с който се изгради площад „Летец- космонавт
Александър Александров”, а в момента се
изпълнява и четвъртият
етап обхващащ улица
„Климент Охридски“ и
част от ул. „Георги Сава
Раковски”. По проект
„Разширяване на административен център
гр.Омуртаг II-ри етап”,
зоната пред сградата
на общинската администрация се оформи, като пешеходна,
а двата площада „Независимост” и „Летецкосмонавт Александър
Александров”
бяха
свързани и вече преминават един към друг.
Освен това на входа на
общината бяха изградени два големи фонтана
с огледална конфигурация. Бяха обособени
също множество кътове
за отдих с цветарници,
пейки и осветителни
тела, както пред общината така и между пл.“Независимост“,
сградата на бившия
ГУМ и пред ресторант
„Орбита” до ул. „Христо
Ботев“.
(на 4 стр.)

На Мисионис и Ковачевско кале

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

Елате на гости!

В Светлен, по
време на Сбора
На почетна стража пред паметника
на загиналите руски воини в Освободителната война. Снимка: Архив "ТН"

Разкопки, артефакти и пчелен рой
ще останат в спомените и за дълго

Свилен НИКОЛОВ
През август хора на
различна възраст, с
различни професии и
занимания се включиха в обща инициатива
– като доброволци да
помагат на археолозите
в Търговище и Попово.
Първо на Ковачевско
кале, а след това и на
Мисионис доброволците се включиха в археологическото лято ‘2015.
Младите хора се изкачиха до руините на
древния град Мисионис, водени от местен
патриотизъм. Тук те се
потопиха в историята,
включвайки се в акцията „Мисия Мисионис –
опознай родния
край”.
Доброволците бяха ангажирани в разчистването от
треви на две
базилики, тъй
като влажното
време не позволяваше работа

Жена е била убита в село Ловец,
Търговищко
н а 2 ст р .

на открито. Под вещия
поглед на археолога от
Регионалния исторически музей в Търговище
Ангел Конаклиев, който
заедно с проф. Николай
Овчаров ръководи разкопките това лято, те са
станали част от любопитната история около
разкритията на крепостта. Беше им обяснено,
че всичко намирано тук
е служело на местните
хора през различните
исторически периоди.
Според организаторите, молбата на Конаклиев е следващата година доброволческата
акция да е през месец
май - в началото на про-

учванията, за да може
по-бързо да се разчисти
от треви теренът, преди
същинските разкопки.
По-рано, в първата
седмица от август, доброволци от Търговище
и Шумен се включиха
в разкопките на късноримската крепост Ковачевско кале край Попово. Обладани от духа
на откривателството и
жадни за приключения,
още с първите лъчи на
августовското слънце
дружината атакува подножието на високите
зидове, които и до днес
свидетелстват за славните битки, които са се
водели по
(на 4 стр.)

Божидар НИКОЛОВ
Стара
отколешна
традиция е по това време на годината – в края
на август или в първите дни на септември,
жителите на Светлен
да организират своя
местен събор, посветен на историческите
събития /някога се казваше Паметникът/ от
Руско-турската война,
когато край селото са
се сражавали воини от
Болховксия полк на руската армия. В памет на
загиналите в боевете
край някогашното село
Аязлар /днес Светлен/
в дъбовата горичка
край селото се издига
скромен паметник. И по
този повод, а и с желание да се видят с близки и роднини, останали
да живеят в селото,
светленци от цяла България идват по време на
Сбора.
Така ще бъде и тази
година, ще се срещнат
живите, ще поменат
умрелите, ще посетят
близки и роднини, ще си

спомнят за младежките
години и т.н. И ще заредят сърцата си с още
обич по родния край, по
родното село. Може би
различното ще бъде, че
в навечерието на Сбора, на 28 август – петък, вечерта от 20 часа
в селото ще гостува
Търговищкия драматичен театър с руската
комедия „Ол инклузив”
/пълно
обслужване/.
И това ще бъде дар от
читалище
„Всеволод
Гаршин” в селото към
местни жители и гости
на Сбора. Представлението е безплатно и ще
се състои в просторния
салон на читалището. А
на другия ден ще бъдат
възпоменателните прояви, организирани от
кметството и местната
общественост, в памет
и с признателност към
руските освободители.
Ще бъде сбор и ще
се помни, сигурен съм,
през цялата година.
Заповядайте, елате в
Светлен! Всички сте добре дошли!

Четвъртък, 27 август 2015 г.
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Спец-акция на
Пътна полиция

За документи
и алкохол

Специализирани
полицейски операции по метода
“широкообхватен контрол”
проведоха служители на районните управления в Търговище, Попово и Омуртаг.
Целта бе осигуряване на
безопасността на движението по пътищата от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа. В акцията
участваха и служители на
сектор “Пътна полиция” в
ОД МВР-Търговище и на
“Охранителна полиция” от
съответните районни управления.
Основните акценти на
полицейските
проверки
бяха свързани с евентуално управление на МПС от
неправоспособни или от
употребили алкохол водачи, както и за наличие на
задължителна застраховка
“Гражданска отговорност”
у автомобилистите. Следено бе и за евентуално
управление на технически
неизправни или спрени от
движение МПС, съобщават
от пресцентъра на ОД МВР
- Търговище.
В резултат от проведената операция в РУ-Попово са
образувани две бързи производства. Съставени са 7
акта за установяване на административно нарушение
по Закона за движение по,
10 акта за установяване на
административно нарушение по други закони и нормативни документи /Кодекс
за застраховането, Закон
за българските лични документи/. За констатираните
нарушения са наложени 35
глоби по фиш по Закона за
движение по пътищата, отчитат от Дирекцията.

Областният управител

Писмо до редакцията

Сърдечна благодарност Връчи плакети

На 27 юли по спешност в късен вечерен
час бях приета във Второ вътрешно отделение на МБАЛ – Търговище, със завеждащ отделение д-р Станислав Караджов
и лекуващ лекар Наташа Стойнева.
Още с приемането ми в отделението
бях обгрижена от целия персонал на Второ ВО – шестима лекари, 12 медицински
сестри, помощен персонал. Всички те се
отнасяха с внимание и грижливо, с топлина и човечност. Престоях 10 дни в отделението, нито веднъж не забелязах умора в очите на целия персонал.
Ето и две мнения на пациенти на МБАЛ
– Търговище – Второ вътрешно отделение.
Татяна Кирилова – 30-годишна от Търговище: „Д-р Караджов е внимателен, не

претупва нещата , преглежда задълбочено, вдъхва оптимизъм в болния. Благодаря му от сърце.”
Вилдан Ахмедова от село Острец: „Повече от 10 години боледувам от астма.
Често лежа в отделението на д-р Караджов. Доволна съм от отношението
му към всички болни от цялото Второ
вътрешно отделение.”
Накрая аз ще добавя: „Благодаря ви д-р
Стойнева, благодаря ви, мили хора, за взаимното доверие. Запазете чувството си
за любов към хората и живота. Нека сърцата ви са пълни с хуманност, вяра и топлина. Останете все така с големи сърца.
Бъдете живи и здрави, благодарим ви!
Зоя СИМОВА,
село Славяново, Поповско

Според Бюрото по труда

Отново проблем

Намалява безработицата Водата в
в Търговищка област Омуртаг
е негодна

Регистрираната безработица в Търговищка област
намалява за пореден месец,
съобщават от регионалната
служба по заетостта. Към
края на юли в трите бюра по
труда в област Търговище
регистрираните безработни
са 7 902. Техният брой за
пореден месец намалява,
този път със 136 в сравнение с края на юни. Като
търсещи работа лица са регистрирани и 29 заети, 17
пенсионери и седем учащи.
Равнището на безработицата за областта, на база
официално публикуваните
данни от Агенцията по заетостта за страната, е 16,1%,
при 16,3% през предходния
месец. Същевременно, в
сравнение с юли 2014 г. равнището на безработица е
значително по-ниско - с 2,1
процентни пункта. За юли
2015 г. равнището на безработица средно за страната е

9,4 на сто.
През месеца постъпилите на работа регистрирани
безработни от Търговищко
са 369 (с 28 повече в сравнение със същия месец на
м.г.). Започналите работа
безработни без квалификация са 148, с работническа професия - 133, а
специалистите със средно
специално и висше образование - 88. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите
до 29 години са 83. Заетост
е осигурена на 76 продължително безработни, както
и на 6 безработни с намалена трудоспособност от
областта.

