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Откриха нова
Центрове за деца
с увреждания книжарница в Търговище
В Търговище откриха

Добрата
новина

Изграденото е показател за социална отговорност и чувствителност,
заяви председателят на Агенцията
за закрила на детето Ева Жечева

Борислав КУРДОВ
Много години минаха,
откакто в Търговище не е
била откривана нова книжарница. Е, в тези дни и
това се случи. В бившето
помещение на сладкарница „Златната рибка", на ул.
„Епископ Софроний" 11,
вече работи книжарница
от веригата Bookpo!nt.

Борислав КУРДОВ
Председателят
на
Държавната
агенция
за закрила на детето
/ДАЗД/ Ева Жечева и
кметът на община Търговище Красимир Мирев откриха официално
в града двата центъра
за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с
увреждания. В тях вече
живеят 23 момичета и
момчета от домовете
за деца с умствена изостаналост в Търговище,
Крушари, Просторно,
Горски Сеновец, от домовете за медико-социални грижи в Търговище
и Шумен и от общността.
„Изградената социална
инфраструктура
и двете нови услуги са
показател за социална

отговорност и чуствителност, заяви при откриването г-жа Жечева.
Тя обяви и мерките, които ДАЗД предприема
в подкрепа на екипите
на новите услуги - обща
рамка за действие на
местно ниво и механизъм за споделяне на
добри практики между
участниците в процеса
на деинституционализация на грижата за
деца; Споразумение за
сътрудничество
между ДАЗД и „Коалиция
2025”, с цел оказване
на допълнителна подкрепа на общините от
неправителствените
организации, работещи
в сферата, наблюдение
на
функциониращите
ЦНСТ и защитени жилища от
(на 4 стр.)

Съобщение

ÁÑÏ è ÊÎÀËÈÖÈß
ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß

организират традиционния

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

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

Верига
книжарници
Bookpo!nt е търговско дружество, създадено през
2011 г. като някои от магазините им са били част
от книжарници „Пингвините". Тук можете да намерите много книги, учебници, помагала, играчки,
пъзели, раници, канцелария и всичко, което може

Партия „Република БГ”
С офис и в
Търговище

Борислав КУРДОВ
Офис на новата партия „Република БГ” бе
официално открит в Търговище. Оказа се, че той
е 16-и в страната. Той
се намира на ул. „Христо Ботев” № 12, срещу
Кукления театър. След
учредяването на своя
местна структура, това
бе поредната стъпка на
партията в Търговище.
По случай откриването на офиса, в Търговище бе и организационният
секретар
на
дясноцентриската
формация
Владимир
Георгиев, а домакин на
събитието бе регионалният представител на
„Република БГ Лидия
Добрева. Тя е позната
в града като дългогодишен застрахователен
брокер.
Председател
на партия е Георги Василев, човек с преуспяващ бизнес.
Пред
журналисти,
гости и съмишленици
Георгиев обяви, че целта, която си поставят, от
партията е (на 2 стр.)

да потрябва
на ученика,
или на нас родителите,
които обичаме да четем
книги. Още
повече, че
Bookpo!nt
има сключени договори
с всички издателства в
България,
както може
и да ви предложи чуздоезикова литература.
Работещите в книж а р н и ц ат а
мили дами

×åñòèò
Ðàìàçàí Áàéðàì
íà âñè÷êè
ìþñþëìàíè
Разбирателството между хората, състраданието и милосърдието стоят в основата на
празника и определят смисъла на традицията.
Вярвам, че тези дни, посветени на страдащите и имащи нужда от помощ хора, са важна част
от човешкия светоглед и желание за повече доброта и благополучие в живота ни.
Бъдете живи и здрави, заобиколени от своите семейства и обичта на близките!

Д-р Красимир МИРЕВ
кмет на община Търговище

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

заявиха, че ако нещо, което търсим, е излязло от
печат, а го няма в книжарницата, то те гарантират,
че ще бъде доставено до
48 часа без допълнително
оскъпяване!
Веригата Bookpo!nt в
момента разполага с 10
книжарници в 8 града: Варна, Бургас, Стара Загора,
Казанлък, Разград, Горна
Оряховица, София и найновото им попълнение Търговище. Фирмата има и
добре развит сайт за книги

онлайн с доставка до всяко
кътче на страната в рамките на 2-3 работни дни. На
сайта
www.Bookpoint.bg
може да намерите всички
книги, учебници и много
други стоки с големи отстъпки.
Работното време на
книжарницата е от 9 до 19
часа и всеки може да избяга от скучното ежедневие
и тук да се потопи в света
на приказките, на науката,
на корабите в морето или
на тези в Космоса.

ÇÀÏÎÂßÄÀÉÒÅ Â ÍÎÂÀÒÀ
ÍÈ ÊÍÈÆÀÐÍÈÖÀ Â ÃÐÀÄ
ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ!
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ÊÍÈÃÈ, Ó×ÅÁÍÈÖÈ,
ÏÎÌÀÃÀËÀ, ÈÃÐÈ,
ÈÃÐÀ×ÊÈ, ÏÚÇÅËÈ,
ÊÀÍÖÅËÀÐÈß

Óâàæàåìè
ñúãðàæäàíè
ìþñþëìàíè,
Приемете моите най-искрени поздравления по случай Рамазан байрам!
Нека празника донесе на вас и вашите
семейства радост, благоденствие и хармония! Бъдете здрави,пазете традициите и вярвайте в доброто!
Д-р Дарин ДИМИТРОВ
народен представител
от ПП ГЕРБ - Tърговище

Понеделник, 28 юли 2014 г.
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Прочистиха
Недостигат Kонсервации на Мисионис
електропроводната мрежа
деца в 54
паралелки
В Търговище

ЕНЕРГО-ПРО

Започна укрепването на базилика
№3 край крепостта на древния град

54 ще са маломерните паралелки през новата учебна
година в община Търговище.
В десет селски и едно градско училище не достигат
общо 252 деца за да бъдат
сформирани
паралелки.
Прогнозната бройката ще
бъде утвърдена на предстоящата сесия на Общинския
съвет в четвъртък, през тази
седмица.
Общинска администрация
ще внесе и предложение
училището в Драгановец да
бъде дофинансирано с 8 298
лв, собствени средства на общината, през предстоящата
учебна година.
„ТН”

Двама задигнаха
пари от кола

2400 лева и 200 долара
в брой били задигнати от
паркиран автомобил в село
Дриново, Поповско. Колата
била спряна в двора на частен дом в селото.
След проведените полицейски действия са били
установени и задържани извършителите. Това са двама
мъже на 38 и 46 години. Единият е жител на разградското село Самуил, а вторият е
от село Браничево, община
Шумен.

„Реставрация” ЕАД – София е изпълнител на първия
етап от консервационните
дейности по зидарии и подови, керамични настилки
на базилика №3 в античния
град Мисионис. Фирмата
е лицензирана от Министерството на културата за
извършване на такъв род
дейности. Стойността на изпълнението е близо 95 хил.
лв. Парите са отпуснати по
Публично-инвестиционната програма на правителството „Растеж и развитие
на регионите”. Срокът на
изпълнение е 103 работни
дни. Проектант на обекта е
арх. Дарина Р. Димитрова.
Според заложеното в проекта предстои почистване
на каменната зидария на
базиликата, изпълнение на
дренажна система, реставриране и обработване на
настилката, консервиране
на зидове по специална рецепта.
Проучването на обекта
сочи, че състоянието на останките от базилика №3 е
незадаволително. Изложена

е на риск от бързо разрушаване и са необходими спешни мерки за консервация,
реставрация и укрепване.
Базилика №3 се намира в източния квартал на
античния и средновековен
град Мисионис в местността Парка. В непосредствена близост е до крепостта,
но вън от нея. Разкрита е
при проучвания през 2003
г. и 2004 г. Представлява
едноапсидна, трикорабна
базилика от елинистичен
тип. Дължината й е 29. 60
м., ширината – 10.40 м. Дебелината на зидовете е 0.70
– 0.90 м. Градена е от местен ломен камък, като за лицевите страни са ползвани
по-големи и правилно оформени камъни. Има следи от
пожар, но сградата е била

