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Първата жътва – във Водица Приемът след седми клас
За пореден път в поповското село Водица с
водосвет бе поставено
началото на тазгодишната жътвена кампания. По
покана на Националната
асоциация на зърнопроизводителите в България
Негово Високопресвещенство Русенският митрополит Наум извърши
ритуалната служба и
благослови
стопаните и
реколтата.
Митрополитът се обърна с кратко
слово
към
присъстващите, като
пожела Бог
да
помага
на
всички
зърнопроизводители
в
тяхната
нелека дейност, осигуряваща препитанието
на мнозина.
В първите дни от жътвата на ечемика стопаните отчетоха средни
добиви от 390 кг/дка,
което е добро постижение.
Очакванията
на стопаните в региона
са за по-високи добиви
при зърнените култури, спрямо миналата
година, съобщиха след
обследване на ечемика
и пшеницата от областната дирекция „Земеделие” в Търговище.
В региона с ечемик
са засяти 54 348 дка, а с
пшеница – 342 123 дка.
Надеждите са за добиви средно около 427 кг
от декар при пшеницата
и за 356 кг/дка при ечемика.
По данни на земеделската дирекция, зърнено-житните култури за
всички райони на Търговищка област се намират
във фенофаза - начало
на пълна зрялост. Посевите са в много добро
и добро състояние съобразно критериите: развитие, растеж и гъстота,
твърдят експерти. "ТН"

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Това ви интересува

И още веднъж за Езиковата гимназия

Катя ХРИСТОВА
Две паралелки с обявен прием след седми клас не успяха да
съберат необходимия
минимум от ученици за
учебната 2015/2016 г.
Четири профилирани и
две професионални паралелки, обаче, ще попълнят класовете на 15
Жътварски ритуал септември. Това съобвъв Водица щи за „Търговищки НОВИНИ” Виолета Михайлова, старши експерт
по информационно осигуряване в Регионалния
инспекторат по образованието в Търговище.
Със заповед на началника на инспектората
на 23 юни е прекратен
държавния прием в две
паралелки с профил

„чуждоезиков” в ПГИЧЕ
„Митрополит Андрей” и
„електронна търговия” в
ПГИИ „Джон Атанасов”.
Общо 161 ученици са кандидатствали
за прием в гимназии в
Търговище. 148 от тях
са приети след първото
класиране, а за останалите 13 резултатите ще
станат ясни в началото
на юли.
В двете средно общообразователни училища в Търговище са
сформирани по две
паралелки с природоматематически и хуманитарен профил. И в
четирите класа са записани максималния брой
от по 26 ученици в клас.
По една
(на 2 стр.)

135 години статистика

Ученици гостуваха на
Бюрото в Търговище
Борислав КУРДОВ
В петък, 26 юни, българската
статистика
отбеляза 135 години от
създаването си. На тази
дата през далечната
1880 година с указ на
Министерството на финансите е образувано
Статистическо-организационно отделение, а
за негов пръв началник
е назначен Михаил Сарафов. През годините
статистиката се развива и успява да заеме
осезаемо място в живо-

та на всички – бизнесът
планира и отчита своето развитие, студенти
и ученици се подготвят
за професионалната си
реализация,
гражданите се информират за
състоянието на икономиката, на обществото
и околната среда, като
използват статистическите данни.
По повод годишнината, в Териториалното
статистическо бюро в
Търговище директорът
Юлияна Митева

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

Геодезически дейности
Картография
Кадастър
гр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
тел. 0886 407 453

Вписан в регистъра на правоспособните лица с регистрационен № 2750, Заповед РД-15-95/04.09.2014 г.

Местен парламент

Искат отстраняване
на Николай Даскалов

Председателят
на
Общинския съвет в Търговище Севим Али е поискала Общинската избирателна комисия да
прекрати предсрочно
пълномощията на Николай Даскалов, в качеството му на общински съветник в местния
парламент. Мотивите, с
които се иска отстраняването на Даскалов са
отсъствията му от заседания на Съвета.
Законът за местното самоуправление и
местната администрация предвижда, когато общински съветник
не е уведомил писмено председателят на

Общинския съвет за
неучастието си в заседанията на съвета и не
участва в три поредни
или в общо пет заседания през годината, пълномощията му да бъдат
прекратени, обясни за
в-к „ТН” Гергана Цонева
– председател на ОИК в
Търговище.
В момента тече процедура по уведомяването на Николай Даскалов, търси се контакт
със съветника. Законът
дава възможност той да
се защити, мотивирайки отсъствията си пред
състава на Комисията и
едва тогава тя да излезе с решение (на 2 стр.)

Театърът е прозорец към човека
Джукелова
в ролята
на домакиня в
пиесата
"Едноокият цар"

- Г-жо Джукелова,
макар и още твърде
млада, имате богата
и завидна творческа
биография – участия
в постановки в найпрестижните
наши
театри, в осем филма, носителка сте на
много награди и т.н.
Естествен е въпросът, как се чувствате
в тази творческа въз-

Това твърди ПАРАСКЕВА ДЖУКЕЛОВА,
която разговаря с Катя ХРИСТОВА в
една от почивките на репетициите на
пиесата „Едноокият цар” – премиерата
на която ще бъде в четвъртък, 2 юли

раст? Какви планове имате за бъдещето?
- Какво да ви
кажа, та нали има
една приказка: „Разкажи на Господ какви са
плановете ти, че да го
разсмееш”. Но, за да
отговоря ще кажа, че
основно плановете ми
са свързани с отглеждането на моята дъщеря и
разбира се, с работата
ми -нищо по-различно
от преди.
За моя радост, сега

играя в няколко различни представления, тъй
като след майчинството ангажиментите ми
бяха понамалели. Това
смятам, че е нормално
и всяка жена минава
по този път, когато приоритетът е друг. Сега
играя две представления в Търговище, едно
в Плевенския театър
/„Пролетно
тайнство”
от Бойко Илиев/, едно
в Народния театър /
„Добри хора” от Дейвид
Линдзи Абер, с режи-

сьор Николай Поляков/.
И това са все големи
роли, които ми доставят
удоволствие.
Та, засега плановете
ми са тези – да си играя представленията и
вероятно да участвам
в нови неща, тъй като
имам преведени пиеси, които също искам
да се случат на някоя
сцена. А по отношение
на киното положението
е много неясно към момента. На първо място,
защото малко (на 3 стр.)
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По-малко Слънчево, подходящо за почивка
безработни
Времето през юли

Безработицата в Търговищка област намалява и
през май, съобщи директорът на Бюрото по труда в
Търговище Иван Топалов.
По думите му това се случва за пореден месец, като
спрямо април равнището на
безработицата е намаляло с
почти 1%. През май то е 17.3
процента, при 18.2% през
април и 19.5% през май
2014 г. За съжаление, все
пак в региона безработицата е значително по-висока
от средната за страната,
която е около 10 на сто.
Общо обявените през
май свободни работни места от работодатели в Търговищко са 376. По програми
за заетост има заявени 43
работни места, като половината от тях са по регионални
програми за заетост. По националната програма „Възстановяване на българската
гора” има 16 заявени места
за община Попово. За тях
заявки се събират до края
на годината. По Програмата се осигурява обучение и
стажуване на младежи до
29-годишна възраст. По насърчителните мерки за заетост в бюрата по труда има
обявени общо 11 свободни
позиции.
През май са започнали
работа 498 регистрирани
безработни, като на 283 безработни заетост са осигурили трудовите посредници в
Дирекцията.