В село Ловец

На достойно представилите се
участници в националния фолклорен събор „Копривщица 2015”

за пиене

Във вторник, 25 август,
областният управител Светлин Бонев връчи плакетите
на участниците в Националния събор за народно творчество „Копривщица 2015“.
„Благодаря ви за труда, за
всеотдайността и ентусиазма, с които възродихте
автентичния
български
фолклор. Желая ви здраве
и много нови успехи“, заяви
пред самодейците губернаторът.
Престижни плакети за
цялостно представяне получиха Пенсионерски клуб
„Антола, с. Паламарца, община Попово и НЧ „Пробуда
– 1922”, гр. Опака. С плакети за отлично представяне

бяха отличени 9 групи, състави и индивидуални изпълнители от областта.
За добрата организация
по представянето на област
Търговище по време на събора, благодарствено писмо
и плакет от зам.министъра
на културата Боил Боев получи областният управител
Светлин Бонев и екипът му.
„ Приветствам и изказвам
своята признателност към
многобройните участници,
които бяха заслужено наградени за своя упорит труд
и постоянство в съхраняването на народното творчество и неговото препредаване
на по-младото поколение“,
се казва в писмото.

Питейната вода в Омуртаг и осем села в региона
не е годна за консумация.
За това алармираха от
ВиК-дружеството в Търговище. Причина за това
е повишената мътност на
водата, която се получава
от източника в сливенското село Кипилово. Водоизточникът е единствен за
Омуртаг, с намаляващ дебит, а преносната система
е силно амортизирана и
морално остаряла, уточниха от ВиК-дружеството.
Причина за повишената
мътност на водата са обилните валежи в последните
няколко дни. В момента водата се прехлорира
със завишена доза хлор,
обясниха специалистите.
Освен в Омуртаг вода от
чешмите не бива да се
пие в селата Кипилово,
С наближаване на таз- консултациите за състаСвирчево, Стрелци, Равно годишните местни избо- вяне на избирателни косело, Боринци, Птичево, ри кметовете по общини мисии.
Великденче и Змейно.
започнаха да насрочват
Вчера, 26 август, в

Кметовете – с консултации
Жена
за избирателните комисии
е била
Приключи проект „е-Панаири убита
и мрежова търговия”
Да стоплим
детските сърца
Търговско-промишлена палата - Търговище

Проект "е-Панаири и мрежова търговия", по който работеше Търговско-промишлената палата в Търговище
приключи успешно. Чрез
него бе подкрепен и подсилен достъпът до различните
пазари в Черноморския басейн и на европейско равнище. Изгради се мрежа
за електронни изложения и
търговия, платформа за виртуален панаир за промоция
на бизнеса и търговските
връзки за местни предприятия, съобщават от ТПП в областния град. Популяризира
се употребата на информационни и комуникационни технологии от хората
на бизнеса. Виртуалната
платформа на електронния
панаир бе свързана с установени традиционни търговски панаири. Финална
цел е да бъде разширена
изградената
електронна платформа и мрежа за
търговия и да се установи
постоянна система за поддържане и след приключване на проекта.
След провеждането на

петото електронно-международно изложение през
юни, Търговско-промишлена палата – Търговище и
нейните партньори отчитат
присъствие на 408 изложители, 288 щанда, 856 експоната и 1315 посещения.
В момента Търговскопромишлена палата – Търговище разработва специален електронен бюлетин по
проекта, който ще бъде разпратен до всички заинтересовани лица.
Припомняме, че проектът
стартира в началото на месец май 2013г. Водеща организация бе Германо-гръцката търговско-промишлена
палата, а партньорски организации бяха: Търговско –
промишлена палата – Търговище, България; Институт
за изследване на изложения, Солун, Гърция; Кавказки институт за икономически и социални проучвания,
Тиблиси, Грузия; Търговско
– промишлена палата на
Република Молдова; Търговско – промишлена палата Сакария, Турция.

Труп на 51-годишна жена
е бил намерен пред дома й
в с. Ловец, около 19 часа на
25 август, вторник. За това
съобщиха от областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи.
При извършения първоначален оглед на местопроизшествието, служители от
следствено-оперативната
група на Полицията са установили че се касае за
насилствена смърт. Трупът
е транспортиран до Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище,
където да бъде направена
аутопсия.
Починалата жена имала
две големи дъщери, които в
момента не живеят при нея.
По случая е образувано досъдебно производство, провеждат се активни
оперативно-издирвателни
действия за установяване
на извършителя.
Разследването се извършва под ръководството
на прокурор от Окръжна
прокуратура-Търговище. Говорителят на институцията
прокурор Васил Ангелов отказа подробности по случая
с мотива, че текат следствени действия.

Доброволческа акция

Дрехи и ученически пособия събират доброволците
от Клуба на нестопанските
организации в Търговище.
Доброволческата акция под
надслов „Да стоплим детските сърца” е насочена в
помощ на деца и ученици от
социално слаби семейства
от Търговищка област.
Всеки желаещ може да
дари ненужните си, но запазени дрехи, обувки, играчки и ученически пособия
до 28 август,
между 9.00
и 17.00 часа,
в офиса на
организацията на адрес: ул. „30
януари” № 1,
ет.3 (до сухия фонтан в
Търговище),
съобщават
от Клуба на
НСО. Събра-

ните дарения ще бъдат предоставени на нуждаещи се
семейства от Търговище
и региона. Доброволците
сами ще окомплектоват и
ще помагат в раздаване на
даренията.
„Образованието трябва да
стане мисия за всички нас!”,
смятат младежите. Те молят
своите съграждани с големи
сърца да ги подкрепят в благородното начинание, като
се включат в акцията.

Търговище кмета Красимир Мирев се срещна с
представители на парламентарно представените партии и коалиции за
определяне състава на
Общинската избирателна
комисия, която ще ръководи изборите за общински съветници и кметове и
националния референдум
на 25.10.2015 г.
За следобедните часове днес пък кметът на
община Омуртаг Неждет
Шабан е насрочил консултации за съставянето
на Общинска избирателна комисия. Консултациите за определяне състава на ОИК в Омуртаг ще
се състоят в кабинета на
г-н Шабан, съобщиха о
общинската администрация.
Покане да се включат в
срещата са били изпратени до местните ръководства на партиите ГЕРБ,
ДПС и АТАКА, както и
коалициите „БСП лява
България“, Реформаторския блок, Патриотичния
фронт, България без цензура и АБВ.

Четвъртък, 27 август 2015 г.
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Как
да
се
справим
С изложба „Графика” ще ни с умората
Черния бъз
гостува Бургаската галерия
Предстоящо културно събитие

Ето, че сме в началото на
есента, която по традиция
започва с културни събития.
Едно от тях предстои да се
случи на 10 септември в художествена галерия „Никола Маринов” в Търговище.
В изложбата „Графика” на
бургаската художествена галерия „Петко Задгорски” ще
видим, разбира се, морето в
графични творби, но и още
много други произведения на
известни автори, които присъстват във фондовете на галерията.
И по-конкретно, изложбата включва 63 графични
листа от колекцията на бур-

гаската художествена галерия "Петко Задгорски", като
представя едни от известните
съвременни български автори-графици. Сред тях са Румен Скорчев, Стоян Цанев,
Любомир Йорданов, Стоимен
Стоилов. Търсенията на отделните автори се превъплъщават в познатите графични
техники - офорт, литография,
суха игла, линогравюра, рисунка с перо и туш.
Откриването на изложбата е на 10 септември 2015
г., четвъртък, от 18 часа в ХГ
"Никола Маринов" в Търговище.
Организирането й е в ре-

зултат на партньорски договор между галериите в Бургас и Търговище. Директорът
на Търговищката галерия
Цончо Денев припомни, че
преди месец с успех в Бургас
бе показана нашата колекция "АКВАРЕЛИ". Изложбата
включваше творби на Никола Маринов, Дечко Узунов
и други значими художници,
чиито работи се съхраняват
във фонда на галерията. Тогава в Бургас бяха показани
произведения на участници в
традиционния международен
пленер "Никола Маринов",
както и творби на търговищки
художници.

Продават на търг

Шапката на
Мерилин Монро

Очаква се цената й да
достигне 35 000 долара

Черната шапка на холивудската актриса Мерилин Монро ще бъде продадена на търг в Лос
Анджелис, съобщава The Daily Express. Trades.
Очаква се цената на лота да достигне 35 000
долара.
Шапката е в добро състояние, с незначителни щети по подплатата.
"Тази шапка е част от търговете от 1999 г., на
които бяха продавани вещи на голямата звезда", съобщи говорителят на аукционната къща
Nate D. Sanders Сам Хелър. По думите му вещите на Мерилин Монро са изключително редки и
колекционерите мечтаят да се сдобият с тях.