В селата Певец и Дългач

Елена ДОБРЕВА
Екипите
на
ЕНЕРГО-ПРО изрязаха клоните на
дърветата, които се
намираха в непосредствена близост
до проводниците от
въздушната
мрежа в селата Певец
и Дългач, община
Търговище.
П о д д ъ рж а н ето
на електроразпределителната мрежа в добро техническо
състояние
включва постоянни
дейности, които се
провеждат
през
определен период
от време, в зависимост от климатичните условия, възрастта на съоръженията и други фактори. Освен
регулярните инспекции и
профилактики, които екипите
на електроразпределителната компания ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи провеждат ежегодно,
на много места, където има
висока дървесна растителност, се налага почистване
на електрическите проводници от прорасналите клони.
При нарастването на короните на дърветата, клоните опират в проводниците,
при по-силен вятър предиз-

викват аварии и загуби на
енергия. Поради зачестилите напоследък гръмотевични
бури в района на Търговище,
служителите на електроразпределителната компания своевременно орязаха
клоните, създаващи риск от
повреди. С тези мерки се
увеличава значително устойчивостта на електрическата
мрежа в района на неблагоприятните климатични условия и се осигурява по-стабилно
електрозахранване
на хората в селата Певец и
Дългач.

Търговище
сред
Живеем първите по раждаемост
6 години
по-малко
Ние и Европа

Юридическа
кантора

Собственик на земята Партия
и насажденията - един „Република БГ”

адвокат
Мартин ЯНКОВ
В двора на комшията
имаме засадени асми, които ползвам повече от 30
години. Такава е уговорката с него. Сега иска да му
освободя двора. Трябва ли
да ми плати насажденията?
И. Илиев
Парцелът ви е оставен
за безвъзмездно ползване, за което едва ли има
писмена договорка, която
да урежда взаимоотношенията ви. Собственикът на
имота има право да иска
връщането му от всеки
ползвател. В случая има
лозови насаждения, които
са безспорно ваша собственост.
Тук въпросът е дали собственикът на земята желае
те да бъдат отстранени от
имота, или да останат върху него. В първия случай
няма как да изисквате те
да ви бъдат заплатени, а
ще трябва да ги преместите, ако това е възможно,
или да предприемете други
действия, за да освободите
имота от тях. В случай, че
собственикът на парцела

възстановена с каменни зидове на калов разтвор, като
се вижда, че при първоначалния градеж по византийско време е била на варов
разтвор. Подът е застлан с
керамични плочи.
Предполага се, че е функционирала заедно с останалите две базилики през
5-6 в. Вероятно е имала за
предназначение да обслужва сравнително заможното
население от този източен
квартал.
На следващ втори етап
предстои направата на постоянен метален навес с
прозрачен покрив, който
да предпазва останките от
лоши атмосферни условия.
Ще бъде монтирана пасарела за посетители над подовата керамика.

иска те да останат, може
да се позове на чл. 92 от
Закона за собствеността,
който гласи: „Собственикът
на земята е собственик и
на постройките и насажденията върху нея, освен
ако е установено друго.”
При вас е установено друго, защото вие сте собственик на насажденията и ги
ползвате със знанието и съгласието на собственика на
земята повече от 30 години.
Ще изисквате заплащането
на насажденията. Ако ви
бъде предявен иск за връщане на имота, ще можете
да противопоставите възнаграждение за заплащане
на стойността на направените подобрения в имота –
насажденията.

(от 1 стр.) промяна на политическото статукво. „Блокажът в държавата не търпи
отлагане“, каза той.
Като аргумент за това, че
от новата дясноцентристка формация няма да чакат
да дойдат на власт, за да
започнат да работят в полза на обществото, Георгиев
изтъкна инициираната от
„Република БГ“ подписка
за отпадане на държавните субсидии на партиите, за
която републиканците успяха да съберат над 373 000
подписа. Според Георгиев,
подписката доказва и това,
че партията с оранжев цвят
в логото няма зависимости и
хората, които влизат в нея, в
държавата ни са готови да се
изправят срещу статуквото.

73,4 години е продължителността на живота в България, а в другите страни от
Европейския съюз тя е 79,5
години. Това означава, че българите живеят с около 6 години по-малко от останалите европейци, и то при положение
че през последните години у
нас продължителността на
живота се увеличава. Тези
данни бяха изнесени днес
на кръгла маса в областната
администрация в Хасково на
тема: „Достъпът на уязвими
групи до здравната система".
Друга част от негативната
статистика е два пъти по-високата детска смъртност у
нас, в сравнение с тази в другите страни от Европейския
съюз, съобщи Ваня Григорова
- консултант по проекта „Достъп до доболнична помощ за
лица, отпаднали от процеса
на здравното осигуряване",
част от който бе провеждането на днешния здравен форум
в Хасково.
Тенденцията е много обезпокоителна, тъй като при настоящата демографска криза,
да се примирим с това, че
нашите деца умират два пъти
по-често, е неприемливо, допълни Григорова. Целта на
кръгла маса бе да фокусира
общественото внимание върху въпроса за доболничната
помощ на здравно неосигурени лица.

През юни бебе гигант
се роди в болницата в Търговище. То тежеше над 5
килограма и бе високо 57
сантиметра. Майката е
на 24 години и е от Поповското село Крепча

Жените в Сливен, София
и Търговище раждат наймного деца в страната, сочат данните в Националната
програма за подобряване на
майчиното и детското здраве за периода 2014 - 2020 г.
Документът бе одобрен на
последното правителствено
заседание.
На другата крайност са
областите Смолян, Видин и
Перник, където на бял свят
се появяват най-малко деца.
Въпреки тенденцията за
намаляване на абортите
(през 1990 г. са били 144
644, а през 2000 г. падат
на 61 378), все още те са
твърде често явление. При
69 678 раждания за 2012 г.
броят им е бил 29 992. За 17
240 от тях причината била
нежелана бременност, а не
здравословни проблеми.
Като сериозен проблем в
документа е посочена ран-

ната бременност при ромите. Около 60% от ромските
жени не са осигурени, найвисоко е нивото на раждаемост, особено във възрастта
под 19 г. При тях най-често се наблюдават вродени
малформации поради близкородствени връзки.Повечето бременни ромски жени
не посещават консултации
и първият преглед по време
на бременността им се извършва при постъпване за
раждане, пише в документа.
За да подобри показателите за здравето на майките и децата, държавата
е решила да създаде консултативни центрове във
всички общински болници
със структури по АГ и педиатрия. Там ще се предлага
пълен набор от здравни услуги. До 2020 г. за различни
мерки са планирани 128 589
600 лева.
www.nrgtv.bg
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в талията За детските болести
Млади творци Мазнините
опасни
за
сърцето
и хомеопатията
на море в Балчик
В истинска творческа почивка се превърнаха дните от миналата седмица за
учениците на II СОУ „Проф.
Никола Маринов“, които летуваха в базата на община
Търговище в Балчик. В групата бяха включени 90 деца
от III до ХI клас, с ръководител Пламен Иванов, помощник – директор в училището.
Те са носители на много награди в различни конкурси
и състезания през учебната година – в областта на
изобразителното изкуство,
музиката, театъра, танцовото изкуство, литературното
творчество, информацион-

Училище за родители

ните технологии, природните науки, спорта. Пет дни
всички те живяха в царството на приключенията, изненадите и уникалните преживявания. Младите актьори
от ателие „Театърът – сцена
на живота“ и от клуб „Искра
любородна“ с ръководител
Здравка Радева зарадваха
своите приятели с постановките „Петък 13“ и „Михал Мишкоед“. Танцьорите
от ансамбъл „Мисионис“ с
ръководител Иванка Василева виеха кръшни хора, а
Йоанна Савова с изпълненията си на народни песни
направи вечерите още по-

вълнуващи. Очарователната Кристиана Асенова, голямата надежда на България,
омагьосваше публиката с
неповторимия си талант.
Доброто настроение бе
гарантирано от съчетанието на слънце, море и много
красота в Ботаническата
градина и Двореца – лятна
резиденция на румънската
кралица Мария от 1924 г.
Историческият музей, възрожденският комплекс и
Художествената галерия в
Балчик, които учениците
разгледаха, обогатиха познанията им за историята,
бита и културата на града.