Месец юли по правило е
един от най-топлите месеци
в годината. Температурите
са високи, а слънцето пече
много силно. Прогнозата ни,
за времето през месеца е
за средна месечна температура около 33-35 градуса, а максималните средно
месечните температури се
очаква да бъдат в рамките
на 34 - 37 градуса, а найниските стойности може да
достигнат 13- 18 градуса
по целзий. В някои части
на страната юли е найтоплият и температурите
достигат максимални стойности, като термометрите
надминават скалата от 40
градуса и достигат 40-42 в
обедните часове.
В тези моменти излизането и излагането на преки
слънчеви лъчи не е препоръчително и повечето специалисти съветват
да се стои на дебела сянка и да се
приемат много течности, за да не се
получи обезводняване или топлинен
удар.
През
първите
десет дни на месеца се очакват
югоизточни ветрове и слаби валежи.
През втората десетина на юли се
прогнозира бързо
затопляне на температурите, а в

последните дни на месеца
ще преобладават западни
ветрове.
През месеца се очакват
и краткотрайни, но силни валежи от 2 до 4 дни.
Прогнозата е за около 200
литра на квадратен метър,
възможно е и разрязване
на летни бури, но те ще
преминат бързо и времето
отново ще се усмихне на
почиващите. Очакват се
също и градушки.
Времето през юли ще зарадва всички любители на
лятната почивка и ще даде
прекрасни възможности за
отдих на морето или планината.
Температурата
на водата ще бъде около
27-28 градуса. В морските
курорти температурите ще
са подходящи за активен
летен отдих и ще достигнат
средно месечните с около

Областният
координатор
на Старейшини - ГЕРБ в Търговище д-р Никола Найденов
посети Европейския парламент
в Брюксел, съобщават от пресцентъра на партията. Визитата
бе по покана на евродепутата
от ГЕРБ Владимир Уручев.
В рамките на два дни представители на СГЕРБ от цялата
страна се запознаха със структурата и работата на Европейския парламент. По-късно те
се срещнаха и разговаряха със
своя домакин Владимир Уручев и с неговите колеги Ева
Паунова и д-р Андрей Ковачев,
които ги запознаха с акценти
от своята работа в постоянните
комисии и делегации, в които
участват.
Голям интерес сред Старейшините предизвика срещата
им с Ан Херманс, който е президент на Европейския съюз на
гражданите-сеньори към Европейската народна партия. Актуалните теми, които тя постави,
провокираха оживена дискусия, в която бяха поставени редица въпроси.

(от 1 стр.)
паралелка са
събрали ПТГ „Цар Симеон Велики” – специалност
„компютърни техники и
технологии” и ПГИИ „Джон
Атанасов” – „икономическа
информатика”, в областния
град. В училища в останалите общини на региона не
е имало обявен прием след
седми клас, уточни Михайлова.
Тъй като за втора поредна
година Езиковата гимназия
не успява да събере дори минималния брой от 18 ученика
за сформиране на паралелка,
за коментар се обърнахме
към директора на училището
Атанас Цанев. Според него,
е редно общинската управа
да се намеси и да регулира
профилирането на I и II СОУ
в града, а не да се позволява
и на тези училища да заявяват хуманитарни паралелки
с чуждоезиков профил. „Учениците в Търговищко са много малко, за да предлагаме
едно и също”, каза Цанев. От
друга страна, той отбеляза и
факта, че Езиковата гимназия не е на равен старт, кога-

то става дума за конкуренция
при училищата. На първо
място, защото мнозинството
от кандидатствалите за обявените паралелки в СОУтата са техни ученици. А и
базата, която предлага Езиковата, е в пъти в по-лошо
състояние от тези на другите две гимназии.
В учебната 2015/2016 г.
в ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” ще продължат обучението си около 100 ученика,
в четири паралелки. „Тази
година ще я изкараме почти
нормално, въпросът е какво
ще се случва занапред, тъй
като сегашните ни възпитаници ще завършат, но веднъж подминем ли критичната точка, връщане назад
няма да има”, лаконичен бе
директорът Атанас Цанев.

4-5 градуса под стойностите им. Ето прогнозата
за месечните температури в някои по-големи градове по Черноморието:
Варна-33, Бургас-35, Несебър-35, Приморско-34,
Каварна-32. Високите температури ще накарат много хора да търсят спасение
в планинските курорти или
в прохладните помещения,
които разполагат с климатизация и добра вентилация на въздуха.
Прогнозата за времето
в планините през юли е
за идеално време. Всички
планинари ще могат да се
насладят на чудесни преживявания там. Прогнозата за времето в по-големите планински курорти:
Пампорово-25
градуса,
Банско-26 градуса, Боровец - 25 градуса.

Понеделник, 29 юни 2015 г.

Писмо до редакцията

Благодарност
на една майка

С това писмо искам да разкажа на читателите за
един човек , когото срещнах при тежки за мен и семейството ми обстоятелства. Като искам да ги уверя,че
доброто все още съществува.
Няма никога да забравя 31.12.2014г. - вечерта, в
която другите празнуваха в очакване на Нова година и в която дъщеря ми беше приета по спешност
в УМБАЛ "Александровска"-София. Няма да забравя
тежката операция и лекаря, който я извърши - д-р
Петър Грибнев - роден и израснал в Търговище, син на
небезизвестната д-р Савка Добрева -началник ТЕЛК Търговище. Няма да забравя доктора и човека Петър
Грибнев! Много млад и твърде начетен и особено способен за тази тежка специалност - хирургията. Няма
да забравя топлите му тъмни очи, очарователната
му усмивка и увереността, която излъчваше.Макар
и с много тежък работен график - виждала съм го да
обядва с баничка на крак, между две операции, намираше
време да окуражи и успокои измъчената ми майчина
душа. Признавам си - на два пъти след операцията му
предлагах пари.Отказът му беше немедлен и категоричен. Заявявайки, че получава заплата за труда си!!!
Първо не можах да повярвам, че в днешно време все
още се намират лекари, които отказват пари. После
се засрамих от собственото си предложение, защото
този човек ми даде урок по чест и достойнство. Макар че всеки родител, на когото му се е налагало да
се бори за живота и здравето на детето си, ще ме
разбере.
Изпитвам гордост,че имам шанса да познавам този
човек. Не само лекар и ерудит, не само хирург, който
ежечасно връща живот, а Човек - успял да съхрани човешкото в себе си, усмивката си, съчувствието към
болката на другите - все неща, така дефицитни в
наши дни.
Благодаря ти, докторе!!!
Свеждам глава и ръце ти целувам, макар и да си на
възрастта на дъщеря ми!
Приеми молитвите за здраве и благоденствие, отправени от една благодарна майка. Адмирации и за
майката - д-р Савка Добрева - отгледала и възпитала такъв достоен човек. Гордост и благословия е да
имаш такъв син.
Зюлия АХМЕДОВА

Приемът след седми клас Ученици
Посети
По проект в Опака
гостуваха...
Брюксел
Старейшина
от ГЕРБ

Искат
отстраняване...

(от 1 стр.) по казуса.
Гергана Цонева уточни,
че за последните четири години това е първият случай,
в който се иска отстраняването на общински съветник.
Съставът на настоящия Общински съвет на няколко
пъти се е променял, но мотивите са били лични – семейни или професионални
ангажименти.
Припомняме, че Николай Даскалов бе председател на Общинския съвет в
предходния му мандат. Той
сега е един от петимата съветници от листата на МК
„Обединени за Търговище“.
„ТН”

(от 1 стр.) и служители се
срещнаха с възпитаници на
професионалната гимназия
по икономическа информатика „Джон Атанасов”. В
свободна среща-разговор,
на учениците бе разказана
историята на българската статистика от нейното
създаване до днешни дни,
обсъдени бяха дейностите,
които се извършват тук.
„Осигуряването на адекватна, навременна и точна
статистическа информация
за параметрите на протичащите стопански и социални
процеси, допринася за успешното координиране на
международните усилия за
преодоляване на негативните последици от кризата”, каза по време на срещата Юлияна Митева.

„Граждански
мониторинг
за по-добро управление”

Представители на неправителствения
сектор
проведоха работна среща
с председателя на Общинския съвет в Опака Гюнер
Ашимов и секретаря на Общината Галя Кулева в четвъртък – 25 юли. По проект
„Граждански мониторинг за
по-добро управление”, изпълнителният директор на
сдружение „Болкан Асист”
Славея Христова и председателят на сдружение СИДУРО – Опака Диана Якимова извършиха пилотното
наблюдение върху дейността на местната власт. То се
извършва в четири общини
в страната /Белене, Димитровград, Карлово и Опака/,
като се следи върху прилагането на основните прин-

ципи за добро управление:
„Публичност”, „Отчетност”,
„Обществено консултиране”, „Партньорство и участие”.
По време на срещата
бяха представени накратко целите и дейностите на
проекта, партньорството с
неправителствени организации от четирите пилотни
общини по проекта в България, както и доброто взаимодействие с общинската
администрация. Представени бяха стандартите с
конкретните индикатори,
по които ще се извършва
наблюдението върху дейността на общинската администрация и Общинския
съвет.
Целта на наблюдението
не е да бъдат злепоставени институциите, а да се
установят положителните
страни и предизвикателствата при прилагането на
тези основни принципи и
да се направят обосновани
предложения и препоръки
за оптимизиране на тяхната работа. Освен пилотно
наблюдение върху дейността на институциите на
централно и местно ниво,
дейностите по проекта
включват и проучване на
европейския опит и практика по темата, което се
осъществява паралелно с
наблюдението. Резултатите от наблюдението и проучването ще бъдат описани
в доклад и представени на
публична среща през септември, тази година. „ТН”

Понеделник, 29 юни 2015 г.
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Театърът
е
прозорец
към
човека
105 години от рождението
Народен деятел на културата