Васил Михайлов и Стефка Янорова на

"Брудершафт" в
Търговищката драма
Анета МИЛЕВА
На 2-ри септември Драматичният театър - Търговище ще
отвори врати, за да посрещне почитатели на Мелпомена.
Зрителите ще видят постановката на Театър 199 - „Брудершафт” от Анатолий Крим.
Режисурата е на Асен Шопов,
а сценографията на Владо
Шишков. В спектакъла участват Васил Михайлов и Стефка
Янорова.
Домът на Степан Николаич.
Мебели от съветската епоха,
ергенски безпорядък. През
прозорците се виждат железопътни релси. От близката гара
долита монотонният глас на диспечер. След няколко секунди
профучава влак, надува свирка,
и с мощното си тракане разклаща целия квартал...
Така започва „Брудершафт“ съвременна комедия, която ще
ни разкрие заплетените взаимоотношения между пенсионирания железничар Степан и
красивата му енигматична гостенка – София Александровна.
Двамата са очарователен дует.
Домът и животът на Степан Николаич са разграфени точно по
разписание, а чаршафите му са
откраднати от спалните вагони.
Той е прям, забавен и добродушен. София Александровна е
бивша учителка по литература,
потайна, подозрителна и разочарована от живота.
Събрани от децата си чрез
не съвсем почтени машинации, тези двама души трябва
да намерят начин да общуват, а може би и път един към

друг. Процесът не е лесен, затова пък е интересен, смешен
и трогателен. Всичко, което
се случва на сцената, е абсолютно истинско, пленително в
своята неизбежност. Обичта е
нещо толкова крехко, че дори
публиката затаява дъх, за да
не я счупи. Бившата учителка
ще въдвори ред в жилището и
в живота на мъжа. Но ще успее
ли той да разгадае какво се
крие зад нейната поява?
Режисьорът-доайен
Асен
Шопов, с деликатно майсторство и прекрасно усещане за
чаровното и нежното, разкрива
най-тънките нюанси на сюжета.
„Брудершафт“ е жажда за още
една глътка живот
тогава, когато ти се
струва, че щастието е
останало някъде далече в спомените, събуждани от шума на
преминаващия влак,
отнасящ надеждата,
още е възможна взаимност и щастие на
мястото на отишлата
си любов.
Ако животът ни е
пътуване с влак, както твърди Степан, то
„Брудершафт“ е една
чудесна спирка, на
която за една вечер
ще повярвате в доброто.
Билети можете
да намерите на касата на театъра.
За повече информация и заявки:
тел. 0601/62528

За ползите от

* Спортувайте всеки ден
– това е най-добрият начин за
преодоляване на хроничната
умора, тъй като дори малките,
но редовни физически упражнения повишават тонуса.
* Сънят също не е за подценяване за доброто възстановяване при промяна на сезоните. Определете си точно време
за лягане и за ставане, и се старайте да го спазвате.
* Хранителният режим
оказва огромно влияние
върху физическата кондиция.
Прекалено солените или сладки храни могат да имат обратен ефект върху организма. Да,
всички го знаем или сме го чували, но никога не е излишно
да си припомним, че е по-добре
да залагаме на естествените
продукти и овкусители, отколкото да прибягваме към храни,
които не са полезни.
* След работа, направете
си освежаваща маска на лицето. Препоръчително е докато
сте с нея да се отпуснете и да
освободите съзнанието си от
натрупалите се през деня мисли. Използвайте тези ценни
10-15 минути за медитиране.
* Вечер, след като се приберете от работа, направете
си топла вана, последвана от
контрастен душ. Същото може
да направите и под душа, ако
вкъщи не разполагате с вана.
Петнадесет минутна терапия,
която ще ви помогне да се ободрите.
* Разхождайте се във всеки удобен момент. Движението е изключително важно
за физическата форма на всеки
един човек. Тя подобрява кръвообращението, стимулира изгарянето на мазнини, а чистият
въздух е много полезен както
за здравето, така и за вътрешния баланс. Разходка от 10-15
минути е достатъчна, за да се
заредите с положителна енергия и ободрите съзнанието си.

Сутринта след като закусихме
излязохме да посетим наша
съученичка Недялка, с която
не сме се виждали много години поради здравословни проблеми. Срещата ни бе ознаменувана със снимки в градската
градина.
Тези, които сме от Търговище седмично се събираме
в определен ден и час. С останалите веднъж или два пъти
годишно. За наскоро отминалата ни среща искрено благодаря на Станка Неделчев
– нашата домакиня, на която
пожелаваме здраве и дълголетие, както за нея, така и на
двамата й синове, с които има
право да се гордее. Благодарим още на Анка Христова от
Горна Оряховица и Йордан
Павлов от Русе.
На всички съученици желая
здраве и до нови срещи на 20
септември 2015 г. в Горна Оряховица, а догодина ще отпразнуваме и 50-тата годишнина от
завършването ни.

Полезните свойства на черния бъз са неоспорими. За тях
е говорил и големият български природен лечител Петър
Димков. Според него растението е чудодейно и значително подобрява здравословното
състояние. "Бъзът е силен
имуностимулатор, най-ценната българска билка, защото
съдържа огромно количество
витамин C", убеден е той.
Черният бъз, или на латински - Sambucus nigra е дървовиден. Може да го разпознаем
по това, че расте предимно по
влажни места. Ароматните му
цветове се появяват през месеците май и юни. За лечебни
цели, обаче е препоръчително да се използва другият вид
Sambucus ebulus, който е тревист или както го наричат старите хора - бъзак. Растението
може да се използва изцяло
- цвят, лист, стебло, плод и корени. Представяме ви няколко
вида рецепти, които може да
приготвите през есента, когато е най-подходящото време
за укрепване на организма.
Цвят
Представлява кичест жълто-бял букет, цъфти през
май-юни. Бере се преди да е
презрял. Суши се на сенчесто, проветриво място. След
изсушаване цветът се оронва
от дръжките, получава се прашец със същият цвят, блудкав
на вкус, със слаб специфичен
аромат.
Рецепта
Приготвя се отвара от изсушения цвят (прах) като обикновен чай. Пие се горещ.
Против: хрема, пресипнал
глас, средство за изпотяване (при простуда), задух, при
трудно уриниране (хронифициран простатит), при възпаление на бъбреците и пикочо-половите пътища. Цветът
от черен бъз има мощно терапевтично действие при изброените болестни симптоми.
Листа
Берат се също през майюни. Съобразно с народната
вяра най-лечебни са набраните на 24-ти юни листа (влизат
в ритуала на Еньовден). Изсушават се на сенчесто и проветриво място.
Рецепта
Приготвя се отвара от лис-

Резиденцията на Дядо Коледа в Лапландия банкрутира. Финландски съд е представил на фирмата Dianordia,
управляваща имението, седмица, за да погаси дълга си
в размер на 206 000 евро.
В противен случай ще бъде
обявена в несъстоятелност.
Ръководителят на компанията Ярмо Каринием ще опита
да се договори с данъчните и
да запази фирмата. Вече успял да събере и половината
от необходимата сума.
Селището на Дядо Коледа

във Финландия се посещава
от около 300 000 туристи от
100 различни националности
всяка година.
Спадът на руски туристи,
които бяха на първо място
по посещения в Лапландия, е докарал финансовите
проблеми на офиса на Дядо
Коледа. Така един от трите
главни тематични паркове
в Лапландия, който работи
целогодишно, се оказа неочаквана жертва в борбата
на санкции между Запада и
Изтока.

Среща на съученици

Миланка КИРОВА
На 15 и 16 август 2015 г.
съучениците от ТХВП /техникум по хранително вкусова
промишленост/ випуск 1966
г. „а” курс се събрахме за
пореден път, но сега в село
Ломци. Домакин беше нашата скъпа съученичка Станка
Неделчева – бивша директорка на детската градина
в селото. До малка полянка
намерихме и нейната къща.
Бяхме отново заедно. Връщахме се назад в годините,
с умиление си спомняхме за
ученическите години, коментирахме, споделяхме, пяхме,
извивахме кръшни хора.
През октомври 2014 г. гостувахме на Коста – наш съученик от Стара Загора. Не
търсим лукс и ресторанти.
Бяхме в домашна обстановка.

Дядо Коледа фалирал

тата на черния бъз , както
всеки друг билков чай (щипка
листа за една чаша).
Отварата притежава слабително действие, подходяща
е при чест, не особено силен
запек. Трябва да се пие всеки
ден.
Освен това действа потогонно, облекчава уринирането и отделянето на урина,
понижава кръвното налягане,
предотвратява възпаление на
бъбреците и пикочния мехур.
Кори
Съдържат силно активиращи вещества, вземат се рано
напролет, при раззеленяването, сушат се на сенчесто и
проветриво място. В зависимост от дебелината на корите
се нарязват още неизсушени
на малки парчета.
Рецепта
Корите се накисват за 24
часа във вода, а след това
се приготвя отвара. Доза - 20
гр кори в 500мл вода врят в
продължение на 10 минути.
Прецежда се и се пие по една
малка чаша на ден.
Корен
Съдържа антиканцерогенни вещества. Корени от черен
бъз се вадят наесен, измиват
се добре, сушат се нарязани
по дължина или на тънки колелца.
Рецепта
Използват се както корите,
и за бани против гъбички на
ноктите .
Плод
Това е най-активната част
на растението. Бере се в края
на август. Има силно антиканцерогенно
(противораково)
действие, укрепва организма,
повишава съпротивителната
му сила срещу грип и други
заболявания. Задължително е
плодовете да са добре узрели.
Да не се допуска употребата
на зелени и недобре узрели
зърна!!!
Рецепта
Плодът се измива добре,
с вилица се отбират зърната
от дръжките. По нататък се
постъпва както при приготвяне на плодови сиропи без
термична обработка: нарежда се в стъклен съд (голям
буркан) ред плод, посипва се
със захар и така се редува
плод със захар до напълване на съда (буркана), като се
завършва със захар, оставя
се да престои три седмици,
но да не е на пряка слънчева
светлина. Прецежда се през
гъста марля, като се внимава
някое зрънце от плода да не
попадне в прецедения сироп и
да предизвика ферментация.
Препоръчва се сиропа да се
съхранява в тъмни шишета,
или шишетата да се увият в
тъмна хартия. Съхранява се
на хладно. Пие се по една супена лъжица преди ядене, а
за деца по една чаена лъжичка, също преди ядене. Дозата
се удвоява при грипна епидемия!