При жените с наднормени
мазнини в областта на талията рискът от сърдечносъдови
заболявания е повишен с 15%.
С толкова се покачва той и при
мъжете “с коремче”. Такива са
изводите на лекари от Медицинския център в Бостън, които
в продължение на 7 г. са анализирали данните за 80 хиляди
души на възраст от 45 до 83
години.
Резултатите от събраната
статистика за пореден път потвърждават, че индексът на телесната маса не винаги е достатъчен за правилна оценка на
здравето.
“И предишни изследвания
показват, че натрупването на
мазнините по корема независимо от това дали е налице общо
наднормено тегло, увеличават
значително риска от сърдечни
заболявания и диабет от втори
тип”, твърдят американските
учени.
При жените за нормална се
смята талията до 90 см, а при
мъжете – до 100 см. Ако обиколката на талията превишава
тези стойности, е налице повишен риск за здравето. Не са
редки случаите, в които тази
обиколка не съответства на
стандартния показател, дори
ако е налице нормален индекс
на телесната маса.
Според американските изследователи, друг важен показател за повишен риск от
сърдечносъдови заболявания
и диабет тип ІІ е обиколката на
врата: “Колкото по-дебел е той,
толкова по-ниско е нивото на
“добрия” холестерол, а по-високо съдържанието на глюкоза в
кръвта”.

Всяка майка трябва да
знае болестите, които могат
да се излекуват с хомеопатия. Освен долуизброените
заболявания, за хомеопатия
трябва да се мисли винаги,
когато има трудно лечимо
заболяване, неподдаващо
се на стандратно лечение.
Инфекции - децата са податливи на редица инфекции като настинки, бронхит,
пневмония, рубеола, варицела, заушки, гастроентерит
(диария и повръщане), пикочни инфекции, инфекции
на бъбреците и др. Хомеопатията има забележително
бързодействащо лечение за
споменатите болести, както
и за туберкулозата.
Алергии - детската астма
(астматичен бронхит) става
все по-чест проблем сред
децата, живеещи в градовете, и те често страдат от
пристъпи на хрипове, кашлица и задушаване. Всяка
майка на астматично дете
знае агонията и страданието на детето в такива случаи. Хомеопатията предлага
превъзходно лечение и за
това страдание, което помага дълготрайно, а също и за
острите епизоди на задушаване и хрипове, като по този
начин детето може да бъде
опазено от токсични медикаменти, като кортизони
(стероиди). Освен респираторни алергии, хомеопатиятя лекува и кожни такива
- екзема, уртикария, хранителни алергии и др.
Тонзилит-избегнете операция - острият, а също хроничен тонзилит (възпалени
Търговишкият Драмати- "Пеперудите са свободни” сливици) с висока темпечен театър се радва на си- от Леополд Герш, „Четвор- ратура, е често оплакване
лен творчески сезон тази ка за секс”, както и нова сред децата. Благодарение
на хомеопатичната наука,
година.
нова детска постановка.
73 представления са били
изиграни само през първото
полугодие, а зрителите са
над 14 000. Приходната равносметка възлиза на над 65
В какво се крие разков- 46 двойки, като тези, които
хил. лева.
ничето на щастливия брак? са прекарвали повече вреЗрителите на търговищ- Оказва се, в синхронизи- ме в сън заедно, са заявиката сцена имаха възмож- рания модел за сън или ли, че се чувстват по-щастност да се насладят през иначе казано – за да бъдат ливи в своя законен съюз с
миналия сезон на пиесите съпругата и съпругът удо- половинката си.
"Народен представител" по влетворени от връзката си,
Учените, провели изБранислав Нушич, детски- те трябва да се събуждат и следването, си обясняват
те пиеси "Приказка наопа- да заспиват по едно и също тази статистика с факта, че
ки за Червената Шапчица", време.
двойките, които се събуж"Истинският крал Азириут"
Изследване, проведено дат и заспиват в еднакъв
от Лиляна Байлова, както от американския здравен час, имат по-близък начин
и комедиите "Влизай без журнал "Слийп" ("Sleep"), на живот, а това означава,
да чукаш!" и "Ол инклузив, разкрива, че двойките, ко- че по-лесно могат да плаили за "ползите" от алкохо- ито стават и си лягат срав- нират свободното си време
лизма".
нително в еднакъв часови заедно, а също така имат и
През новия сезон нае- диапазон, се чувстват по- сходни интереси.
сен Драматичният театър удовлетворени от брака си.
Наблюдението над браготви нови изненади за
В проучването са били ка и съня показва още, че
своите зрители - пиесите наблюдавани навиците на факторите, които влияят па-

Кафето не застрашава Силен сезон за
кръвното налягане Драматичния театър
След 11-годишни изследвания се оказва, че кафето
всъщност с нищо не повишава трайно артериалното
кръвно налягане.
Тъй като кофеинът, съдържащ се в кафето и някои други негови продукти, може да
провокира кратковременно
повишаване на налягането,
много хора са разтревожени,
че пристрастието към тази
напитка с времето ще доведе
до трайно повишаване на артериалното налягане. Според
тях шансовете на здравите
хора, които изпиват повече
от 6 чашки кафе дневно, да
имат повишаване на артериалното налягане в близките
10 години не са по-високи, отколкото при тези, които изобщо не консумират кафе. Дори
жените, които пият кафе от
време на време или умерено
(0-3 чаши дневно), рискуват
много повече са станат заложници на високото кръвно,
отколкото тези, които пият
твърде много или въобще не
пият кафе, твърдят авторите
на изследването. Интересно
е, че при мъжете увеличаване или намаляване на риска
от повишено кръвно налягане във връзка с употребата на

кафе не е открито. Професор
Уинтервал посочва, “че нито
един работник от системата
на здравеопазването няма
аргументи, за да препоръча
въздържание от кафето”. За
изграждането на своите изводи учените се опират на
данните на 11-годишното си
наблюдение на над 6000 доброволци, които в началото
на изследването са били на
около 40 години. Те подробно
са описвали пристрастието
си към кафето, особеностите
на начина си на живот, образованието и медицинската
история на семейството.
Изследователите са категорични, че хората, които
пият по-малко кафе, рискуват в по-голяма степен да
придобият повишено артериално налягане, отколкото тези, които въобще не
пият или пият кафе в големи
дози. Учените изрично подчертават, че са изследвали
здрави хора и направените
изводи не могат да се отнасят за хората с вече повишено налягане или други
рискови фактори, увеличаващи вероятността от развитие на сърдечно-съдови
заболявания.

милиони деца са опазени от
скалпела на хирурга. Почти
всички случаи на хроничен
тонзилит (включително с нагнояващи сливици) могат да
бъдат излекувани напълно с
хомеопатия.
Психични отклонени - хомеопатията е ефективна в
случаи на различни емоционални разстройства при
децата. Подходяща е за хиперактивни деца с пристъпи
на неконтролируем бяс и
агресия. Подходяща е също
за деца, страдащи от фобии,
страхове, тревожност, ревност, чувство за малоценност, свенливост, депресия,
страх от изпити, неспокойствие, гризане на ноктите,
клептомания, умствено изоставане и др.
Други - различни психо-соматични
разстройства, като нощно напикаване, главоболие, гастрит.
Също така колики, висока
температура, проблеми с
никненето на зъби, повръщане, дизентерия, нефротичен синдром (заболяване
на бъбреците), проблеми,
свързани с растежа, гърчове-епилепсия, жълтеница,
менингит, гъбични инфекции, брадавици, алопеция
(косопад), болки от израстване, слаба концентрация,
артрит при деца, псориазис,
левкодерма (бели петна по
кожата), пъпки, проблеми с
щитовидната жлеза и др.
Когато другите медицински системи се провалят
или не действат достатъчно
бързо и ако искате детето ви
да расте с естествени, безопасни, нетоксични, ефективни и бързодействащи
лекарства - обърнете се към
хомеопатията.