на Петър Стъпов

Петър Стъпов

Иван ВАСИЛЕВ
Роден е на 25 юли /стар
стил/ в Ески Джумая /Търговище/ през 1910 г. Тук работи
като начален учител след подготовката в Педагогическото
училище в Шумен. В родния
край се изявява и като активен
деец на читалище „Напредък”
– библиотекар и ръководител
на самодейна театрална трупа. През 1934 г. на 3 март е избран за член на Управителния
съвет на Съюза на писателите от провинцията, свикан по
инициатива на в. „Хоризонт”,
редактиран от Петър Стъпов
и сп. „Светлоструй”. За прогресивните си идеи два пъти е
уволняван като учител – през
1934 г. е назначен в с. Черковна, след намесата на ген.
Владимир Заимов, възвърнат
в Търговище. През 1941 г.
уволнен като учител и оттам

нататък живее и работи в София. Тук е един от редакторите на в. „Септемврийче”,
литературен редактор на сп.
„Картинна галерия” и зам.-главен редактор. Пенсионира се
през 1972 г. От 1973 г. е член
на Националния комитет за
трезвеност. Награден е с ордени: 1959 г. – „Кирил и Методий”, II степен”; 1960 – „Кирил
и Методий”, I степен; 1970 г. –
„Червено знаме на труда”. Но
особено се радваше на почетното звание „Народен деятел
на културата”, което напълно
заслужаваше. Бил съм с него
на много срещи с читатели и
съм го представял, спомням
си, че на една от срещите още
преди да влезем в контакт с
почитателите, ми прошепна
на ухото: „Да не забравиш да
кажеш, че съм народен деятел
на културата.
Петър Стъпов е автор на
произведения за деца и възрастни, родолюбец, познаващ
и миналото и вълнуващ се от
настоящето на мястото, където зората го огрява за първи
път, както казва патриархът на
българската литература Дядо
Вазов. А сега думите на автора
на романа „Знаменосецът” за
Никола Симов – Куруто, който
се чете с интерес от мало и голямо: „Аз обичам новото, кое-

КУЛТУРА * КУЛТУРА* КУЛТУРА В Кукления

„Снежната
“Царство кралица”
на игри”
Изложба на
деца в Музея

Участниците в лятната
образователна
програма
„Лято в музея”, организирана от Регионалния исторически музей в Търговище,
подредиха изложба на детски играчки в Славейковото
училище.
Играчките, принадлежали на родителите на децата.
А самите те издириха, проучиха и изложиха експонатите в една от залите на
музея. Идеята за тази детска инициатива се породи
спонтанно в процеса на занятията и е резултат от наученото и преживяно в музейните обекти. Изложбата
е отворена за посетители до
30 юни.

„Снежната кралица” е последната постановка на Кукления театър в Търговище, с която ще бъде закрит театралния
сезон. Премиерата ще бъде
утре – 30 юни, от 18 ч.
Режисьор на спектакъла и
автор на музиката е Николай
Бояджиев, а сценографията е
дело на Емилияна Тотева.
В драматизацията по приказката на Ханс Крисан Андерсен участват актьорите Моника
Угренова и Милен Алексиев.

то кипи в Търговище, обичам и
онова, което е останало като
спомен някога и върху което
се гради настоящето”. През
1980 г. подготвих като краевед в библиотеката, в която той
остави ярка следа био-библиографията „Петър Стъпов”. Тя
има подборен, препоръчителен характер и се надявам,
че библиотеката, която сега
носи неговото име, ще намери начин достойно да отбележи юбилейната годишнина на
своя патрон.А към тая идея ще
е добре да се присъединят и
Държавния архив – Търговище и Регионалния исторически музей със справка на материалите , свързани с Петър
Стъпов. А Общината в Търговище да осигури паричната
страна на паричната страна
на проекта, което не пречи да
има дарения и от други места.
И така хора, които по здравословни причини не могат да
пристигнат в Търговище, чрез
ксерокопия да се запознават с
материалите, които ги интересуват. Има вече опит в това отношение с юбилейното издание за Никола Симов – Куруто.
А биха могли да се появят и
юбилейни листовки за Петър
Стъпов и Куруто. Специално
за изданието за Петър Стъпов
е потребно да се отбележи,
че пасва не само към поредицата „Дейци на изкуството
и културата”, а и към поредицата „Искра
Момент от посталюбородна”.
"Да се влюбиш
Това важи и новката
в пеперуда" с Параскева
за едно бъде- Джукелова
що издание
за
покойния почетен
гражданин на
Търговище
Димитър Харизанов,
за
такъв художник като Румен Скорчев,
чиято бащина
стряха за съжаление не
бе запазена.
сейват никакви битовизми и други ангажименти.
Неминуемо е, когато си в града, в който живееш,
вниманието ти да е отвлечено от куп друг неща,
като семейството, приятелите и т.н. А и тук всичданг Басри Ананда. Батик ин- ко е на много по-малки разстояния. Давам си
структорът показа етапите на сметка, че само преди дни бях в София и можех
работа при създаването на да се залутам в множеството от хора, трафик,
батик по една от оригиналните предвижването от едно място до друго ти коства
технологии. Всеки имаше въз- един час. Докато, когато дойда тук, аз знам че
можност да изпробва уменията съм тук да работя и както се казва по цял ден не
си с инструмента чантинг и да излизам от театъра, от което разбира се фамисъздаде различни форми върху лията малко страда. Докато аз съм тук, дъщеря
плат, опънат на гергеф. Послед- ми е при моите родители, но пък периодът е кратък и работата е събрана, концентрирана.
ва специфично боядисване на
- За последната година играете втора роля
плата и отстраняване на восъка в Търговищкия театър. Какво е мнението Ви
по специална техника в гореща за търговищката публика?
вода.
- Не бих казала, че публиката тук е по-разВ края на срещата гостите лична от тази в другите градове. Това е публика
получиха цветя и подаръци от жадна за добри представления и за спектакли,
своите домакини и благодариха които да говорят на нейния език, тоест събитисърдечно за топлото посрещане. ята и героите да се допират до усещанията и
Евауани Ша’адах Басри има живеенето на хората. Много е хубава публиката
дипломи по индонезийска лите- тук, макар да е малко. Би ми се искало да има
ратура и публични отношения повече представления в Търговище, защото хоот университета в Джакарта. рата са много топли и радушни и го заслужават.
- Като изявена актриса не може да не следите
Тя е артист, учител в Основно
училище с изучаване на танци, споровете около театралната реформа у нас, те
театър и батик. Като студент продължават буквално до днес, когато Владие участвала в турове и фести- мир Люцканов от Младежкия театър „Николай
Бинев” говори за фалит и т.н. Каква е Вашата
вали за традиционни танци в
позиция – как трябва да изглежда утре и вбъдеГермания, Тунис и Русия, пре- ще българският театър?
подавала е традиционни танци
- Въобще не ми се коментира този въпрос, завъв Ванкувър (Канада). Нейни- щото нито съм човекът, нито капацитетът, който
ят баща Енданг Басри Ананда ще бъде послушан, каквото и да кажа. Според
е писател, артист, поет, автор мен, този проблем е по-скоро едно голямо бърна 6 книги с приказки за деца борене. Както ще видите в пиесата „Едноокии младежи, редактор на книги с ят цар”, там има един човек, който се хваща и
действа, независимо дали е правилно или не. Та
обществена значимост.

Гуру по батик - в Търговище

Гуру батик инструкторът
Евауани Ша’адах Басри от Индонезия показа една от автентичните техники за създаването
на батик, популярна в неговата
родина. Демонстрацията се състоя във фоайето на Младежкия
дом в Търговище. Присъстваха
деца, младежи и възрастни – любители на
приложните изкуства.
Приятелските взаимоотношения между клуб „Батик” към
Младежкия дом, с
ръководител Славка
Георгиева и Индонезийското посолство в
България се превърнаха в традиционни.
В четвъртък, те продължиха с демонстрация на автентичната индонезийска
техника батик.
По покана на клуб
„Батик”, в Търговище
гостуваха културното аташе на Индонезийското
посолство Дина Мартина
и творците Евауани
Ша’адах Басри и
нейният баща Ен-