Четвъртък, 27 август 2015 г.
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Омуртаг се обновява

По-красив и уютен
(от 1 стр.) С третия
етап от разширяването на административния център бе благоустроена част от ул.
„Цар
Освободител.
Там зоната между
кръстовището
пред
Районния съд до Войнишкия паметник бе
обновена и осъвременена. Съществуващата
асфалтова и тротоарна
настилка бе подменена с каменни павета
по пътното платно и
бетонови плочи по тротоарите.
Подменени
бяха и водопроводните
тръби. Оформени бяха
зелени площи, поставени бяха цветарници
и пейки, обособени
като кътове за отдих
пред търговските обекти. За допълнителна
сянка и свежест, бяха
засадени нови дървета по протежение на
тротоара на ул. „Цар
Освободител“. Фирмата-изпълнител на два-

та обекта бе местната
фирма „Лисец” ЕООД.
Откривайки ремонтирания център, градоначалникът Неждет
Шабан съобщи, че
стойността на четирите проекта, с които се
естетизира
централната градска част, е
около 1 500 000 лева.
Към момента благоустрояването на центъра
на града продължава с
изпълнението на обект
„Разширение на административен
център
на град Омуртаг IV–ти
етап“. Финансирането
му е в размер на 276
897,84 лв. и е осигурено от целеви финансови средства от Републиканския
бюджет.
Очаква се строителството на въпросния
обект да продължи до
есента.
Кметът съобщи още,
че през следващите
седмици предстоят поредици от откривания

на изпълнени проекти. Сред изброените
обекти бяха кръстовището между улиците
„Генерал Тотлебен“ и
„Търновска“, обновеният парк в село Камбурово, изграденият в
двора на бившия санаториум малък парк и
рехабилитираният общински път ВеренциБългараново-Могилец.
От думите му стана
ясно, че за тяхното изпълнение са изразходвани около 5 700 000
лева. Кметът Шабан
съобщи още, че ремонтът на водопровода от яз. „Ястребино”
до град Омуртаг също е
изпълнен на 95 процента и към
средата
на месец
септември
обектът
ще бъде
пуснат в
експлоатация.

На снимките: горе - Зелените места за отдих около площад „Независимост” са удобно място за отмора в летните горещи дни.
Долу - Ефектните фонтани пред входа на общината се превръщат в предпочитано място за снимки на влюбени и встъпващи в брак

Фирма „Агродимекс” ООД гр.
Търговище уведомява своите арендодатели, че започна раздаването на
рентата за стопанската 2014-2015 г.
по следния график:

Обновената улица „Цар Освободител” - един от етапите от благоустрояването на централната градска част, също
бе завършена и пусната за движение в този ден.
Снимки: Свилен НИКОЛОВ

На Мисионис и Ковачевско кале
(от 1 стр.) тези места.
Въоръжени с лопати,
кирки и камера /операторът Кольо Колев
документира за бъдещите поколения цялата
мисия/ и под вещото ръководство на Владимир
Стойков - зам.-ръководител на обекта, тоновете пръст и камъни, от
векове пазещи историята на крепостта, малко
по-малко отстъпваха на
ентусиастите.
За жалост, металотърсачът така и не издаде звук, но пък селфитата станаха страхотни.
При разчистването на
туристическите пътеки
доброволците се натъкнаха на мраморен капител. С тяхна помощ
тежкият артефакт, след
толкова години, бе изнесен извън крепостните стени и бе експониран на удобно и видно

място за бъдещите гости на Калето.
В края на работния ден бе запалено и
барбекю. Единодушно
избраният от групата
майстор-грил
Стилиян Станков мяташе
цвъртящите кюфтета и
кебапчета по зачервената скара със завидна
лекота, на която и Манчев, и Шишков могат да
завидят.
Доброволците помогнаха и на един неканен
гост на крепостта - пче-

лен рой. Заселилият
се отскоро рояк строго
бранеше територията
си, решил, че това прекрасно място е негов
дом. Той безпокоеше
археолозите, а посетителите припкаха по
дървените пътеки, чувайки застрашителното
му жужене.
Заслуга за неговото
спасяване има топ-репортерката на телевизия СКАТ Василиса Стоянова. Разбра
се, че острото жило

и непримиримост към
неправдата на иначе
прекрасната Василиса
са вродени в нея. Любител на българската
природа и пчелар в
свободното си време,
тя отстъпи ловния си
трофей, както е по закон, на вещи пчелари
от Светлен. След двучасово настаняване в
новия им дом, седемрамковият рой отпътува за медоносните
светленски полета.
Инициативата - до-

броволци да помагат
на
археологическите
разкопки в Търговище и
Попово е в развитие за
втора поредна година.
Целта на идеята е да
се мотивират младите
хора да опознаят своя
край. Участвайки, рамо
до рамо с археолозите,
в не леката, но иначе
интересна работа и ставайки част от новите
им открития, да научат
повече за културното и
историческото наследство по нашите земи.

I. 24.08.2015 г. – 04.09.2015 г. вкл. – за
землището на гр. Велики Преслав, с.
Миланово – гр. Велики Преслав, Централен клуб на пенсионера
II. 05.09.2015 г. – 09.09.2015 г. вкл. – за
землищата на Драгоево и с. Мокреш с. Драгоево, сградата на Читалището
III. 10.09.2015 г. – 14.09.2015 г. вкл. –
за землищата на Мостич и Имренчево
– в кметството на с. Имренчево.
IV. 15.09.2015 г. – 20.09.2015 г. вкл. –
за землището на кв. Въбел – в базата
на „Агродимекс” ООД.

-

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

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
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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

Продавам АПАРТАМЕНТ 120 кв.м. в
идеален център. Апартаментът е на 2 етаж,
саниран, газифициран, има дворно място,
таванска стая и избено помещение, които
не влизат в общата квадратура. Направен
е основен ремонт - сменени са ВиК и елинсталациите, всички стаи са с естествен
паркет, направена е шпакловка, окачен
таван с изолация, двоен стъклопакет, вратите са изработени по поръчка от масивно
дърво. Цена: 50 000 евро. Тел. 0899 83 74 91

Предлагам СИНИ СЛИВИ
за ракия и консумация
– с. Баячево, овощен
разсадник
Тел.: 0887 36 49 45
и 0899 311 802
ПРОДАВАМ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
от къща в с. Разбойна с гараж на първия етаж и 550 кв.м. дворно място или
ЗАМЕНЯМ за къща в град Търговище
Цена при продажба – 22 000 евро
Тел.: 0885 083 966



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ

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...
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СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Фирма търси да назначи стро- КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"
F- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ителни работници за обекти в ПРОСТАТНА
ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
гр.Габрово. Тел. 0671 72 333
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
операции - над 3 000
Продавам къща в с. Стража с 1.5 Извършени
пациента/.
- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
дка двор, кладенец и стопански F
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – мопостройки. Тел.: 0887 77 52 03 дерни литотриптери на фирма
Продавам АПАРТАМЕНТ на ул. „Царевец” 1
в Търговище – първи етаж; с прилежащи
маза и таванска стая. Цена по договаряне
Тел.: 0897 289 672; 0878 684 380

„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

Транспортна ФИРМА ТЪРСИ ТИР-ШОФЬОРИ за
Германия. Отлично заплащане. Задължителен
турски или немски език. Тел. 0892 476 788

Продавам ОБЗАВЕДЕН
МАГАЗИН ДО БОЛНИЦАТА с лице на две улици
– застроена площ 130
кв.м. и свободна площ
за застрояване 170 кв.м.
Тел.: 0887 185 661 и
0885 55 88 20

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА
БОКСОНИЕРА
ул. "Кюстенджа" 85
тел. 0893 533 895

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

Търся да назнача
Търся
ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА МАЙСТОР/КА НА БАНИЦИ И/ИЛИ ЗАКУСКИ
Отлично заплащане и
ВЪЗРАСТНА ЖЕНА
осигурена квартира в Русе.
За повече информация: 0899 82 88 88 Телефон за връзка: 0888226337 - Шопов
Продавам ВИЛА в местността „Кованлъка” с жилищна постройка – дворно
място 1.045 дка; с лозе и овощни
насаждения. Цена по договаряне
Тел.: 0601/6 27 21; 0877 379 850; 0879 332 171
Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ със сервизно помещение в Търговище
– обзаведена; в кв. „Вароша”
Тел.: 0899 13 49 46

Продавам АПАРТАМЕНТ
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам КЪЩА
Продавам
срещу
ПГИИ „Джон Атанасов” в
АПАРТАМЕНТ
Търговище – ул. „Кракра” 3;
88 кв.м. на ул. „Паисий” 5 - две стаи, салон, кухня и санитарен
– ет.4 от 5; тухлен
възел и дворно място 631 кв. м.
Тел.: 0899 75 10 63
Цена по споразумение
Тел.:
0601/ 6 71 74
Продавам
ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА
ПОКАНА
Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ
в местността „Кованлъка” – отре„ПОРОЙ”, СЕЛО ПОРОЙНО, ОБЩИНА
монтирана, годна за живеене, с ток и АНТОНОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, на
вода, с 1 дка дворно място, овощни основание Протокол от 09.07.2015 година
на Управителния съвет, свиква Общо годишдръвчета и лозе, на достъпно място с но отчетно събрание за стопанската 2014 г.,
което ще се проведе на 13.09.2015 г. от 09.00
нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
часа в магазина на село Поройно, при следПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ ния
ДНЕВЕН РЕД
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
1. Отчет на Управителния съвет за дей(2-4)

-

Четвъртък, 27 август 2015 г.