Повече сън заедно - щастлив брак

губно на щастливите и хармонични взаимоотношения
и на добрия сън, са стреса,
недоспиването, лягането в
късните часове на нощта.
Според учените, провели изследването, за да
се радваме на балансирана връзка с половинката
си, независимо дали имаме брак с нея, или просто
живеем заедно, трябва да
си изградим общи битови
навици, които ще ни помогнат в общия ритъм на
ежедневието и ще ни дадат
възможност с любимия човек да се наслаждаваме и
на малките очарования на
живота.
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АКЦИЯ "ВАКАНЦИЯ!"

В Търговище откриха

Центрове за деца Най-много нарушения
за превишена скорост
с увреждания

(от 1 стр.) от експерти
на ДАЗД. „Целта е да
бъдат идентифицирани
проблемите и да бъде
оказана помощ на екипите. Негативните последици от медицинския
модел на грижа могат
да бъдат преодолени в
голяма степен, когато
децата бъдат обградени с внимание, топлина,
търпение, сигурност и
качествена емоционална връзка с възрастен
човек. Убедена съм, че
вие ще им дадете това
внимание и любов”,
каза в заключение г-жа
Жечева.
Кметът
Красимир
Мирев подчерта, че за
децата вече имат достъп до всички услуги
в общността – личен
лекар, стоматолог, спешен център. Включват
се в провеждането на
различни мероприятия
и празнуват заедно
с децата от детските
градини и училищата.
Създадени са и условия за поддържане на
връзки с родители и
близки, приемни родители и осиновители.
По този начин се осигурява плавен преход
от институцията към
новата услуга, постига
се равнопоставеност
и успешно социално
включване на децата и
младежите.
Председателят
на
ДАЗД се запозна и
разговаря с децата и
персонала, а след това
разгледа стаите, които
момчетата и момичетата сами са подредили.
Центровете за настаняване от семеен тип в
община Търговище са
създадени в изпълнение на Националната
стратегия „Визия за деинституционализацията
на децата в Република
България”. Финансират
се от ОП „Развитие на
човешките
ресурси”,
Операция „Да не изоставяме нито едно дете”.
Компонент 1 от тази
операция се изпълнява
от ДАЗД чрез проект
„Детство за всички”, по
който бяха извършени
оценки на състоянието
на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която
се нуждае всяко от тях,
връзките им с родители
или значими възрастни, възможностите за
реинтеграция. Проектът
финансира и подготовката на персонала и на
децата за настаняване в
новите услуги.
Компонент 2 от операцията се изпълнява
от общините и осигурява финансиране на новите услуги. Целта му
е да осигури устойчив
модел на деинституци-

онализация на деца с
увреждания. Община
Търговище е бенефициент по проект „Не в
Дома, а у дома”, който
се реализира в рамките на 20 месеца, до

22.01.2015г.
Общата
финансова стойност на
проекта е 401 825,82,
които са 100% безвъзмездна помощ.
На откриването присъстваха още замест-

ник-областният управител Фатме Дерели,
зам.-кметовете на община Търговище, представители на различни
институции в социалната сфера и други.

Във връзка с началото на лятната ученическа ваканция в
цялата страна от през
миналия месец бе проведена
традиционната акция на полицията
“Ваканция! Да запазим
живота на децата на
пътя!”. Целта на акцията
бе ограничаването на
причините и условията
за пътно-транспортни
произшествия с малолетни и непълнолетни
през този период от
време. В хода на акцията в област Търговище
бе осъществен засилен
контрол от страна на
служителите на “Пътна”
и “Охранителна полиция” по отношение на
местата и пътните участъци с повишена опасност за пътно-транспортни произшествия с
деца и юноши. Вниманието на контролните
органи бе насочено към
спазване на ограниченията на скоростта в
населените места, отнемането на предимство,
използването на предпазни колани и каски и
обезопасителни системи за превоз на деца.
По време на операцията служителите на
сектор“Пътна полиция”
в ОД МВР-Търговище
са констатирали общо
1505 нарушения на разпоредбите на Закона за
движение по пътищата.
Огромният процент
от тях – 1407, са за
превишаване на разрешената скорост или за
движение с несъобразена с пътните условия
скорост; 37 са за упра-

Съвети за здравословно
хранене през лятото

Здравословен режим
с пет хранения дневно
през лятото препоръчва д-р Мария Николова,
специалист по хранене
и диететика в катедра Хигиена, медицинска екология и
хранене към Медицински университет,
София.
Най-важното
е
ежедневно да се
приемат по 2-2,5 литра вода, фреш, чай,
кафе или мляко.
За
набавянето
на протеини в организма пък специалистката препоръчва консумацията на
риба, морски дарове и
птиче месо, като приготвянето им трябва да
става на пара или във
фурната, без да се пържат.
Д-р Николова съветва наситените мазнини
(червено месо, пъл-

номаслени сирена и
краве масло) да бъдат
заменени със зехтин,
сурови ядки и семена
Приемайте храни,

процеса на стареене
на кожата и подпомагат зрението, обяснява
д-р Николова.
Освен това е необходимо да се консумират ежедневно
пълнозърнест
хляб, кафяв ориз,
овесени ядки и
трици.
Освен правилното
хранене,

източници на антиоксиданти - като зелен
чай, зеле, броколи,
чесън, лук, праз. Натуралните антиоксиданти укрепват имунната
система и я правят
устойчива на вируси
и инфекции, забавят

не бива да забравяме
движението - ходете пеша, изкачвайте
стълби или спортувайте по 30 минути два
пъти седмично. Спортът ни зарежда с положителни емоции и
хормони на щастието,

прави ни по-работоспособни, здрави и красиви, каза още специалистът.
Ежедневно консумирайте поне 500 грама
плодове и зеленчуци.
Избирайте
различни
по цвят - зелени, жълти, оранжеви, червени,
тъмночервени, както и
бобови храни - чудесен
източник на пълноценен белтък, разтворими фибри и бавноусвоими въглехидрати.
Наслаждавайте се
на храната. Хранете
се бавно и с удоволствие. Отделяйте поне
30 минути за хранене
в приятна обстановка.
Това допринася за доброто храносмилане и
по-бързото засищане с
по-малко храна. Избягвайте да се храните докато работите или сте в
движение, съветва д-р
Мария Николова.

вление на МПС след
употреба на алкохол;
29 – на управление на
МПС от неправоспособни водачи /в 4 от
случаите те са били и
непълнолетни/; 21– за
неспазване на изискванията за използване
на предпазни колани,
7 – за неизползване на
предпазни каски, 4 – за
отнемане от водача на
МПС на предимството
на пешеходец. Констатиран е и един случай
на предоставяне на
МПС на непълнолетно
лице.
За 83 от установените
нарушения контролните органи са съставили

актове за установяване
на административно нарушение по Закона за
движение по пътищата,
а в 1381 от случаите са
наложени глоби по фиш
по същия закон. Съставени са и 41 акта за
установяване на административно нарушение
по други нормативни актове.
В хода на операцията полицейските служители са проверили
по отношение на безопасността на движението им и 106 автобуса,
с които се извършват
ученически екскурзии,
както и техните водачи.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
На 29.07.2014 г., от 12:00 ч. до 12:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на: гр.Попово - нова ЖП гара, абонатите захранвани от МТП “Язовира“/ Каваците
/, база на строителна фирма "Антола" и пречиствателна станция с.Кардам, общ.Попово.
На 05.08.2014 г., от 09:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Гърчиново, с.Люблен, с.Крепча и
с.Г.Абланово, общ.Опака и с.Церовец, общ.
Иваново, обл.Русе.
На 05.08.2014 г., от 10:30 ч. до 11:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Опака - ТП Болница, ТП Училище, ТП Енерго, ТП Топливо, ТП Родина, ТП Завоя, ТП Сушилня, ТП И.Вазов, ТП Топливо, ТП Център,
ТП Буковец, ТП Овчарник .
На 05.08.2014 г., от 11:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Опака - ТП Мелница, ТП АПК, ТП Помпена
ТКЗС, ТП Тухларна .
На 11.08.2014 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Попово – бул."България" /нечетни номера
от № 29 - 57/.
На 11.08.2014 г., от 12:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Попово - ул.“Цар Крум“, Експресбанк,
бул."България" №61,46,48,50, Конфекция 12,
търговска алея /срещу поща/ .
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