(от (1 стр.) филми се снимат, а и още по-малко са женските роли в тях. Обикновено в киното
нещата се случват много набързо и затова не
мога отсега да кажа, че имам някакви планове
за филм, но ако се появи, ще е добре дошъл.
- Другият естествен въпрос е как се озовахте в Търговище и как се чувствате в нашия
театър?
- В Търговище попаднах за първи път преди
около десет години. Тогава правихме пиесата
„Обир” от Джоу Ордън и режисьорът Красимир
Ранков ме покани за ролята. Тук заедно с Любо
Нейков, Пламен Сираков и др. бяхме гостуващи
актьори. И оттогава са взаимоотношенията ми с
търговищкия театър, а впечатленията ми са все
приятни.
През миналата година пък ми се обади директорът на театъра Петър Петров и ме покани
да участвам в „Да се влюбиш в пеперуда”. Зарадвах се много на това предложение, защото
ролята е нетипична, някак си не кореспондира
с мен самата и може би дори не съм първият избор на режисьора. Но аз обичам ролите, които
ме провокират по някакъв начин, а не са твърде
лесни. Тогава работихме много добре с режисьора Александър Илинденов, както и с колегите
и мисля, че работата ни даде резултат, защото
представлението се получи добре, играли сме го
доста в страната и надявам се да го играем още,
защото публиката го приема с отворени обятия.
А за сегашната пиеса слушам от няколко
месеца. Бяхме в София и с Георги Стайков и
Владо Петков разговаряхме. Още тогава те ми
казаха, че имат един интересен проект заедно,
за който се търси театър, където да се постави.
И впоследствие Владо Петков разговарял с директора на търговищкия театър, а и нали той е
режисьор тук, така че това бе един естествен
избор. Предложиха ми ролята и аз я приех с
най-голямо удоволствие. Първо, защото пиесата е изключително забавна и актуална – бих я
нарекла социално-политическа сатира и второ,
защото работата с Владо Петков, Жоро Стайков,
а и останалите колеги ми е безкрайно интересна
и приятна.
- А има ли предимства в работата с един
неголям театър в провинциален град?
- За мен предимството е, че се работи концентрирано. Тоест, когато аз дойда да репетирам тук, знам, че идвам само затова и не ме раз-

– трябват ни хора на действието, а и на мисълта. За съжаление, по чиновническите места по
министерствата, а и не само там, са се нароили
много хора, които само си топлят местата, но не
вършат смислено работата си. А затова трябва да има стратегия и тя да бъде национална,
а не да се действа на парче. Проблемът е, че
хората, които правят тази стратегия, нямат далновидно мислене.Според мен, културата навсякъде трябва да бъде важна част от обществото,
защото това е начинът то да се облагороди.
Всеки сам знае какво му е положението.
Възможно е на места да се обявят и фалити,
защо не. Но аз съм на мнение, че в театъра не
щатовете са най-доброто нещо. 10 години съм
била на свободна практика и както виждате не
съм загинала. Смятам, че в изкуството е много
странно някой да се закотви някъде и да смята,
че ще бъде там до живот. Все пак става въпрос
за доказване, за развитие. За мен закотвянето
на щат е една малка смърт, макар и в момента да работя на щат в Народния театър. Но пък
той е едно място, където най-логичното е да се
стараеш да запазиш ниво и да бъдеш в щата
на този национален институт. Не би ми пречило
обаче, ако там не се намери място за мен, да
изляза отново на свободна практика и това не
ме плаши по никакъв начин.
- Има ли бъдеще театърът по принцип,
след главоломното нашествие на телевизията и интернет в живота ни? Ще остане ли
място в изкуството и за театър?
- Сериалите и телевизията въобще и театърът не се бият, тъй като те нямат обща публика.
Спомням си преди години, още като студентка,
една моя хазяйка ме питаше дали нямаме някое представление, което да се играе в почивните дни, тъй като през седмицата гледала сериал, който не можела да пропусне. Така че ще
кажа, че телевизията я има, тя има своите зрители, а театърът е съвсем друго преживяване.
Мисля си, че малко преувеличаваме, когато казваме, че публиката е свикнала да гледа
само весели неща и търси само тях по афишите.
Донякъде е така – хората се блазнят да гледат
своите любимци от телевизионния екран, искат
да гледат комедии, трудно е да ги накараш да
гледат драма, но пък трябва да се опитва, нали
в това е смисълът на всяко едно изкуство.
Преди време гледах един документален
филм за Жул Паскин и там колекционер на изкуството твърдеше, че изкуството не може да
бъде за всички. То е за избрани, за тези, които
желаят. Може да се опитваш да ги обучаваш
като малки, да ги учиш на естетика и вкус, но
това не означава, че като по-възрастни ще ги
караш на сила да влязат в салона и да гледат
нещо, което не желаят. Според мен, просто
трябва да се започне от най-малките.
- А ходи ли младото поколение на театър
и какво предпочита да гледа, според Вас?
- Трудно е да се каже. Според мен младото
поколение има липса на култура и тази култура
тръгва от родителите и от семейството въобще.
Още като влезе в театралния сезон, малкото
дете или ученикът трябва да знае какво е поведението тук и как да се държи. Трябва да му е
разяснено, че това не е цирк, не е концерт, това
е едно друго преживяване, за което е нужно
обаче да се дава личен пример. Винаги е било
така, това не е нищо ново. Има си изкуство за
масите, има такова и за избрани хора, които
имат някакви по-специфични изисквания. Не
мисля, че това е нещо ново. Факт е, че у нас
простотията лъха отвсякъде, но за това не е
виновен театърът, тя идва и от училище, и от
улицата, и отвсякъде.
Според мен, трябва да се помисли как да се
финансира това изкуство, така че то да не е изцяло зависимо от комерса. Няма нищо лошо в
комерсиалното, но лично за мен дори то трябва
да бъде направено на ниво, от което да не се
срамуваш. Никога не съм правила нещо компромисно за себе си. Ако видя, че е компромис,
просто ставам и си тръгвам.
А конкретно за новата пиеса „Едноокият цар”
ще кажа, че тук публиката ще види едно много
качествено направено представление. Надявам
се да е комуникативно и освен забавното зрителят да открие и размисъла в него.
- Какво бихте пожелали на търговищката
публика, която вече познавате?
- Аз съм в Търговище вече близо месец, откакто текат репетициите. И съм много щастлива от това, че ако през миналата година целият
град беше разкопан и кошмарен, сега е изключително приятно да се движиш в центъра на
града. Виждам, че периферията не е в цъфтящо
положение, но това го има във всички градове,
не е само тук. За мен е изключително приятно
да съм във вашия град, особено в периода, когато цъфтят липите и целият град ухае на липов
чай - много приятно и спокойно е.
А на търговищенци ще пожелая да се чувстват
добре в града си и разбира се да ходят на театър,
защото това е прозорецът към тях самите.
- Благодаря Ви за този разговор, г-жо
Джукелова.

Понеделник, 29 юни 2015 г.
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ЛЕТЕН ХОРОСКОП ЗА ВСИЧКИ ЗОДИИ
ОВЕН Любов, нов партньор и повишение
До 11 август Юпитер ще е в Лъв - петия ви
дом, отговарящ за романтиката, страстта,
творчеството и себеизразяването. Имате
още 4 месеца, през които да разбиете поне няколко сърца.
Ако искате да обърнете страницата, ще
имате врати, на които да почукате. Въпросът
е готови ли сте за промяна, защото петият
дом носи не само романтика, но и плодовитост.
За Овните, които копнеят за деца, това е добра новина. Останалите да бъдат внимателни
и да използват предпазни средства. Освен в
любовта късметът ще ви съпровожда и в работата.
ТЕЛЕЦ Бебе или домашен любимец
Благоприятните промени, с които започнахте годината, в началото ви изпълваха с ентусиазъм. Той малко по малко избледнява и на преден план изплува умората от допълнителните
ангажименти. През май ви предстои важно
запознанство, пише Труд. Емоционалната ви
интелигентност трябва да е на висота, за да
не повторите грешки от миналото. Юпитер е
в четвърти дом до 11 август, което отваря
възможност да купите или да продадете имот,
да увеличите семейството си (това включва и
евентуална бременност или нов домашен любимец) или сериозна промяна в начина на живот.
БЛИЗНАЦИ Нови идеи, нов късмет
Пролетта пукна и дойде време да излезете
от зимния сън. Насочете неизчерпаемата си
енергия в проекти за самоусъвършенстване и
намерете начин да споделите новите си идеи
с хора, които ще ги оценят. Това ще се окаже
плодотворно. Тази година Сатурн минава през
Стрелец - седмия дом, отговарящ за ангажиментите и връзките. Това означава, че главен
акцент ще имат взаимоотношенията ви с другите. Като Близнак избягвате задълженията,
но през 2015 г. ще ви се наложи да вземете
някои важни решения както в личния, така и в
професионалния си живот.
РАК Къде е съкровището?
Раци, излезте от дупката си, защото около
вас гъмжи от пари. Възможно е тази година да
бъде една от най-доходните в живота ви. Разковничето към успеха може би се намира в случайно решение, което ще вземете през юни.
Обичате спокойствието на дома и живота без
стрес и промяна, но сега имате рядка възможност. Не я изпускайте заради страха от новото и непредвидимото. Погрижете се за здравето си. Ядете прекалено много нездравословни
храни, а тялото ви има нужда от пречистване.
Преминете на здравословен хранителен режим
или спрете поне месото.
ЛЪВ Пишете CV, задават се промени
Всеки Лъв иска да чуе: “Това е ВАШАТА година!” Е, добре, кога, ако не сега, ще го чуете
с най-добро основание: Лъвове, това е вашата
година. В живота на всеки има моменти, в които се отварят не една, а едновременно всичките вратички към бъдещите успехи. През следващите месеци може би ще усетите вятъра
на промяната. Време е сериозно да се заемете
с това, което правите най-добре. Търсете работни места, изгответе си CV - точно сега не
е подходящо да се отнасяте с пренебрежение
към таланта си и да изпускате важни възможности.
ДЕВА Край! Ставате артисти
Тази година ще си почивате. Това противоречи на амбициозната ви и склонна към прецизни и сложни планове натура, но Юпитер е в
Лъв - дванайстия ви дом, а това означава да не
прибързвате с нищо. Единственият правилен
начин да контролирате нещата е като се откажете от контрола. Насочете вниманието
си към прощаване и сдобряване с хора, с които
сте се раздалечили. През 2015 г. ще развиете
артистичната си страна - малко почивка за лявото полукълбо на мозъка ви. Извадете прашасалата китара от килера или се хващайте за
боите и четката и действайте.
ВЕЗНИ Още повече приятели
Колкото и да е странно за контактен човек
като вас, сега му е времето да увеличите още
повече приятелските си кръгове. Наред със
старите верни другари ще завържете нови
познанства, които ще прерастнат в чудесни
приятелства. Юпитер (планетата на пътешественика) е в 11-и дом при вас - дома, който
е свързан със социалните връзки и новите технологии. Започнете да водите нов блог, напра-