Продавам земя от 1 до 5 дка до
Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строТел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавеждане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
в Търговище – намира се на ул.
Продавам
„Лилия” 8, вх. А, ап. 20; източно ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
изложение; за семейни
кв. "Запад", бл. 48
Тел.: 0601 7 94 10
Тел.: 0601 8 38 47
ПРОДАВАМ КОКЕТЕН АПАРТАМЕНТ
Продавам или давам под наем
– тухлен, след ремонт, 77 кв. м.; на
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ул. „Пирин” 12. С прекрасен изглед, в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
леко мебелиран. Цена по договаряобзаведен; с електроуреди
Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057
не. Тел.: 0895 625 220

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

ността на Кооперацията за стопанската
2014 г.
Приемане на финансовия отчет на Кооперацията за 2014 г.
Докладва: Председателят на УС
2. Отчет на Контролния съвет на Кооперацията за 2014 г.
Докладва: Председателят на УС
3. Освобождаване на член-кооператор.
Докладва: Председателят на УС
4. Приемане на проекто-решения.
Докладва: Председателят на комисията
КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ
ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО.
При липса на кворум, събранието ще се
проведе 1 /един/ час по-късно, на същата
дата и място.
За информация тел.: 0601/8 87 63
От ръководството

27 август 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Небесно царство
21.00 ч. - драма

27 август
БНТ 1

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:05 Неочаквано през
ваканцията
10:30 История.bg: Гео Милев
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Сен Тропе - тв филм
13:50 Магна Аура, изгубеният
град - приключенски
14:25 Световно първенство
по лека атлетика Пекин 2015
16:00 По света и у нас
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории
16:40 Чиста кръв - тв филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Светът на бъдещето документален
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:35 Спортни новини
20:45 Аз летя - страхотната
история на Доменико
Модуньо - филм
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 3 -сериал

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Самозванка - сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Опасни улици - сериал
18:50 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите
- сериал
21:30 Истински истории риалити
22:30 Камелот - сериал

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Капитан Планета -анимация
08:30 Ирис - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 bTV Документите
15:00 Кралете на бягството сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Революция - сериал
18:45 УЕФА Шампионска лига
- Жребий за груповата фаза
20:00 Супер коли - шоу
21:00 bTV Новините
22:00 Транспортер - екшън
23:45 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Вещиците от Ийстуик комедия
13:00 Градска полиция - сериал
15:15 Уолстрийт: Парите никога
не спят - драма
18:00 На пълни обороти - драма
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Небесно царство - драма
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс 2 -анимация
09:00 Детска Евровизия
10:00 Път към слава - комедия
12:00 До смърт - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Предградие - сериал
14:30 НеСемеен - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
17:00 Детска Евровизия конкурс
18:00 Семейство Флинстоун анимационен
19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:30 Моето семейство - сериал
22:00 НеСемеен - сериал
23:00 Семейство Флинстоун

ПЕТЪК

Diema TV - 22 куршума
22.00 ч. - екшън

28 август
БНТ 1
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg: Учителя
Дънов
11:30 Зелената линейка
12:00 По света и у нас
12:30 Сен Тропе - тв филм
13:25 Магна Аура, изгубеният
град - приключенски
13:55 Конър под прикритие тв филм
14:45 Световно първенство
по лека атлетика Пекин 2015
16:45 П.И.Чайковски: Концерт
за пиано и оркестър №1
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Светът на бъдещето документален
19:15 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:35 Спортни новини
20:45 Аполония 2015
21:45 Урок - игрален филм
23:35 По света и у нас
23:40 Слепота - игрален
филм

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Самозванка - сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Опасни улици - сериал
18:50 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите
- сериал
21:30 Истински истории риалити
22:30 Камелот - сериал
23:30 bTV Новините
00:00 Текила и Бонети сериал

00:00 Път към слава - комедия 18:00 Касъл - сериал
19:00 Чък - сериал
bTV Lady
20:00 От местопрестъплението
08:00 Незабравима - сериал
- сериал
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал 21:00 Кънки с остър връх 4 романтичен
11:30 Незабравима - сериал
22:50 От местопрестъплението
12:30 Сияйна луна - сериал
- сериал
13:30 Далас - сериал
23:50 Съдбовен калейдоскоп 14:30 Необходима грубост романтичен
сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Diema TV
16:30 Географски ширини 09:00 Медикоптер 117 - сериал
лайфстайл
10:00 Червената Соня - екшън
17:00 Мармалад - шоу
12:00 На гости на третата
18:30 Малки сладки лъжкини планета - сериал
сериал
12:30 Морски патрул - сериал
19:30 Далас - сериал
13:30 Пожарникарите от Чика20:30 Необходима грубост го - сериал
сериал
14:30 Уокър - тексаският рейн21:30 Незабравима - сериал
джър - сериал
23:00 Сияйна луна - сериал
15:30 Младият Херкулес 23:30 Али Макбийл - сериал
сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
Nova TV
17:30 Морски патрул - сериал
07:00 Здравей, България
18:30 На гости на третата
09:30 Убийства в Мидсъмър планета - сериал
сериен
19:00 Пожарникарите от Чика11:30 Бон Апети
го - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденб- 20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
ург - сериен
21:00 Досиетата Грим - сериал
13:30 Моята карма - сериен
22:00 Роки 2 - екшън
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
Diema Family
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Пътеки към щастието 18:00 Съдебен спор - НТВ
сериен
19:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта 20:00 Биг брадър - реалити
сериен
21:00 От местопрестъплението: 12:30 Опасна красота - сериен
Кибер атаки - сериен
13:30 Бон апети
22:00 Новините на Нова
14:00 Необуздано сърце 22:30 Елементарно, Уотсън сериен
сериен
16:00 Ритъмът на мечтите 23:30 Мотив - сериен
сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
Kino Nova
- сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал
18:00 Сезони на любовта 10:00 Касъл - сериал
сериен
11:00 Чък - сериал
19:00 Моята карма - сериен
12:00 Лекар на повикване 20:00 Малката булка - сериен
сериен
14:00 Съдбовен калейдоскоп - 21:30 Ритъмът на мечтите сериен
романтичен
22:30 Двете лица на Истанбул
16:00 Кънки с остър връх 3 - сериен
романтичен

bTV Action

07:15 Капитан Планета -анимация
08:30 Супер коли - шоу
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 bTV Документите
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Транспортер 2 - екшън
23:45 Култ - сериал

bTV Cinema

07:00 Градска полиция - сериал
09:00 Убийството - сериал
10:15 Развод по френски драма
12:45 Градска полиция - сериал
15:00 Небесно царство - драма
18:00 Перфектен план - драма
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Медальонът - екшън
22:45 Дневниците на вампира
- сериал
23:45 Скитникът - криминален

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс 2 - анимаця
09:00 Детска Евровизия
10:00 Куче футболист: Евро
купата - комедия
12:00 До смърт - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Предградие - сериал
14:30 НеСемеен - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
17:00 Домашен арест - сериал
18:00 Семейство Флинстоун анимация
19:00 Предградие - сериал
19:30 До смърт - сериал
20:00 Приятели - сериал
20:30 Моето семейство - сериал
22:00 НеСемеен - сериал
23:00 Семейство Флинстоун анимация

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 Далас - сериал
14:30 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Топ модели - шоу
18:30 Малки сладки лъжкини сериал
19:30 Далас - сериал
20:30 Необходима грубост сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Али Макбийл - сериал