Понеделник, 28 юли 2014 г.
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Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА в Търговище тел: 0897/ 817 031
Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

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

Продавам КЪЩА с
ДВОРНО МЯСТО общо
600 кв. м. в кв. "Боровец", на 100 м от
боровата гора. Срещу
обезщетение.
Тел. 0889 280 959

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
ремонт тел. 0892 454 618

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Фирма „ДАНИЛИ-888” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР на тежкотоварен автомобил с категория
C + E за извършване на превози
на територията на България и Турция. С предимство са кандидатите със стаж. тел: 0899/ 82 88 88

Продавам ТРИСТАЕН
АПАРТАМЕНТ в Търговище, кв. „Борово око”,
тухлен, 89 кв. м, четвърти етаж непоследен,
необзаведен. Цена 58 000
лева. Тел. 0884 080 809



за записване: 6 34 04 и 6 16 15
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ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690
(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ÍÀÅÌÈ



Продавам ТУХЛЕН
Продавам тухлен
АПАРТАМЕНТ, двуста- апартамент, 96 кв.
ен в Идеален ценм., ет. 2, с изолация,
тър, изложение Юг,
дограма и газ
ет. 4 /не последен/
тел: 0899/ 934 705 тел: 0888/ 607 984
(1-4)

ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Здравна каса, ет. 7
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел 42 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
95 кв.м. Здравна каса, ет. 3, с таванска 72 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5, четиристаен
69 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
70 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.)
69 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 13
70 000

ТЪРГОВЕ

(1-4)

ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
52 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000



(1-4)

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ



(1-4)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

Продавам апартаменти в нов жилищен блок на 3 мин.
пеша от градския
площад. Предстоящо
„ЕМУ” АД – Търговище
строителство.
Продавам АПАРТАМЕНТ търси да назначи ДВАМА
120 кв. м. в Идеален център, ШОФЬОРИ с категория C тел: 0898/ 681 240
ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ОМУРТАГ, 66 кв.
м. с 2 броя мази, ет. 2,, изложение Юг, много топъл апартамент, ниски разходи за отопление.
Непреходен, вътрешен, състоящ се от хол с остъклена тераса, спалня с тераса, самостоятелна кухня с остъклена тераса, баня + тоалетна, коридор –облицован с дърво и с вградени гардероби и шкафове.
Апартаментът е полуобзаведен. Настилка във всички стаи – дървен паркет.
Екстри: резервоар с вода – 550 л. свързан към водопреносната мрежа, вградено резервно осветление.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И НА МАСИВЕН, ТУХЛЕН
ГАРАЖ, ВИСОК, МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА И ЗА МИКРОБУС.
Цена: По договаряне след оглед. тел: 0878/ 382 360

ПРОДАВАМ

Продавам
чисто нова ръчна дърворезачка марка „STHIL”
тел: 0988 307 805

(1-4)

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

и един АВТОМОНТЬОР.
тел: 0601/ 6 69 11

(1-2)

(1-4)

ет.2. С маза, таванска стая,
външна изолация, дограма, с
парно и дървен паркет.
тел: 0888/ 339 457

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН
– 92 кв. м. – Търговище на ул.
АПАРТАМЕНТ на ул. „Трети
март” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 8. „Кюстенджа” 16 последен етаж.
Ново строителство – спалня,
Цена: 50 000 лв.
хол, кухня, тоалетна и баня.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811

ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

Продавам вила – Драката
с нотариален акт
тел: 0884/ 598 088
(0)

намиращи се в двора на бившето ТКЗС в село Острец.
Търгът ще се проведе на 1 август 2014 година
от 10 до 12 часа в библиотеката на читалището.
За справки и записване: Тел. 0895 787 372

(1-2)

(1-4)

(1)

(1-7)

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
БОКСОНИЕРА
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАР-  0876 69 47 81
ÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам ЕДНОЕТАЖНА ТУХЛЕНА КЪЩА между
Пазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пазара и Изчислителния център. 100 кв.м. плюс
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
600 кв.м. дворно място. Тел. 0885 261 715 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
98
кв.м.
в
района
на
Стария
НЧ „Самообразование” село Острец
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
бряст,
ет.
2,
сменена
дограма,
Âúòðåøíà
ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданобявява публичен търг с тайно наддаване
Наем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
за продажба на ТРИ БРОЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ,
компас" е безплатна
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
ТЪРСЯ БАРМАН И
МАЙСТОР ПИЦАР
за работа на „Свети Константин и
Елена”, осигурено
спане и храна
тел: 0898/ 517 333

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

28 юли 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - 3096 дни
21.00 ч. - драма

28 юли
БНТ 1

09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканциилайфстайл
bTV Action
08:00 Дивата муха - предаване 10:30 Шопинг съветниклайфстайл
за екстремни спортове
11:00 Мода и шик - лайфстайл
09:00 Извън играта - сериал
11:30 Модерно - токшоу
10:00 Добрите момчета 12:30 Женско царство - сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
11:00 Експериментът-сериал
15:00 Модна къща - сериал
12:00 Платина - сериал
16:00 Ангелите на Чарли -сериал
13:00 Разплата- екшън
17:00 Шопинг съветник 15:00 Кости - сериал
лайфстайл
16:00 Добрите момчета - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Самозванка - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 От обич- сериал
19:00 Платина - сериал
20:00 Експериментът - сериал 20:00 Цветовете на любовта сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Времето лети - сериал
22:00 Зона Спорт
23:30 28 седмици по-късно
Nova TV
- трилър
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
bTV Cinema
11:30 Езел - сериен
08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
ни досиета - сериал
11:00 Готини момичета -комедия 14:30 Перла - сериен
13:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 16:00 Новините на Нова
ни досиета - сериал
16:30 Малката булка - сериен
14:00 Трета смяна - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
16:00 Макс Пейн - драма
19:00 Новините на Нова
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Касъл - сериен
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Отмъщението - сериен
21:00 3096 дни - драма
22:00 Новините на Нова
23:15 Революция Z - сериал
22:30 От местопрестъплението
bTV
- сериен
bTV Comedy
06:30 Тази сутрин
23:30 Новините на Нова
09:30 Най-доброто от Преди 09:00 Шоуто на Слави
23:45 Д-р Хаус - сериен
10:00 Властта на глупците обед
комедия
12:00 bTV Новините
Kino Nova
12:00 Домашен арест - ситком 09:55 Лекар на повикване 12:30 Шоуто на Слави
13:00 Новите съседи - сериал
13:30 Тайните на времетосериал
14:30 Да, мило - сериал
сериал
10:50 Париж: Криминални раз15:30 Цветовете на любовта 15:30 Без пукната пара - сериал
следвания - сериал
16:00 Приятели - сериал
- сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 17:00 Комиците - шоу
17:00 bTV Новините
сериал
17:30 Времето лети - сериал 18:00 Новите съседи - сериал 14:15 Били Медисън - комедия
19:30 Домашен арест - ситком 16:10 Ваканцията на мистър
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история 20:30 Мисля, че обичам жена
Бийн - комедия
си - комедия
- сериал
18:00 Лекар на повикване 21:30 Земя на бунтовници - 22:30 Приятели - сериал
сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 18:55 Париж: Криминални разсериал
22:30 Менталист: Крадецът
следвания - сериал
bTV Lady
на мисли - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
23:30 bTV Новините
- сериал
09:00 Кухнята на Звездев
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:45 Мера според мера:
1901 - 1902 тв филм
14:30 Младият Дракула - тв
филм
15:15 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

00:00 Синове на анархията сериал

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Конан Разрушителя екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
22:00 Рамбо: Първа кръв екшън
00:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Спорт 7, спортно предаване
22:30 Новини
23:00 Срещу своите - сериал