вете си влог или уебсайт. 2015-а ви е годината на благотворителността. Всяко действие в тази насока ще ви се
отплати десетократно - макар и в нематериален аспект.
СКОРПИОН Заблести, за да светиш
В сравнение с това, което беше през миналата година,
2015 г. ви е късметлийска. Вече минаха 4 месеца, в които
да забележите, че звездите са малко по-благосклонни. И
това е нищо! От май тепърва започва да ви върви като по
куче тоягите. Има само едно условие: да не допускате ниското самочувствие да ви попречи да направите първата
крачка към успеха. Не бъдете плахи - позволете си да блеснете. Този съвет се отнася не само за кариерата, но и за
личния ви живот. Колкото до любовта, 2015-а ще завърши
за вас с триумфални фойерверки.
СТРЕЛЕЦ Пролетта на вашето доволство
Сянката на Юпитер ще разхвърля по пътя ви клеси
(това означава "страдания, болки, тревоги, огорчение"),
но всичко ще бъде временно. Ще си вземете поука, а някое
от рискованите ви начинания дори има шанс да излезе успешно. Хаотичните ви необмислени флиртове също може
да доведат до нещо добро. Идва пролетта на вашето доволство, възползвайте се. Топлите дни ще са изпълнени с
приключения и вълнения. Пътешествията ви ще са не само
приятни, но и ползотворни за бъдещето. Колкото и да е
странно, навлизате в почти благоразумен етап.
КОЗИРОГ Изкуството зове
Няма да познаете Козирога това лято. Още отсега се е
запътил към поприще, в което никой не си го е представял.
Духовното и мистиката го зоват неудържимо. Затова не
бива много да се учудваме, ако Седемте рилски езера през

август се изпълнят с Козирози в бели премени, тръгнали
да пеят боси по поляните с дъновистите. Събужда се и артистичното му начало. С разцъфването на овошките ще
разцъфти творческата му природа. Ако досега е драскал
небрежно с химикал върху тефтера си по време на лекции и
заседания, скоро ще се въоръжи със скицник, статив и бои.
ВОДОЛЕЙ Всичко е любов
Всичко, което не е свързано с любовта, би било празни
приказки, когато описваме какво предстои на Водолеите.
Те са в етап, благоприятен за романтичните и партньорските отношения. От 12 август за тях започва 13-месечен период (до септември 2016 г.), в който Юпитер навлиза
в Дева - в осмия дом, който отговаря за интимните връзки
и за сливането. Така че на представителите на този знак
им предстои едно красиво лято, което може да завърши с
обвързване. От юли Водолеите ще имат голям късмет с
парите, но трябва да внимават да не се забъркат с непочтени хора.
РИБИ Каквото пипнат, става злато
Все така безкористни и посветени на спасяването на
всички нуждаещи се, през следващите месеци за Рибите е
дошъл моментът да заплуват гордо в свои води. Себеотрицателността им ще бъде забелязана, за творческите
усилия ще им бъде платено. Помощта невинаги трябва да
бъде безвъзмездна и представителите на знака ще разберат това по най-приятния за тях начин - ще получат
възнаграждение. От средата на тази година започва тригодишен период на неудържим възход в кариерата. Единственото условие е да се стегнат и да поемат нещата в
свои ръце.

Сексът през лятото
е по-опасен

През лятото температурите се покачват,
расте и сексуалният
апетит, но експертите
предупреждават
за опасностите, които
грозят любовните ви
авантюри по време на
горещия сезон.
Това е времето от

година на пълно удоволствие, но независимо от свободата, която
чувствате, трябва да
спазвате определени
правила при секс в горещини. Освен че могат да ви развалят настроението, грешките
могат да ви създадат

неприятности.
1. Не оставяйте
презерватива в колата. Високите температури могат да повредят презервативите
и да намалят ефективността им , когато става дума за контрацепция или предаване на

полови болести.
2. Не правете секс
на открито, преди
да сте "опознали"
околната среда. Въпреки че сексът на
открито е забавен,
трябва да внимавате
за хора, насекоми или
отровни растения. Не е
малка вероятността да
попаднете на отровен
бръшлян или на гнезда
на насекоми. Неприятен обрив или ужилване със сигурност ще
развалят преживяването. Винаги избирайте място, което е на
сянка и такова, където
не можете да бъдете
хванати.
3. Избягвайте секса във вода. Може
да звучи еротично, но
всъщност въобще не е

добра идея. По време
на секс във вода шансът да си "лепнете"
някоя полова болест
нараства значително.
Водата измива естествения лубрикант, което води до голямо триене, чрез което може
да си навлечете дори
драскотини и рани.
Чрез тях бактериите
лесно могат да влязат
в тялото ви.
Освен това, сексът
във вода увеличава и
шансовете за развитие на пикочни инфекции. И докато презервативът в този случай
може да помогне за
предотвратяване на
полови болести, той
не може да помогне
срещу пикочна инфекция.

Понеделник, 29 юни 2015 г.
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КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

Фирма „Тарго спийд” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ за работа в Европа /кат. С+Е/
Месечно възнаграждение – 1500-1800 евро
За повече информация – 0893 42 60 14
ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНО ВЪЗРАСТНО
СЕМЕЙСТВО в с Здравец за денонощна помощ.
По възможност да живее с тях; осигурени
самостоятелна стая и удобства. Може и млада
пенсионерка. Тел.: 0898 98 05 87

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

и още много оферти...

Продавам ЪГЛОВИ ЛЕГЛА от иглолистен
материал, заедно с матраците. Матраците са
„Стела”, двулицеви. Под леглата има съответно две и три чекмеджета. Леглата са малко
ползвани и са в отлично състояние. Намират
се в с. Камбурово, общ. Омуртаг . Осигурен е
и транспорт, демонтаж и монтаж. Цена: 700
лв.Телефон за контакт: 0886 033 445
http://olx.bg/ad/aglovi-legla-ID4yhVG.html

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

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място – 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672
((-7)

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

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

Спешно търся кръводарител – кръвна
група B отрицателна
СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
Тел.: 0898 360 049

Продавам ЛОЗЕ – 1 дка, с вилна
Разградска фирма търси
да назначи
постройка, в местността „Чокята”
ТЕХНОЛОГ - МЕЛНИЧАР,
до автобусна спирка; има ток
за мелницата си в Разград.
Цена по договаряне. Тел.: 0898 556 250
Атрактивно заплащане.
Продавам КЪЩА
Тел. за контакти 0886740147
Продавам
АПАРТАМЕНТ
88 кв.м. на ул. „Паисий” 5
– ет.4 от 5; тухлен
Тел.: 0899 75 10 63

срещу ПГИИ „Джон Атанасов” в
Търговище – ул. „Кракра” 3;
- две стаи, салон, кухня и санитарен
възел и дворно място 631 кв. м.
Цена по споразумение
Тел.: 0601/ 6 71 74