21:00 Ваканцията - комедия
23:50 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00В светлината на прожекторите - трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
Nova TV
планета - сериал
07:00 Здравей, България
19:00 Пожарникарите от Чика09:30 Убийства в Мидсъмър го- сериал
сериен
20:00 Уокър - тексаският рейн11:30 Бон Апети
джър - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденб- 21:00 Досиетата Грим - сериал
22:00 22 куршума - екшън
ург - сериен
13:30 Моята карма - сериен
Diema Family
14:30 Прости ми - сериен
09:30 Край или начало 16:00 Новините на Нова
сериен
16:30 Малката булка - сериен
11:30 Сезони на любовта 18:00 Съдебен спор - НТВ
сериен
19:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен
20:00 Биг брадър: 100% натура- 13:30 Бон апети
лен - реалити
14:00 Необуздано сърце 21:00 От местопрестъплението:
сериен
Кибер атаки - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите 22:00 Новините на Нова
сериен
22:30 Елементарно, Уотсън 17:00 Двете лица на Истанбул
сериен
- сериен
23:30 Мотив - сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
Kino Nova
08:00 Войната на Фойл - сериал 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
10:00 Касъл - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 11:00 Чък - сериал
сериен
12:00 Лекар на повикване 22:30 Двете лица на Истанбул
сериен
- сериен
14:00 Тайни - романтичен
23:30 Опасна красота - сериен
16:10 Кънки с остър връх 4 романтичен
Nova Sport
18:00 Касъл - сериал
21:45 Блекбърн Роувърс 19:00 Чък - сериал
Болтън Уондърърс,
20:00 От местопрестъплението
мач от Чемпиъншип,
- сериал
директно

СЪБОТА

Nova TV - Американски гангстер
22.20 ч. - криминален

29 август
БНТ 1

07:25 Милион и две усмивки
08:50 Неочаквано през ваканцията /малките-големи
таланти на България/
09:15 Лабиринт - детски филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Избрано от Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Световно първенство по
лека атлетика - Пекин 2015
16:25 Магна Аура, изгубеният
град - приключенски
16:55 10 години Вяра и
общество
17:55 Животът е вкусен
18:55 Дискавъри: Проект
Земя
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Праведно убийство игрален филм
22:30 По света и у нас
22:40 Лени Кравиц на Уембли
23:35 Трето полувреме

bTV

08:00 Най-доброто от Тази
събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: Добре дошли
в България - комедийна
поредица
13:00 Аляска - приключенски
15:00 Мармалад - шоу
16:30 Предай нататък - социален проект
18:30 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Библиотекарят 3 - приключенски
22:00 Комиците - шоу
23:00 Полетът на Феникса екшън

bTV Action

08:00 Истинско правосъдие сериал
11:00 Транспортер - екшън
12:45 Транспортер 2 - екшън
14:30 Наказателят - екшън
16:30 Подводен свят - научнопопулярен

17:30 Мисия Моят дом
18:00 Пета предавка - шоу
19:00 Под наблюдение - сериал
21:00 bTV Новините
21:45 bTV Репортерите
22:00 Американска история Х криминален
00:15 Битката на прокълнатите
- екшън

bTV

08:00 Най-доброто от Тази
неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Аламинут: Добре дошли
в България - шоу
13:00 Ако само - драма
15:00 По стъпките на Чарлс
Дарвин - документален
16:00 Истински истории риалити
17:00 Най-доброто от 120
минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Извънредно решение
- екшън
22:30 Трима крале - екшън

bTV Action

08:30 Истинско правосъдие сериал
11:30 Делго - анимация
13:15 Карибско приключение
- гмуркане сред акулите - научнопопулярен

17:30 Футбол: Ботев - Черно
море, мач от А ПФГ,
директно
19:30 Студио А ПФГ, директно
19:45 Неделен обзор на кръга
във френската Лига 1
21:00 Футбол: Лил - Аячо,
мач от френската
Лига 1, директно
23:00 Нощ се спуска над Манхатън - криминален

Diema Family

08:10 Край или начало сериен
09:10 Малката булка - сериен
10:40 Перла - сериен
12:20 Спящият тигър - романтичен
14:10 Магията на Нова Зеландия - романтичен
16:00 Великолепният век сериен
18:00 Пътеки към щастието сериен
20:00 Круиз към щастието:
Джърси - романтичен
21:50 Магията на Нова Зеландия - романтичен

Nova Sport

14:05 Дарби Каунти - Лийдс
Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно
17:00 Ипсуич Таун - Брайтън
& Хоув Албиън, мач
от Чемпиъншип,
директно

TV 7

10:00 Мъничета: Кодът на
марко Поло - анимация
11:30 Светлините на стадиона
- сериал
12:30 Новини
13:00 Лисицата и детето приключенски
14:50 Цветът на кожата - криминален
17:00 Топ Гиър - шоу
18:30 Новини
19:30 В бялата пустош екшън
21:20 Дневникът на едно
пиянде - комедия
23:25 Новини

Kino Nova - 21.00 ч. - комедия
Как да разкараш гаджето за 10 дни

30 август
БНТ 1

Nova TV

07:30 Събуди се...
10:00 Вината на Фредерик приключенски
bTV Cinema
07:15 Тайният живот на пчелите 12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
- драма
09:30 Обичам те, Бет Купър - 13:00 Спартак - екшън
14:50 Синьо увлечение 2 - приккоемдия
люченски
11:45 Уолстрийт: Парите никога
17:00 Съдби на кръстопът - НТВ
не спят - драма
18:00 Ничия земя
14:30 Медальонът - екшън
19:00 Новините на Нова
16:30 Вещиците от Ийстуик 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
комедия
20:00 Бурлеска - драма
19:00 Черната вдовица - кри22:20 Американски гангстер минален
криминален
21:00 Фенът - екшън
23:15 Тъмно минало - криминален
Kino Nova
bTV Comedy
08:00 Бей Блейд: Метал Фюри анимация
08:00 Партньори - сериал
08:30 Виолета - сериен
09:00 Да отгледаш Хоуп 09:30 Легендата за Десперо сериал
аниманиция
10:00 Доктор Дулитъл: Опашка11:30 G-Force: Специален отряд
та на шефа - комедия
- комедия
12:00 Модерно семейство 13:20 Между сърцето и разума
сериал
- комедия
13:00 Партньори - сериал
14:00 Не вярвай на кучката от 15:15 Ваканцията - комедия
апартамент 23 - сериал 18:00 Срещи с Дейв - комедия
14:30 Моето семейство - сериал 20:00 От местопрестъплението
- сериал
17:30 Напълно непознати 21:00 Тежка сватба - драма
сериал
22:50 От местопрестъплението
19:30 Да отгледаш Хоуп - сериал
сериал
20:30 Колкото - толкова - комедия 23:50 Между сърцето и разума
- комедия
22:30 Модерно семейство сериал
Diema TV
23:30 Не вярвай на кучката от 10:00 8 Прости правила - сериал
апартамент 23 - сериал 10:30 Роки 2 - екшън
00:00 Невидими улики - сериал 13:00 Без багаж
13:30 Тайните на бойните изкуbTV Lady
ства - документален
09:00 Земя на бунтовници 14:30 Най-опасните пътища в
сериал
света - документална
10:00 Тайните на времето поредица
сериал
15:30 Безсмъртен - сериал
13:00 От обич - сериал
16:30 8 Прости правила - сериал
15:00 Модна къща - сериал
17:00 Истински истории - риалити 17:00 Студио А ПФГ, директно

НЕДЕЛЯ
09:00 Мястото БГ
09:10 Неочаквано през ваканцията /малките-големи
таланти на България/
09:40 Приказка за цар Салтан
– детски филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:45 Концерт - бенефис на
Димитър Йосифов
13:40 Световно първенство по
лека атлетика - Пекин 2015
15:30 Криворазбраната цивилизация - тв мюзикъл
17:10 Непозната земя
17:40 Спортна треска
18:30 Откриване на многофункционална зала
- колодрум в град Пловдив концерт-спектакъл
20:00 По света и у нас
20:45 В сянката на властта тв филм
21:40 Граница - игрален филм
23:10 По света и у нас
23:15 Нощни птици

20:00 Търси се - токшоу
21:00 Земя на бунтовници сериал
22:00 Черни планини - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

14:15 Транспортер - екшън
16:00 Транспортер 2 - екшън
18:00 Пета предавка - шоу
18:30 Италианска Серия А TIM
- студио
19:00 Италианска Серия А
TIM: Рома - Ювентус,
директно
21:45 Италианска Серия А TIM:
Наполи - Сампдория
00:00 От народа: Избирането на
Барак Обама - документален

bTV Cinema

07:30 Дейв - комедия
09:45 Добрият син - драма
11:30 Небесно царство - приключенски
14:30 Тъмно минало - криминален
16:45 Фенът - екшън
19:00 Зодиак: Знаци на апокалипсисa - екшън
21:00 Пробуждане - драма
23:00 Филаделфия - драма

10:00 Тайните на времето сериал
13:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
17:00 Истински истории риалити
18:00 Предай нататък - социален проект
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Земя на бунтовници сериал
22:00 Черни планини - сериал
23:00 Cool…T- лайфстайл

Nova TV

07:30 Събуди се...
10:00 Лято на спомените - романтичен
12:00 Новините на Нова
12:30 Мегаум - анимация
14:15 Ягодово лято - драма
16:00 Като две капки вода - шоу
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова: Разследване
20:00 Невероятният Хълк екшън
22:15 Синоптикът - драма
00:15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