Kino Nova - G.I.Joe
21.00 ч. - екшън

29 юли

09:30 Бон Апети
08:00 Дивата муха - предаване 10:00 Вълнуващи ваканциилайфстайл
за екстремни спортове
10:30 Шопинг съветник09:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
10:00 Добрите момчета 11:00 Мода и шик - лайфстайл
сериал
11:30 Модерно - токшоу
11:00 Светът на животните 12:30 Женско царство - сериал
сериал
14:00 От обич - сериал
12:00 Платина- сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:00 В тила на врага- екшън
16:00 Ангелите на Чарли 15:00 Кости - сериал
сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Шопинг съветник 17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
18:00 В.И.П. - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл
19:00 Платина - сериал
20:00 Експериментът - сериал 18:00 Самозванка- сериал
19:00 От обич- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Очите на скалите - ужаси 20:00 Цветовете на любовта сериал
00:00 В обувките на Сатаната 22:00 Времето лети - сериал
сериал
00:00 Самозванка - сериал
bTV Cinema
Nova TV
08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе – НТВ
ни досиета - сериал
11:30 Езел - сериен
11:00 Хитман - екшън
13:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
ни досиета - сериал
14:30 Перла - сериен
14:00 Трета смяна - сериал
15:45 3096 дни - драма
16:00 Новините на Нова
18:00 Тайният кръг - сериал
16:30 Малката булка - сериен
20:00 Революция Z - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
21:00 Момчето в синьо - драма 19:00 Новините на Нова
23:00 Революция Z - сериал
20:00 Касъл - сериен
21:00 Отмъщението - сериен
bTV Comedy
bTV
22:00 Новините на Нова
09:00 Комиците - шоу
06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 10:00 Мисля, че обичам жена 22:30 От местопрестъплението
- сериен
си - комедия
обед
12:00 Домашен арест - ситком 23:30 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
13:00 Новите съседи - сериал 23:45 Д-р Хаус - сериен
12:30 Шоуто на Слави
14:30 Да, мило - сериал
13:30 Тайните на времетоKino Nova
15:30 Без пукната пара сериал
09:55 Лекар на повикване сериал
15:30 Цветовете на любовта
сериал
16:00 Приятели - сериал
- сериал
10:50 Париж: Криминални раз17:00 Аламинут - шоу
17:00 bTV Новините
следвания - сериал
17:30 Времето лети - сериал 18:00 Новите съседи - сериал 12:00 Убийства в Мидсъмър 19:30 Домашен арест - ситком
19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Една любовна история 20:30 Гарфийлд в действие 15:10 Игрален филм
анимация
- сериал
18:00 Лекар на повикване 21:30 Земя на бунтовници - 22:30 Приятели - сериал
сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 18:55 Париж: Криминални разсериал
22:30 Менталист: Крадецът
следвания - сериал
bTV Lady
на мисли - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
23:30 bTV Новините
- сериал
09:00 Кухнята на Звездев
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Мера според мера:
Пролетта на 1903 - тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНК
23:50 От местопрестъплението
- сериал

bTV Action

21:00 G.I. Joe: Изгревът на
Кобра - екшън
23:25 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Зина- принцесата воин
- сериал
09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Пожарникарите от Чикаго - сериал
22:00 Върховно куче - екшън
23:50 Пожарникарите от Чикаго - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Скрити доказателства сериал
22:30 Новини

СРЯДА

Kino Nova - 21.00 ч. - криминален
Имало едно време в Америка

30 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:45 Мера според мера: Лятото на 1903 - тв филм
14:30 Младият Дракула - тв
филм
15:15 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Най-хубавите години от
нашия живот
22:00 Светът на живо: Принц
и Принцип /Сараево и Виена/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Платина- сериал
13:00 В тила на врага 2: Оста на
злото- трилър
15:00 Кости - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Пазителят на Мемфис сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Очите на скалите 2трилър
00:00 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Момчето в синьо - драма
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Хванете хлапето комедия
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Град на ангели драма
23:15 Революция Z - сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканциилайфстайл
10:30 Шопинг съветниклайфстайл
11:00 Мода и шик - лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство- сериал
14:00 От обич- сериал
15:00 Модна къща- сериал
16:00 Ангелите на Чарли- сериал
17:00 Шопинг съветниклайфстайл
17:30 Мода и шик - лайфстайл
18:00 Самозванка- сериал
19:00 От обич- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
bTV
20:00 Касъл - сериен
06:30 Тази сутрин
21:00 Отмъщението - сериен
09:30 Най-доброто от Преди
22:00 Новините на Нова
bTV Comedy
обед
22:30 От местопрестъплението
09:00 Аламинут - шоу
12:00 bTV Новините
- сериен
10:00 Гарфийлд в действие 12:30 Шоуто на Слави
23:30 Новините на Нова
анимация
13:30 Тайните на времето12:00 Домашен арест - ситком 23:45 Д-р Хаус - сериен
сериал
Kino Nova
15:30 Цветовете на любовта 13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
07:00 Убийства в Мидсъмър - сериал
15:30 Без пукната пара сериал
17:00 bTV Новините
сериал
09:35 Лекар на повикване 17:30 Времето лети - сериал
16:00 Приятели - сериал
сериал
19:00 bTV Новините
10:35 Париж: Криминални раз20:00 Една любовна история 17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
следвания - сериал
- сериал
21:30 Земя на бунтовници - 19:30 Домашен арест - ситком 11:45 Джей Еф Кей - трилър
20:30 Войната на семейство
15:35 G.I. Joe: Изгревът на
сериал
Роуз - комедия
Кобра - екшън
22:30 Менталист: Крадецът на
22:30 Приятели - сериал
18:00 Лекар на повикване мисли - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
сериал
23:30 bTV Новините

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Върховно куче - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Екип Среднощен ездачсериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
22:00 Американска нинджа
3 - екшън
23:50 Пожарникарите от
Чикаго - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Любов и тайни в Ларичи - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Скрити доказателства
- сериал
22:30 Новини

bTV Cinema - Да отгледаш Аризона
21.00 ч. - драма

31 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:45 Мера според мера: 1906
- 1908 тв филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 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 Къщата ми е пълна с
огледала - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

18:55 Париж: Криминални
разследвания - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Имало едно време в
Америка - криминален

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Пазителят на Мемфис сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Платина- сериал
13:00 Американски хроники документален
15:00 Кости - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Пазителят на Мемфис сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 bTV Новнините
22:00 Ледено земетресениефантастика
23:45 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Кухнята на Звездев
09:30 Бон Апети
10:00 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Шопинг съветник лайфстайл
11:00 Мода и шик - лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Ангелите на Чарли -сериал
17:00 Шопинг съветник лайфстайл
17:30 Мода и шик - лайфстайл
18:00 Самозванка- сериал
19:00 От обич - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Времето лети - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
08:00 Трета смяна- сериал
09:30 На кафе - НТВ
09:15 Ризоли и Айлс: Криминал- 11:30 Езел - сериен
ни досиета - сериал
13:00 Новините на Нова
10:30 Град на ангели - драма
13:30 Моята карма - сериен
12:45 Ризоли и Айлс: Криминал- 14:30 Перла - сериен
ни досиета - сериал
16:00 Новините на Нова
14:00 Трета смяна - сериал
16:30 Малката булка - сериен
16:00 Хванете Папи - комедия 18:00 Сделка или не – тв. игра
18:00 Тайният кръг- сериал
19:00 Новините на Нова
20:00 Революция Z - сериал
20:00 Касъл - сериен
21:00 Да отгледаш Аризона 21:00 Отмъщението - сериен
bTV
криминален
22:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
23:00
Революция
Z
сериал
22:30 От местопрестъплението
09:30 Най-доброто от Преди
- сериен
bTV Comedy
обед
23:30 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
12:00 bTV Новините
23:45 Д-р Хаус - сериен
10:00 Войната на семейство
12:30 Шоуто на Слави
Роуз - комедия
13:30 Тайните на времетоKino Nova
12:00 Домашен арест - ситком 09:45 Лекар на повикване сериал
15:30 Цветовете на любовта 13:00 Новите съседи - сериал
сериал
14:30 Да, мило - сериал
- сериал
10:45 Париж: Криминални раз15:30 Без пукната пара - сериал
17:00 bTV Новините
следвания - сериал
17:30 Времето лети - сериал 16:00 Приятели - сериал
11:50 Убийства в Мидсъмър 17:00 Комиците - шоу
19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Една любовна история 18:00 Новите съседи - сериал
13:55 Разводи - комедия
19:30 Семейство Флинстоун - сериал
15:55 Моята супер бивша сериал2
21:30 Земя на бунтовници комедия
20:30 Ергенско парти 2 сериал
18:00 Лекар на повикване комедия
22:30 Менталист: Крадецът на
сериал
22:30 Приятели - сериал
мисли - сериал
18:55 Париж: Криминални раз23:30 Без пукната пара - сериал
23:30 bTV Новините
следвания - сериал