(2-4)

Продавам
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв.
„Борово око” – тухлен, лукс-обПродавам ГАРАЖ – бетон, с елекПродавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в
заведен; външна изолация; PVC
Давам под наем обзаведен апарместността „Кованлъка” – отремонтирана, тромер и нотариален акт в центъра
дограма. Тел.: 0893 93 55 12
тамент на ул. „Трапезица” в Търгогодна за живеене, с ток и вода, с 1 дка дворно на Търговище. Спешно – на ниска
вище – зад Дом „Майка и дете”
Продавам АПАРТАМЕНТ място, овощни дръвчета и лозе, на достъпно
цена. Тел.: 0876 24 25 91
Тел.: 0889 77 07 37
място с нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Продавам АПАРТАМЕНТ
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
на ул. „В. Левски” 40 в Търговище – 66 Продавам земя от 1 до 5 дка до
кв.м.; частична дограма; естествен парЕкофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново строНа 1 юли се навършват
кет; втори жилищен етаж.
Тел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавеж40 ДНИ
дане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
Тел.: 0897 87 57 30
без нашия съпруг, баща, дядо и прадядо
Продавам или отдавам под наем
помещения и заведения в съсед- Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН
Продавам
ство с верига Т- маркет в Разград
* бойлер на дърва и ток
АПАРТАМЕНТ, втори етаж;
– паркоместа/човекопоток.
* автоматична пералня „Индезит”
до Енергото в Търговище; 89
Тел.: 0898 59 51 99
* мебели – спалня, диван, ученическо
кв.м. Тел.: 0899 920 160
бюро със секция и други
Прима ТПК гр. Търговище
Продавам или давам под наем
Тел.: 0899 933 890
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

ПРОДАВАМ ПРОМИШЛЕНИ СТАФИДИ за изработване на смесени палети в склад в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
за безалкохолни напитки.
обзаведен; с електроуреди
ЗА РАКИЯ И РАКИЯ ОТ СТАФИДИ,
Тел. 0879/ 590 971 – г-жа Иванова Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057
С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
Тел. 0896 929107

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище с гараж. Тел.: 0897471025

ÑÒÀÉÊÎ
ÄÐÀÃÎÅÂ

Тъжно е без теб.
Липсваш ни.
С обич и болка – поклон
От семейството –
съпруга, дъщери, зетьове, внуци и правнуци

29 юни 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Най-търсеният
22.00 ч. - екшън

29 юни
БНТ 1

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg: Прабългарите
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Синьо лято 19-сериен
тв филм
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 По съвест - тв филм
22:00 Светът на живо: Великите сили /Австрия,
Германия и Сърбия/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие - сериал

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Кралете на бягството сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Отмъщение по принудаекшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Най-търсеният - екшън
01:00 Ренегат - сериал

bTV Cinema

08:00 Доктор на мафията сериал
09:15 90210 - сериал
10:00 Въздухари - комедия
12:15 Досиетата Х - сериал
14:15 Доктор на мафията сериал
15:30 Скитница - приключенски
18:00 Вътрешна сигурност сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 КАКВО НОВО В ПОНЕДЕЛНИК
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

18:00 Стажанти - сериал
18:30 Какво ще кажат хората сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Всички обичат Реймънд сериал

bTV Lady

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

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
bTV
13:30 Моята карма - сериен
06:30 Тази сутрин
14:30 Прости ми - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
16:30 Малката булка - сериен
12:30 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра
13:30 Тайните на времето 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
bTV Comedy
15:30 Светлината на моя
08:00 Дък Доджърс - анимация 21:00 Скорпион - сериен
живот - сериал
09:00 Домашен арест - сериал 22:00 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
10:00 По-другия петък - комедия 22:30 Господари на ефира - шоу
17:30 Лице в лице
12:00 Всички обичат Реймънд - 23:00 Почти законно - сериен
18:00 Бинго милиони - лосериал
Kino Nova
тария
08:00 Войната на Фойл - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 13:00 Стажанти - сериал
14:00 Какво ще кажат хората - 10:00 Елементарно, Уотсън 19:00 bTV Новините
сериал
сериал
20:00 С Русия в сърцето 14:30 Двама мъже и половина 11:00 Будни цяла нощ - сериал
сериал
- сериал
12:00 Фирмата - сериен
21:30 Истински истории 15:30 Новите съседи - сериал
13:50 Босът на бисквитките риалити
17:00 Комиците - шоу
семеен
22:30 Шоуто на Слави

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Десантна зона - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Универсален войник екшън

Diema Family

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх -сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен

Kino Nova - Двестагодишен човек
21.00 ч. - драма

30 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 История.bg: Аспарух
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Синьо лято - тв филм
14:45 Голямата кражба на
картини - тв филм
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд – сериал
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живо
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие - сериал

15:40 Хлебният човек - трилър
18:00 Елементарно, Уотсън сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК
23:40 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Кралете на бягството сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Най-търсеният - екшън
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Другата в мен - драма

bTV Cinema

08:00 Доктор на мафията сериал
09:15 90210 - сериал
10:00 Изгубеният батальон екшън
14:15 Доктор на мафията сериал
15:30 Ударът ,Пелам 123’:
Отвличане в метрото –
филм
17:45 Вътрешна сигурност сериал
19:00 90210 - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Парола: Риба меч - екшън
23:00 Дневниците на вампира
- сериал

19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Хортън - сериал
14:30 Малки сладки лъжкини сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Търси се - токшоу
18:30 Али Макбийл - сериал
19:30 Хортън - сериал
20:30 Малки сладки лъжкини сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Модна къща - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
bTV
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
bTV
Comedy
13:30 Тайните на времето 08:00 Дък Доджърс - анимация 21:00 Скорпион - сериен
сериал
22:00 Новините на Нова
09:00 Комиците - шоу
15:30 Светлината на моя
10:00 Танго за трима - комедия 22:30 Господари на ефира - шоу
живот - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд 23:00 Почти законно - сериен
17:00 bTV Новините
- сериал
Kino Nova
17:30 Лице в лице
13:00 Стажанти - сериал
08:00 Войната на Фойл - сериал
18:00 Бинго милиони - ло13:30 Какво ще кажат хората - 10:00 Елементарно, Уотсън тария
сериал
сериал
18:10 Опасни улици - сериал
14:30 Двама мъже и половина 11:00 Будни цяла нощ - сериал
19:00 bTV Новините
- сериал
12:00 Въпрос на чест - сериен
20:00 С Русия в сърцето 15:30 Новите съседи - сериал
13:00 Прозорец към двора сериал
17:00 Аламинут - шоу
мистери
21:30 Истински истории 18:00 Стажанти - сериал
15:20 Игрален филм
риалити
18:30 Какво ще кажат хората - 18:00 Елементарно, Уотсън 22:30 Шоуто на Слави
сериал
сериал
23:30 bTV Новините

19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Двестагодишен човек
- драма
23:45 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Икона - трилър
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Тежка кавалерия екшън

Diema Family

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
23:30 До последен дъх - сериен

СРЯДА

bTV Cinema - Отнесени от бурята
21.00 ч. - комедия

1 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 История.bg:
11:30 По света и у нас
12:00 Парламентарен контрол
14:00 Синьо лято - тв филм
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 По съвест - тв филм
21:50 В кадър: Капитализъм
по български
22:45 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 Под прикритие - сериал

09:00 Кралете на бягството сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Другата в мен - криминален
15:30 Пета предавка - шоу
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Отмъщение за Анджело
- екшън
00:00 Кости - сериал

сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал

bTV Lady

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Хортън - сериал
14:30 Малки сладки лъжкини сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Cool…T- лайфстайл
18:30 Али Макбийл - сериал
bTV Cinema
19:30 Хортън - сериал
08:00 Доктор на мафията 20:30 Дневниците на Кари сериал
сериал
09:15 90210 - сериал
10:15 Моят единствен - приклю- 21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
ченски
23:30 Модна къща - сериал
12:45 Досиетата Х - сериал
14:45 Доктор на мафията Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Парола: Риба меч - екшън 09:30 На кафе - НТВ
18:00 Вътрешна сигурност 11:30 Бон Апети
bTV
сериал
12:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
19:00 90210 - сериал
12:30 Гранд хотел - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Дневниците на вампира 13:30 Моята карма - сериен
12:00 bTV Новините
- сериал
14:30 Прости ми - сериен
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Отнесени от бурята 16:00 Новините на Нова
13:30 Тайните на времето комедия
16:30 Малката булка - сериен
сериал
23:00 Дневниците на вампира 18:00 Сделка или не – тв. игра
15:30 Светлината на моя
- сериал
19:00 Новините на Нова
живот - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
bTV Comedy
17:00 bTV Новините
08:00 Дък Доджърс- анимация 21:00 Хавай 5-0 - сериен
17:30 Лице в лице
22:00 Новините на Нова
09:00 Аламинут - шоу
18:00 Бинго милиони - ло22:30 Господари на ефира - шоу
10:00 Почти герои - приклютария
23:00 Почти законно - сериен
ченски
18:10 Опасни улици - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд
19:00 bTV Новините
Kino Nova
- сериал
20:00 С Русия в сърцето 08:00 Войната на Фойл - сериал
13:00 Стажанти - сериал
сериал
10:00 Елементарно, Уотсън 21:30 Бог да ни е на помощ - 14:00 Какво ще кажат хората сериал
сериал
сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал
14:30 Ало, ало - сериал
22:30 Шоуто на Слави
12:00 Въпрос на чест - сериен
15:30 Новите съседи - сериал
23:30 bTV Новините
13:00 Сянка на съмнение 17:00
Шоуто
на
Слави
трилър
bTV Action
18:00
Стажанти
сериал
15:15 Двестагодишен човек 08:00 Менталист: Крадецът на
19:00 Какво ще кажат хората драма
мисли - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 С Русия в сърцето сериал
21:30 Бог да ни е на помощ сериал
22:30 Шоуто на Слави

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Тежка кавалерия екшън
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 -сериал
17:30 Ларго Уинч - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Робокоп - екшън

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Двете лица на Истанбул
- сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
23:30 До последен дъх -сериен

bTV Cinema - Съдебен заседател
21.00 ч. - трилър

2 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 История.bg:
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Сен Тропе - тв филм
13:55 Синьо лято - тв филм
14:45 Давай, Даан, давай! - тв
филм
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Произведено в Италия игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Под прикритие - сериал

18:00 Елементарно, Уотсън сериал
19:00 Будни цяла нощ сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Терминатор - екшън
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Кралете на бягството сериал
10:00 Снайперисти - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Отмъщение за Анджело
- екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Снайперисти - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Циклонът - екшън
23:45 Кости - сериал

19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:00 Всички обичат Реймънд сериал

bTV Lady

19:00 Костюмари - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Подмяната - трилър
00:00 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 сериал
08:00 Незабравима - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Обирът - екшън
10:00 Ангели пазители - сериал 12:00 На гости на третата
11:30 Незабравима - сериал
планета - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
12:30 Ларго Уинч - сериал
13:30 Хортън - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
14:30 Дневниците на Кари - сериал
сериал
14:30 Уокър - тексаският
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
рейнджър - сериал
16:30 Блясък - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
17:00 Мармалад - шоу
- сериал
18:30 Али Макбийл - сериал
16:30 Медикоптер 117 19:30 Хортън - сериал
сериал
20:30 Дневниците на Кари 17:30 Ларго Уинч - сериал
сериал
18:30 Господари на ефира
bTV Cinema
21:30 Незабравима - сериал
- шоу
08:00 Доктор на мафията 22:30 Сияйна луна - сериал
19:00 Бойна звезда Галактика
сериал
23:30
Модна
къща
сериал
- сериал
09:15 90210 - сериал
20:00 Уокър - тексаският
10:10 27 сватби - комедия
Nova TV
рейнджър - сериал
17:45 Вътрешна сигурност 06:20 Здравей, България
21:00 Бягство от затвора сериал
09:30 На кафе - НТВ
сериал
19:00 90210 - сериал
11:30 Бон Апети
22:00 Преводачката - трилър
20:00 Дневниците на вампира 12:00 Новините на Нова
- сериал
12:30 Гранд хотел - сериен
Diema Family
21:00 Съдебен заседател 13:30 Моята карма - сериен
09:30 Пътеки към щастието трилър
14:30 Прости ми - сериен
сериен
23:30 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта - сериал
16:30 Малката булка - сериен
сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 До последен дъх bTV Comedy
сериен
08:00 Дък Доджърс - анимация 19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:30 Бон апети
09:00 Шоуто на Слави
21:00 Хавай 5-0 - сериен
14:00 Бурята - сериен
10:00 Как да губиш приятели
22:00 Новините на Нова
16:00 Ритъмът на мечтите и да дразниш хората 22:30 Господари на ефира - шоу
сериен
комедия
17:00 Двете лица на Истанбул
12:00 Всички обичат Реймънд 23:00 Почти законно - сериен
- сериен
- сериал
Kino Nova
13:00 Стажанти - сериал
08:00 Войната на Фойл - сериал 18:00 Сезони на любовта сериен
14:00 Какво ще кажат хората - 10:00 Елементарно, Уотсън 19:00 Моята карма - сериен
сериал
сериал
14:30 Ало, ало - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 20:00 Малката булка - сериен
15:30 Новите съседи - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериен 21:30 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Комиците - шоу
13:00 Ел Дорадо - уестърн
22:30 Двете лица на Истанбул
18:00 Стажанти - сериал
15:45 Терминатор - екшън
- сериен
19:00 Какво ще кажат хората - 18:00 Елементарно, Уотсън 23:30 До последен дъх -сериен
сериал
сериал
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Ïîðàæåíåц или победител?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Присъствате на страхотен купон, където всички,
включително и приятелят
ви, пушат трева. Когато ви
предлагат, вие:
а)вдишвате и се радвате.
Той вече ще ви обича
б)подавате нататък. Настинали сте
в)веднага отказвате. Това
не е за вас
2.Приятелите ви се готвят
да откраднат нещо голямо
от магазин. Когато искат да
приберат покупката във вашата раница, вие:
а)”Разбира се, но не забравяйте да я закопчеете.”
б)”Добре, но само този
път.”
в)отказвате, защото е незаконно
3.Приятелите ви са избягали от часовете предния ден, но утре имате
контролно. И се оказва,
че само вие сте учили. За
това те разчитат да препишат от вас. Вие:
а)съгласявате се, но само
ако обещаят, че следващия
път ще учат
б)приемате при условие,
че после ви купят нещо хубаво

в)отказвате. Че не са учили е техен проблем, а да се
преписва е забранено
4.От скоро имате нова
кола и вече сте нещо като
шофьор на повикване за
приятелите си. Писнало ви е
да ви използват за разходки
наляво-надясно.
а)все пак го правите –
приятели са ви
б)карате ги да си плащат
за бензина
в)казвате им, че си позволяват твърде много и е
време някой от тях да поеме
щафетата
5.Съотборниците ви във
футболния тим искат да
прережат мрежите на футболните врати в гимназията
конкурент. Вие:
а)предлагате да шофирате
б)осигурявате ножицата
в)предлагате друг начин
да влезете под кожата на
противника си, като претендирате по-здраво, например да им разкажете играта
следващия мач
ОТГОВОРИ:
3 и повече отговори а):
Пораженец! Крайно време е да започнете да се

защитавате. Ако дръпнете веднъж от цигарата с
трева, човекът, с когото
сте, няма да ви хареса повече, а дори да го направи, няма да е за дълго. Ако

нещо не ви харесва, не го
правете.
3 и повече отговори б):
Приливи и отливи. Макар понякога да излизате
достойно от ситуаци-

ята, все още има какво
да постигнете. Не се опитвайте да се харесате
на другите, особено ако
трябва да участвате
в нещо рисковано като
кражба или вандализъм.
3 и повече отговори в):
Приливи и отливи. Ма-

кар понякога да излизате
достойно от ситуацията, все още има какво
да постигнете. Не се опитвайте да се харесате
на другите, особено ако
трябва да участвате
в нещо рисковано като
кражба или вандализъм.