14:30 8 Прости правила сериал
15:00 Студио Vivacom Football
Live, директно
15:30 Футбол: Саутхямптън
- Норич Сити, мач от
английската Висша
Лига, директно
18:00 Добре дошъл у дома,
Роско Дженкинс комедия
20:30 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
22:20 Doom - екшън
00:30 Фрактура - рок музика

Diema Family

08:10 Край или начало сериен
09:10 Малката булка - сериен
10:40 Перла - сериен
12:20 Краят на лятото романтичен
14:10 Празнично настроение
- романтичен
16:00 Великолепният век bTV Comedy
сериен
08:00 Партньори - сериал
18:00 Пътеки към щастието 08:30 Старчета разбойници с
сериен
Бети Уайт - сериал
20:00 Круиз към щастието:
Kino Nova
09:00 Да отгледаш Хоуп Сицилия - романтичен
08:00 Бей Блейд: Метал Фюри сериал
21:50 Празнично настроение
анимация
10:00 Колкото - толкова - комедия
- романтичен
08:30 Виолета - сериен
12:00 Модерно семейство 09:30 G-Force: Специален отряд 23:45 Феномени – тв. пазар
сериал
- комедия
13:00 Партньори - сериал
TV 7
11:30 Срещи с Дейв - комедия 09:20 Светът на океаните 13:30 Старчета разбойници с
13:20 Неспокойно сърце - драма
Бети Уайт - сериал
игрален филм
14:00 Не вярвай на кучката от 16:00 Тежка сватба - драма
10:50 Топ Гиър - Идеалното
апартамент 23 - сериал 18:00 Свирепи създания пътуване
14:30 Моето семейство - сериал
комедия
12:30 Новини
17:30 Напълно непознати 20:00 От местопрестъплението 13:00 Коледна хижа сериал
- сериал
комедия
19:30 Да отгледаш Хоуп 21:00 Как да разкараш гаджето 14:50 Сутрешен блок - сериал
сериал
за 10 дни - комедия
15:50 Библиотекарят 3: Про20:30 Доктор Дулитъл: Опашка- 23:30 От местопрестъплението
клятието на бокала на
та на шефа - комедия
- сериал
Юда – приключенски
22:30 Модерно семейство 17:30 Живот на скорост - шоу
Diema TV
сериал
18:00 Жега
07:45 Фирмата - сериал
23:30 Не вярвай на кучката от 10:00 8 Прости правила - сериал 18:30 Новини
апартамент 23 - сериал 10:30 Нощ се спуска над Манха- 19:30 Пътят - приключенски
22:00 Новини
bTV Lady
тън - криминален
22:15 Горящата равнина 07:00 От обич - сериал
13:00 Национална лотария
драма
09:00 Земя на бунтовници 13:30 Тайните на бойните изку00:15 Шери - романтичен
сериал
ства - документален

ПЪПЕШЪТ златният
дар на
лятото

Четвъртък, 27 август 2015 г.
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Прочетохме за вас
от в. "Животът днес"
Масата на пъпешите варира в широки граници – от 200 г до 20 кг. Макар че количеството на
водата в тях е голямо (67-90%), те са изключително полезен плод, тъй като съдържат невероятен набор от ценни за човешкия организъм
вещества. Именно поради техните тонизиращи
и лечебни свойства пъпешите са радушно приети на трапезата на всички народи по света.
Сладкият им вкус се дължи на съдържащите
се в тях прости въглехидрати (до 16%) – главно
моно- и дизахариди (фруктоза, глюкоза, захароза).
Количеството на скорбялата е символично – около 0,1%. Съдържанието на органични
киселини е нищожно (0,12%), както и на белтъчини (0,6%). Затова пък пъпешите са ценен
източник на разтворими (пектин) и неразтворими (целулоза и хемицелулоза) растителни
фибри, които имат изключително благоприятно
въздействие върху храносмилателния тракт и
способстват за детоксикацията на организма
(намаление на нивото на холестерола, отстраняване на ендо- и екзотоксините и пр.).
Богатият набор от витамини (бета-каротен,
В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, К) и минерали (натрий,
калий, калций, магнезий, желязо, мед, цинк,
манган, кобалт, силиций, фосфор, сяра, селен,
флуор, хлор, йод и т.н.) предопределя техния
тонизиращ и интензифициращ жизнените процеси в организма ефект.
И НЕЩО НЕВЕРОЯТНО –
ПЪПЕШЪТ СЪДЪРЖА УСВОИМА ОТ
ОРГАНИЗМА ФОРМА НА ЗЛАТОТО!
Лечебната сила на ценния елемент е била
известна още в древността. Идеята за неговото
приложение в медицинската практика принадлежи на швейцарския лекар и алхимик Филип
фон Хохенхайм, по-известен като Парацелз. В
Аюрведа (древна индийска система за поддържане на духа и тялото) ауротерапията заема
особено място. В наши дни препаратите, съдържащи съединения на благородния метал,
са едно от най-ефективните средства за лечение на артрит и полиартрит, наред с нестероидните противовъзпалителни средства.
В НАРОДНАТА МЕДИЦИНА ПЪПЕШЪТ Е
ПРИЗНАТО СРЕДСТВО ПРИ СТАВНИ БОЛКИ, АРТРИТ И РАДИКУЛИТ.
Освен бета-каротен (провитамин А) в сочния
плод се съдържат и други каротеноиди – лутеин и зеаксантин, които са мощни антиоксиданти, предпазващи организма от рушителното
действие на свободните радикали. Най-високо
е тяхното съдържание в пъпешите с оранжева
окраска на месестата част.
Витамините от В-групата способстват за
интензифициране на метаболитните процеси,
запасяването на организма с енергия, подпомагат дейността на нервната система и т.н.
Неслучайно в народната медицина пъпешът е
изпитано тонизиращо и релаксиращо средство
и признат антидепресант. В мигове на униние
и хипохондрия няколко резенчета от сочния
плод правят истински чудеса.

В пъпеша е открит инозитол, познат още
като витамин В8
ПЪПЕШЪТ Е ОСОБЕНО
ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК НА ФОЛИЕВА
КИСЕЛИНА (ВИТАМИН В9),
която участва активно в процесите на делене на клетките, във формирането на червените
кръвни телца, в метаболизирането на протеините, в усвояването на останалите витамини
от В-групата и т.н. Тя е изключително важна
за бременните, при които нейната потребност
нараства два пъти! Установено е, че фолиевата
киселина с почти 70% намалява риска от малформации при новородените, спомага активно
за развитието на гръбначния стълб и мозъка
на плода, подобрява състава и качеството на
млякото на кърмещите майки и пр. Фолиевата киселина е важен фактор за емоционалната
уравновесеност и формирането на добро настроение.
В пъпеша е открито и наличието на инозитол, известен още като витамин В8.
Това е условен витамин, тъй като организмът е в състояние да синтезира около 3/4 от
неговата дневна потребност. Инозитолът е
съставна част на важния фосфолипид лецитин,
който осигурява транспорта на липидите между клетките и черния дроб, способства за намаляването на нивото на холестерола и триглицеридите, предпазвайки кръвоносната система
от отлагането на холестеролни плаки. Ниските
нива на инозитол водят до отслабване на мозъчните функции и чувствително понижение на
неговите когнитивни способности. Според последни изследвания инозитолът участва активно във възстановяването на нервните тъкани,
има антидепресивно и анксиолитично (успокояващо, отнемащо тревогата и страха) действие
и съдейства за чувствително подобряване на
качеството на съня. Наред с това инозитолът
осигурява баланса между нивото на елементите мед и цинк в организма, което намалява
нервното напрежение и раздразнителността.
Усвояването му се подпомага от витамин Е,
който също присъства в пъпешите.

Пъпешът безспорно е една от насладите на летния сезон. Едва ли има човек, комуто не допада
този сочен, ароматен и вкусен плод, чиято история се губи далеч в древността. Пъпешът (Cucumis
melo) е част от семейство Тиквови (Cucurbitaceae),
включващо около 800 вида. Към него принадлежат
още динята, тиквата, тиквичките, краставиците
и т.н. Разнообразието на тези плодове по форма и
цвят е наистина впечатляващо. Съществуват пъпеши с бяло, жълто, зелено, виолетово и дори черно
оцветяване на кората. Месестата част бива бяла,
жълта, оранжева или зеленикава.