20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Съдба на куртизанка романтика
23:20 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Американска нинджа
3 - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина- принцесата воин
- сериал
16:30 Морски патрул - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
22:00 Батман - екшън
00:35 Пожарникарите от
Чикаго - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Превратностите на
живота - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Любов и тайни в Ларичи - сериал
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Скрити доказателства
- сериал
22:30 Новини
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ОВЕН Имате си своя работа, но щом близки
и познати ви молят за помощ, няма да се помайвате. Все пак Овните да не се престарават,
едно е да им искат услуга, друго – да им стоварват
задължения. И вие разчитате на съдействие, дамите
у дома и в компания са по-грижовни, вслушайте се,
ако ви казват да не бързате с проект. Идеите са ОК, но
трябва време за изпълнението.
ТЕЛЕЦ Едва началото на новата седмица е, а
мнозина се връщат към спорове от средата на
миналата делова седмица. Ако ще предъвквате темата, излишно е, но ако сте открили посредник и съмишленици, сега можете да придвижите болните въпроси напред. Доста Телци разчитат на
такта и опита на приятели. Други са хвърлили по-сериозни усилия за укрепване на професионалните си
позиции и правят важна стъпка.
БЛИЗНАЦИ В следващите дни ще зависите
от подкрепата на влиятелни хора, старайте
се повече в пряката си работа. Група Близнаци разчитат и на късмет, той е благосклонен даже при започване на съвсем нови дейности и
партньорства. Просто преценявате реално задачите
и силите си, а печалбите и признанието ви намират
сами понеже ще показвате завидно професионално
майсторство.
РАК Новата седмица ви зарежда с нови делови идеи и амбиции. Част от Раците ще привлекат с проектите си доста съмишленици,
партньорствата ще се оформят бързо и печалбите ще бъдат добри. Вие работите с удоволствие,
мнозина показват големи професионални умения.
Друг въпрос, че следва да бъдете по-взискателни при
подбора на сътрудници, трябват ви почтени и стриктни хора.
ЛЪВ Сега се настройвате по-философски, но
близки Деви ви подтикват да помагате и на
близки, и на колеги да изпълнят свои планове.
Така Лъвовете ще научат повече за хората, с
които общуват предимно служебно, а и за работата –
някои са добри професионалисти и новатори по дух.
Мнозина се палят за начинания. И да има известен
риск, ще го овладеете и ще се справите завидно.
ДЕВА Началото на седмицата идва с доста
проблеми, ще внушавате и на Лъвове да бъдат по-отзивчиви към молби за съдействие
от страна на околните. Девите да не се връщат към проблемите от уикенда, каквото са направили – направили... Вярно, някои хора в кръга ви не са
най-коректни, но вие защитавате принципи и скоро
позицията ви ще донесе похвали и печалби, ще има

поводи за радости.
ВЕЗНИ Започвате тази седмица като Скорпиони – имате куп проблеми, но не бързате да
ги споделяте даже с по-близки. Везните да
действат много внимателно, личи риск дребни пропуски да се задълбочат, недоглеждане в работата да ги изправи пред сериозни трудности. Хубаво
е, че бързо намирате съмишленици и сътрудници, с
предани колеги делата вървят леко и спорно, подберете екип.
СКОРПИОН Вие и Везни няма да говорите
нашироко за проблемите, които ви мъчат. А и
още не е време да ги сложите на масата за
обсъждане, ще търпите поне до четвъртък.
Скорпионите са готови да трансформират предварителния си план, поради финансови или други причини да не го правят. Уповавайте се на себе си, старанието и далновидността ви ще увлекат още колеги в
работата.
СТРЕЛЕЦ Хубаво начало на седмицата, дано
сте си направили програма как да се справите
с деловите проблеми. Група Стрелци са решили да сменят екип и дейност, няма да отстъпят
от исканията си за по-престижна изява, позиции, доходи. Други са колебливи и намаляват ефекта от своето трудолюбие и далновидност. Не се подвеждайте по
приятели и близки, оценките ви са верни.
КОЗИРОГ Връщате се към теми от четвъртък,
може да не сте доволни от деловата си изява,
но все пак не се претоварвайте. Времето е за
отпуски и решения за обогатяване на знанията
и уменията. Козирозите си избират най-прагматично
такива занимания, скоро близки, колеги и познати ще
ги търсят за компетентен съвет и помощ. И в службата
ще напреднете, така че си струва усилията, нали.
ВОДОЛЕЙ Сега сте под крилото на влиятелни
хора, но каквото зависи от вас за финансови
и юридически детайли, ще бъде изрядно направено. Водолеите действат доста чевръсто,
ситуацията не търпи колебания, отлагане, личи си
компетентността. След време околните ще се чудят на
вашата далновидност, предвидили сте всички пречки, но и печалбата от труда си и сте неуморни...
РИБИ Новата седмица идва с куп трудности в
работата, вие си я харесвате и знаете, че сегашните задачи са наистина доста перспективни за
утвърждаването ви и увеличаване на доходите.
Рибите да не коментират много грижите си, познават
колегите си добре и е време да привлекат по-умели специалисти за партньори. Сега упорствате по новите идеи,
а ще се учите и от другите в екипа, полезно е.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Èìàòå ëè âåðíè êðèòåðèè
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Може би самооценките
ви не винаги отговарят на
действителните ви качества и обратно, понякога сте
склонни да омаловажавате
вашите способности. Тестът
ще ви помогне да се огледате и в очите на другите.
1. Когато сте в лошо настроение, смятате, че е безполезно да предприемате
каквото и да било, защото
ще ви мине:
а / не, стараете се да го
преодолеете
б/ понякога
в/ в повечето случаи
2. Ако някой защитава
различно от вашето мнение, вие отстоявате собствената си гледна точка с
всички аргументи:
а / винаги
б/ както се случи
в/ никога не отстъпвате
при спор
3. Избирате приятелите
си сред хората, които ви
обичат и ценят:
а / като правило
б/ случва се

в/ не, главното е човекът
да е интересен
4. Напълно си давате
сметка какво харесвате или
не, какво искате от живота:
а / да, така и трябва
б/ понякога
в/ постоянно се съмнявате
5. Във всеки един момент
можете да споделите проблемите си с приятели и да
ги помолите за помощ:
а / безусловно
б/ не винаги
в/ не, разчитате само на
себе си
6. Напълно се разпореждате с времето си, само вие
решавате как и с какво да го
запълните:
а / в повечето случаи
б/ зависи от обстоятелствата
в/ уви, прекалено се съобразявате с околните
7. Отлично знаете всички
положителни черти на характера си и как да се възползвате от тях:
а / естествено
б/ случва се и да сгрешите
в/ абсолютно не умеете
да се възползвате от тях
8. Знаете своите недостатъци, но умеете да ги прикривате:
а / разбира се
б/ не винаги се получава
в/ въобще не умеете да ги
скривате
9. Имате увереност в силите си, знаете, че можете
да носите много на раменете си:
а / точно така
б/ понякога не се получава
в/ самоувереността на ви
е присъща
10. Критиката понасяте
спокойно:
а / винаги
б/ стараете се, макар да
ви е неприятно
в/ въобще не понасяте
критиката
11. По отношение на
външността си, вие:
а / се харесвате напълно
б/ се харесвате понякога
в/ съвсем не се харесвате
12. Смятате, че при вас
нормалната фигура и тегло
са:
а / постоянно състояние
б/ е, имате отклонения
в/ никога не сте били в
нормата “ръст-тегло”
13. На приеми, промоции,

коктейли и навсякъде, където има много хора се чувствате свободни и непринудени:
а / разбира се
б/ понякога, зависи от
много неща
в/ тълпата винаги ви угнетява и ви кара бързо да се
спасявате
РЕЗУЛТАТИ
Ако преобладават
отговорите от група "А"
Вие сте абсолютно уверени в себе си. Но това
съвсем не означава, че не
можете да изпаднете в
униние или да се разочаровате от някого или от
нещо. А когато се случи,
лесно излизате от това
състояние и съумявате
да преодолеете възникналите по пътя ви препятствия.
Ако преобладават
отговорите от група "Б"
Често ви се случва да
изпитвате неувереност в
силите си. Тогава сте способни да паднете духом и
трудно се справяте сами
с възникналата ситуация.
Вие просто изпадате в
зависимост от другите,
нуждаете се от емоционалната помощ и подкрепа на роднини и приятели.
Нашият съвет е повече да
разчитате на собствените си сили и способности.
Вие ги имате, изпробвайте ги отново и отново.
Ако преобладават
отговорите от група "В"
Имате лошо мнение за
себе си. Но това съвсем
не означава, че вие не сте
стойностен човек, възможно е с вас да се е случило нещо неприятно. Сигурно притежавате немалко
таланти и достойнства.
Престанете да мислите
непрекъснато за вашите
неудачи, открийте положителните си качества
и неизползваните възможности и способности.
Спомнете си, че именно
вие можете да правите
много неща по- добре от
другите. Старайте се да
бъдете повече с хората,
които ви разбират и ви
поддържат. Съгласете се,
няма идеални хора, затова приемайте критиката
и съветите по- спокойно,
без да се боите да изразявате чувства и мисли.
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ИДИЛИЯ. Снимката е направена в село Лъга, което се намира на 5 км североизточно от град
Етрополе. Разположено е в планински район, по живописното дефиле на река Малък Искър - Лъ- ÒÎÏ ÂÈÖ
- Ало! Имам проблем
генски пролом, в полите на Етрополска Стара планина.

Учени: Тридневният пост може да
регенерира цялата имунна система

Според учени от САЩ
гладуването „превключва
регенеративния бутон” на
тялото и кара стволовите
клетки да започнат да произвеждат чисто нови бели
кръвни телца, пише Мениджър Нюз.
Тридневният пост може
да регенерира цялата имунна система, дори и при възрастни хора, откриха изследователите в проучване,
което много наблюдатели
описаха като „изключителен пробив в науката”.
Въпреки че диетите с
гладуване са критикувани
от специалистите по храненето заради потенциала си
да увредят здравето, проучването на Университета
в Южна Калифорния, САЩ,
предполага, че преминаването на тялото в режим на
глад принуждава важните
стволови клетки, отговарящи за регенерацията на
различни типове клетки и
тъкани, да започнат да произвеждат бели кръвни телца. Те на свой ред започват
да се борят с инфекциите.
Процесът дава нови сили на

цялата имунна система.
Според авторите на проучването то е особено важно за хората, страдащи
от увреждания на имунната
система, като например пациенти с онкозаболявания,
които са на химиотерапия.
Новото откритие може да
доведе и до терапии, които
да помогнат на възрастни
хора, чиято имунна система губи ефективността си с
остаряването и за тях става по-трудно да се справят
дори с обикновени заболявания.

За бъдещи астронавти

На Луната откриха
повече от 200 пещери

Освен
милионите
кратери на повърхността на Луната, учени са
открили повече от 200
пещери и отверстия,
които в бъдеще могат
да бъдат използвани
от астронавтите при
колонизирането на
естествения спътник
на Земята,
съобщи сп.
"Икарус".
Пещерите,
три
от които са
открити с
помощта
на японската космическа сонда
уведомява своите клиенти, че "Кагуя", а
останалите
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- с помощта
снимки
мираната питейна вода по електронен път на
от апарата
(Е pay), както и да получават електронни на НАСА
"Лунар рифактури (e Faktura)
конъсънс
Подробности на сайта на „В и К” Търговище о р б и т ъ р " ,
са с диа-
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метър от 5 до 900 м и
могат да бъдат използвани от хората като
естествено укритие от
големите температурни колебания и от космическите лъчи.
Много отверстия в
лунната
повърхност
имат "подлунни тунели и пещери", които
са се образували при
застиване на лавата и
пропадане на кората
преди милиарди години.
"Да се живее в тези
вдлъбнатини, а още подобре с няколко метра
грунт над главата, е
идеално от гледна точка на безопасността на
астронавтите: няма нито
радиация, нито микрометеорити, има много
малко прах, липсват
големите температурни
амплитуди" - разказва
Робер Вагнер, автор на
статията в сп. "Икарус",
в която описва новооткритите образувания на
Луната.

с компютъра. На монитора ми пише, че
не разпознава принтера.
- И какво направихте?
- Обърнах монитора към принтера,
за да го види и разпознае, но пак не го
разпознава. Какво да
правя?
- Посочете му го с
пръст.
***
Двама
пациенти
решили да бягат от
психиатрията.
Трябвало да минат
100 огради. Почнали
да ги прескачат една
по една. На 50-ата
първият питал:
- Ти умори ли се?
- Не.
На 75-ата пак го попитал:
- Ти умори ли се?
- Не.
На 99-ата, предпоследна, пак го попитал:
- Ти умори ли се?
- Да.
- Тогава хайде да се
върнем. Утре ще продължим.
***
Голяма фирма. Шефът свиква подчинените си на събрание и започва да ги
разпитва нещо. След
продължителна разправия викат портиера - 70-годишен
пенсионер.
- Ти спал ли си със
секретарката ми?
- Ама как, господин
началник, не съм си и
помислял...
- Добре, тогава ти
ще идеш да й кажеш,
че е уволнена.

Търговище
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Италианските мачовци
и горещите испанки са

Най-желани
в Европа

При обширно изследване, обхванало над
50 хиляди европейци,
британците изместиха
французите в хитпарада
на най-желаните мъже,
като те се класираха
респективно на трето и
четвърто място, пише в.
"Дейли мейл".
Изследването бе поръчано от онлайн туристическата агенция
GoEuro. Според нейни
представители
нарастващата популярност
на джентълмените от
Острова се дължи на
широкото разпространение на английския
език, който е добре
разбираем в повечето
страни на Стария континент.
Проучването обхванало 53 406 европейски
мъже и жени на възраст
между 18 и 35 години.
Те били запитани каква
би била почивката на

мечтите им при евентуален
ваканционен
флирт с представители
на Франция, Германия,
Холандия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания.
Британските
мъже
класирали жените на
мечтите си, като на
първо място поставили
испанките.
Следвали
французойките,
германките, италианките,
холандките и португалките. Поданичките на
Нейно Величество пък
фантазирали за романтична почивка най-вече
с италиански мачовци.
Следвали
испанците,
французите, немците,
холандците и португалците.
В европейски мащаб
дамите си падали наймного по италианските
мъже. Следвали испанците, британците и
французите.

Голи крадци отмъкнаха 60 бургера във Флорида

Полицията
разпространи видеокадри от охранителна
камера, на които
се вижда, че трима
голи обирджии отмъкват 60 хамбургера от ресторантче в
югозападната част
на Флорида, съобщи
агенция Асошиейтед прес.
От полицията
оповестиха,
че
тримата мъже двама чисто голи
и един по бельо,
влезли в заве-

дението и оставили
след себе си диря от
червен сос по брега.
Лу Бангърт, който
стопанисва
ресторантчето "Докс бийч
хаус" в Бонита бийч,
заяви, че никога не е
бил свидетел на подобно престъпление

0893 693 202 от понеделник до събота!

в 27-годишната му
история.
Крадците отмъкнали и пари от касата.
Бангърт обаче увери, че досега никой
не бе блъскал чисто
гол вратата на заведението,
търсейки
хамбургери.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