ВИТАМИН С, ЧИЕТО СЪДЪРЖАНИЕ
В ПЪПЕША Е ПО-ВИСОКО
ОТ ТОВА В ПОРТОКАЛИТЕ,
в съчетание с останалите полезни вещества, увеличава чувствително капацитета на
имунната защита и помага за подобряване
на жизнения тонус и самочувствие. Високото съдържание на желязо (17 пъти повече от
млякото!), в съчетание с наличието на елементите мед и кобалт, както и на витамин В9,
прави пъпешите изключително полезни за
кръвотворния апарат. В народната медицина
те са изпитано средство срещу малокръвие.
В меката част, в близост до кората, се съдържа силиций, който се противопоставя на
атеросклеротичните процеси в организма и
действа като своеобразен „еластан”, осигуряващ гъвкавостта на кръвоносните съдове.
Наред с това този елемент притежава уникалната способност да „слуша” и привежда в
изпълнение командите на главния мозък за
тяхното свиване и разширение в зависимост
от потребностите на организма.
ПРИ НЕДОСТИГ НА СИЛИЦИЙ
В СТЕНИТЕ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ
ТОЙ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КАЛЦИЙ,
който не притежава неговите „интелектуални” способности и в комуникирането
мозък-артерии настъпва неуправляем
хаос.
В пъпешите се съдържа и ензимът
със спиращо дъха наименование супероксиддисмутаза. Този ензим, открит
през 1968 г. от американските биохимици Д. Мак Корд и И. Фридович, играе
ключова роля в защитата на човешкия
организъм от рушителното действие на
свободните радикали, предизвикващи
стареене и преждевременна гибел на
клетките, и са основната причина за
развитието на редица болести. Доказана е и неговата роля за облекчаване на
болките при артрит и други възпалителни заболявания.
ПЪПЕШИТЕ СЪДЪРЖАТ

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че:
На 30.08.2015 г., от 08:00 ч. до 19:00 ч., поради извършване на неотложни
ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане
на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: село Пролаз,
oбщ.Търговище .
На 30.08.2015 г., от 08:00 ч. до 19:00 ч., поради извършване на неотложни
ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: с. Беломорци и с. Бостан, с.
Презвитер Козма, с. Тъпчилещово и района на Калето, което включва ВетЕЦ "Калето", ТП "Винпром", ТП "Консервена фабрика" и ТП "Сердика",
гр. Омуртаг и ВТП "Елиф" с. Беломорци.
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

ДОРИ И НЕЗАМЕНИМИТЕ ПОЛИНЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ ОМЕГА 3 И
ОМЕГА 6,
които имат почти магическо действие върху
човешкия организъм. И не забравяйте да запазите семките на пъпешите! От векове е известно, че те са силен афродизиак. Стрити, с
лъжичка мед, те имат невероятен ефект. Апропо, тук в никакъв случай не е в сила знаменитият принцип на Мечо Пух – „Колкото повече,
толкова повече”. Дозата е само около 2 грама
и тя е достатъчна! В противен случай могат да
се очакват проблеми с далака и панкреаса.
Опитът е показал, че пъпешът следва да се
консумира самостоятелно и то между основните
хранения, на 2-3 часа „разстояние” от тях. Добре
е да се избягва „комбинирането” му с киселомлечни продукти и алкохол, за да се предотвратят
проблеми с храносмилателния апарат. И нещо
любопитно – в древността са вярвали, че предсказанията, направени над сочните късчета пъпеш, обезателно се сбъдват.
Със своя уникален състав и невероятни
освежаващи свойства пъпешът определено е
един от най-полезните плодове, на който задължително трябва да се насладим в жарките
дни на лятото.

Скръбна вест

Почина Съби Чанков

Уважаеми съграждани, скъпи приятели и родинини,
С поделяме мъката си с вас. На 17
август почина Съби
Чанков Събев, кмет
на Търговище от
1975 до 1979 година.
Той работи до последния си дъх за
България с вярата в
един бъдещ по-добър и по-справедлив
свят.
Търговище беше
градът, в който се
връщаше при приятелите и спомените, градът
за който направи много. Родното си село Буховци носеше в сърцето си.
Съби не оставя след себе си богатство, той
живя скромно и почтено, но оставя нещо много
по-ценно – книги, монографии, строежи и пример за достойно изживян живот.
Стотици са хората, на които е помогнал и които няма да го забравят.
Благодарим на всички, които изказаха съболзнованията си.
От семейството

Четвъртък, 27 август 2015 г.
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Ñíèìêà: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ
ТОП ВИЦ
- Мамо, наистина искам
да се омъжа за Иванчо.
Страхотен е - не пуши,
почти не пие, има хубава работа, самостоятелен е, много умен, просто няма нещо което да
не ти хареса в него!
- Ох, не знам, моето
момче... Не знам...
***
Иванчо в час по математика.
Учителката
пита:
- На едно дърво има 3
пиленца. Стреляме по
едното, колко ще останат?
- Госпожо, госпожо,
може ли аз да кажа???
- Да, кажи Иванчо.
- Нито едно!
- Е как нито едно?
- Защото след изстрела всички ще излетят
госпожо! - отговаря логично Иванчо.
- Не е така. Смятаме
в момента. Две пиленца
ще останат. Но харесвам начина, по който
мислиш!
Ядосан Иванчо казва:
- Госпожо, да ви задам
ли и аз един въпрос?
- Давай!
- Три жени седят на
една пейка и ядат сладолед. Едната го ближе,
другата го хапе, третата го слага целия в
устата си. Коя е омъжена?
- Тази, която го слага
целия в устата си??!!
- Не, госпожо, тази
дето носи халка! Но харесвам начина, по който
мислите!

По-добър сексуален живот, ако
партньорите делят грижите за децата

Двойките, които си разпределят поравно грижите по отглеждането на децата, се радват на подобър сексуален живот, установи
американско изследване, цитарано от в. „Дейли мирър”.
Проучването било осъществено от екипа на д-р Даниъл Карлсън от университета в Джорджия
и обхванало 487 семейства с ниски и средни доходи. Всички двойки били хетеросексуални и живеели заедно от 2006 г. насам.
От проучването ставало видно,
че когато жените поемали над 60
на сто от грижите по децата, отно-

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
НЕДЕЛЯ

Гръмотевична буря над Търговище



шенията между партньорите страдали и удовлетворението от сексуалния им живот рязко спадало.
Но когато мъжете вземали в
свои ръце значителна част от тези
задължения , ефектът бил обратен - по-добър сексуален живот и
по-малко конфликти в семейното
ядро.
Учените обясняват получените резултати с факта, че мъжете, които са готови да посветят
повече време в отглеждането на
децата,инвестират също повече и
в брачната връзка. А това се отразява и на семейното щастие.

Защо губим представа
кой ден от седмицата е?

Едва ли има човек, на когото да
не му се е случвало
да се запита "Кой
ден е днес?" Чудили ли сте се защо
най-добре си спомняте понеделниците
и петъците, докато представата за
"безличните" дни в
средата на седмицата се размива и
по-често ги бъркате? Отговор на тези
въпроси дават британски психолози,
цитирани от "Бизнес
стандарт".
Причината е, че
за повечето хора понеделниците и петъците имат специфична
"самоличност".
Понеделникът
се
асоциира с негативните "досада", "натовареност", "умора". Същевременно
петъчният ден се
свързва с позитивни
думи като "парти",
"свобода", "разпускане".
"Понеделниците
наистина потискат
повечето хора, докато петъците са найщастливите дни от
работната седмица.
Дните в средата й
са по-скоро "безлични" и се сливат в човешките представи,

поради което хората често ги бъркат",
обясняват авторите на проучването
от университетите
на Линкълн, Йорк и
Хартфордшър.
Седемдневният
цикъл съпътства човека от самото му
раждане. В резултат
на това в представите на хората всеки
ден от седмицата
придобива собствен
"характер", допълват специалистите.
В тестове да назоват настоящия ден
над 40 процента от
1000 участници са
го сбъркали с предишния или следващия. Повечето от
тези грешки са направени в средата
на седмица, и особено след празници,
когато индивидите
имат усещането, че
изостават с един
ден.
Участниците
също така е трябвало да демонстрират
колко бързо назовават настоящия ден.
Оказало се, че те
са в състояние да
го посочат двойно
по-бързо, ако е понеделник или петък,
отколкото ако е например сряда.

В румънски град се пътува безплатно, ако човек чете книга

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

Румънският
град
Клуж Напока в областта Трансилвания е
първият град в света,
въвел безплатен превоз за всички пътници,
които четат книга в
градския автобус.
Предложението,
дадено от активиста
Виктор Мирон, било
прието от общинския
съвет през юни, когато
в продължение на няколко дни пътниците с
книга в ръка се возели
безплатно в автобуса.
Подобна акция Ми-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



рон организирал и в
началото на миналата
година. Забелязал, че
хората проявяват интерес към всякакви отстъпки, той предложил
на градския съвет през
първата седмица от
месеца четящите книги да пътуват безплатно. След като властите
приели концепцията,
още през първия ден
от панаира на книгата
в града 1200 души пътували без пари.
Виктор Мирон е
предлагал и други кам-

пании за стимулиране на четенето. Една от тях е проектът „букфейс”, предвиждащ
всички, които са поставили
книга като профилна снимка
във Facebook, да получават
отстъпки в книжарниците.
Според проучване на ру-

мънския
социологически
институт 22% от младите
румънци изобщо не четат, а
един от пет чете само една
книга на година.
Клуж Напока е вторият
по големина в страната с
население 300 000 души.
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