Астрални знаци
ОВЕН Трябва да действате много отстъпчиво за изпълнение на свои
делови идеи, предупрежденията отпреди още са валидни. Група
Овни демонстрират свой почерк в работата, май шефове и колеги
не ги поощряват. Не се дразнете, а обърнете внимание на документите, някой печели зад гърба ви. Урок е и да сте бдителни за поддържане на
ниво, за което са ви помогнали.
ТЕЛЕЦ В началото на седмицата като Везни заложете на сътрудничество с колеги и познати. Доста Телци мечтаят за промени, вероятно отдавна си чертаят и някакъв план, ала ситуацията не е подходяща да започнат реализацията. Бъдете стриктни в обичайните
задължения и мислете коя своя изява как да разширите. Открие ли ви се
шанс, следва да бъдете готови и да предлагате, и да действате.
БЛИЗНАЦИ Динамична седмица, не са изключени ненадейни делови и лични проблеми. Близнаците ще покажат хладнокръвие, за
тях е важно да държат на думата си и околните да постъпват така
към тях. Ако някой ги разочарова, надали ще съдят и обсъждат...
Разчитате на влиятелни приятели, мнозина ви помагат в труден момент. При
случай ще им върнете жеста, а и на другиго ще протегнете ръка.
РАК Деви ви подсказват, че е добре понякога да отстъпвате лидерството на колеги, приятели, даже познати. Раците имат и делови, и домашни ангажименти и малко се дразнят, че мнозина в
екипа им са още на купонджийска вълна. Да правят каквото щат,
вие гледайте вашите задачи. Строги сте към себе си, но се откриват условия
за изява, оползотворете ги.
ЛЪВ Новата седмица ви амбицира за делови изяви и печалби, ще
предадете настроението си и на близки Деви. При Лъвовете професионалният устрем е характерен и утре, и в следващите дни. Я
по-кротко, за да не се преуморите и да не подцените важни неща в
делата си. Влагате достатъчно енергия и ум в нещата, резултатите ще бъдат
добри и ще се трупат, използвате точно шанса.
ДЕВА Подвластни сте на противоречиви влияния. От една страна,
Лъвове ви нахъсват за творческа изява, от друга, вие внушавате
на Раците да следват идеите на партньорите си. Много Деви сега
попадат в нов делови кръг, да подбират предпазливо партньори,
някои доста говорят, но в работата ги няма. Друга група разчитат на
помощ от предани приятели и колеги, печелят.
ВЕЗНИ В началото на седмицата вие и Телци ще постигате повече,
ако се включите в съюзи и екипи. Везните да внимават при уреждане на подробности, влиянията са характерни и за следващите
дни. Ето защо е добре да действате търпеливо по плановете си,
по-мащабните оставете за по-нататък. Трябва да привлечете повече съмишленици, но не им обещавайте мед и масло, ще има и куп пречки.
СКОРПИОН Уж сте си обмислили най-внимателно плана за работа,
но тя не тръгва. Скорпионите да действат много предпазливо, неизкусурени детайли и дребни слабости може да развалят впечатлението за професионалната им изява. Има случаи, в които страдате
заради пропуски на колеги в екипа, затова изострете бдителността.
Другите не си дават сметка за рисковете, но вие бдете.
СТРЕЛЕЦ Седмицата ви е отредена за нови делови проекти и дейности, дано сте се подготвили добре. Част от Стрелците не се чувстват
твърде уверени, наскоро са имали ядове в бизнес партньорства. Време е да забравите огорченията, несполуките, сега подхождате къде
по-сериозно към възможностите за изява и особено към административните и
финансовите теми. Вероятно мнозина ще избегнат щети.
КОЗИРОГ В следващите няколко дни избягвайте спорове с околните, служебните трудности изнервят, а имате и лични грижи, за които
не ви се говори. Козирозите реагират точно – за пречките в работата
намират решение, помагат и на колеги, познати. Що се отнася до отношенията в екипа, бягат от клюки и не коментират тревоги на други. Преценявате кога как да действате и не приемате некомпетентен съвет.
ВОДОЛЕЙ Чудесно начало на работната седмица, само че внимавайте да не се увлечете и да се претоварите с ангажименти. Водолеите
влагат много в начинанията си, резултатите ще бъдат окуражаващи,
постъпленията не се бавят. Дано и шефове ви подкрепят, шансът ви
е завиден и е редно да го оползотворите за финансова стабилизация, за
напредък в кариерата. Важно е, че се чувствате смели творци.
РИБИ Трудно начало на седмицата, но и вие май не сте съвсем наясно със ситуацията в деловата сфера. Някои Риби да заложат на
интуицията си, да се ориентират за новите си проекти, да преценят
по-сериозно с кои колеги ще си партнират най-добре. Анализирали
ли сте мотивите на хора, с които искате да делите отговорности и успехи?
Към вас също ще има критика, определено е полезна.

Понеделник, 29 юни 2015 г.
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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.

ТОП ВИЦ

Поглед към
язовир "Доспат"

ОБЯВИ

- Тате, тате, някой звъни на вратата вече 30 минути, защо не отваряш?
- По-добре 3 стотинки
сметка за ток вместо 30
лв. черпене, моето момче.
***
Лекарят нарежда на болния :
- От днес минаваш само
на хляб и вода, никакво пиене, никакви жени, никакво
забавление...
- И докога така ?
- Докато не ми платиш
сметката.

Траурна агенция

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

0879 65 41 21

Защо искаме
нещо сладко след
основното ястие?

10 причини да пием бира
3. Бирата помага срещу рак
Смята се, че съставка в
бирата може да помогне
на тялото в борбата срещу
рака. Веществото ксантохумол - флавоноид в хмела,
който се използва в производството на бира, е мощен
антиоксидант със свойството да потиска ензими с роля
в развитието на туморите.
4. Бирата е полезна за
мозъка
Изследване, публикувано в "New England Journal of
Medicine", е установило, че
при жените, които консумират по
едно алкохолно
питие дневно, е
по-малко вероятно умствените
способности да
отслабнат с напредването
на
възрастта.
5. Бирата в
действителност няма вина
за
биреното
коремче
уведомява своите клиенти, че
Проучване на
специалисти
от
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу Университетския
мираната питейна вода по електронен път колеж в Лон(Е pay), както и да получават електронни дон показва, че
всъщност няма
фактури (e Faktura)
достатъчно наПодробности на сайта на „В и К” Търговище учни доказателства в подкрепа

Лятото дойде, а един от
неизменните му спътници,
разбира се, е бирата. За успокоение на всички любители на пивото, които имат
притеснения за здравето
или коремчето си, в. "Метро" помества 10 научно
подкрепени причини за пиенето на бира:
1. Бирата удължава
живота
Изследователи от Вирджинския технологичен институт са установили, че за
умерените консуматори на
бира рискът от смърт в оп-

ределен период от време е
с 19 процента по-малък, отколкото за хората, които не
близват и капка.
2. От бира се отслабва
Тим Спектър от Кралския
колеж в Лондон е автор на
книгата "Митът за храната",
в която твърди, че всичко,
известно на хората за отслабването, е погрешно.
Авторът например изтъква,
че пиенето на белгийска
бира е полезно за стомашно-чревните бактерии, подпомагащи ефикасното храносмилане.

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

на схващането, че пиенето
на бира води до появата
на характерното коремче.
"Разпространеното схващане е, че средностатистически любителите на бирата
са по-дебели от почитателите на виното или спиртните напитки. Връзката между
бирата и затлъстяването,
ако изобщо има такава, вероятно е слаба", пишат изследователите.
6. Бирата предпазва
от камъни в бъбреците
Според проучване, публикувано в изданието на
Американското дружество
по нефрология, за хората,
които пият бира в умерени
количества, рискът от камъни в бъбреците е с 41 процента по-малък.
7. Някои видове бира
съдържат по-малко калории от обезмаслено мляко
Тъмната бира "Гинес" съдържа по-малко калории и
от обезмаслено мляко, и от
портокалов сок.
8. Бирата предпазва
от болестта на Алцхаймер
Ако прекалите с бирата, едва ли ще си спомняте
много от предишната вечер.
В дългосрочен аспект обаче
любимото пиво е полезно
за паметта. Китайско изследване показва, че съдър

Току-що сте приключили едно солидно хапване, но все още ви се
иска нещо допълнително. Но не втора порция
от лазанята или още
малко от
гарнитурата,
а нещо
сладко.
Защо?
Дори
когато
сме
се
нахранили добре, нашият организъм продължава да иска нещо допълнително под формата

жащото се в хмела вещество
ксантохумол предпазва мозъчните клетки от увреждане и
може да забави развитието на
невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон.
9. Бирата изобилства от
витамини
Кой се нуждае от противни
смутита? "Ако анализирате
бирата, с изненада ще установите колко полезни вещества
се съдържат в нея", казва австрийският експерт д-р Щефан
Домениг.
10. Бирата заздравява
костите
Чаша или две дневно от любимото пиво може да помогне
за заздравяването на костите. Проучване, публикувано
в "Journal of the Science and
Agriculture", показва, че бирата е богата на необходимия
за поддържането на костната
плътност силиций.

на вкусен шоколадов
десерт.
Обясненията
защо това е така са няколко, макар че никое
не е възприето напълно.
Според някои диетолози
виновник
са химическите
процеси,
к о и т о
протичат в човешкия
мозък.
Консумацията на захар
и други въглехидрати
увеличава абсорбирането на аминокиселината
триптофан, която се намира в повечето храни.
На свой ред триптофанът повишава нивото
на серотонин, което се
свързва с чувството на
задоволство.
За някои хора обилната консумация на храна
може да доведе до симптоми на хипогликемия
или клиничен синдром,
който се проява вследствие на ниска кръвна
захар. Набавянето на
нещо сладко е един от
начините да се справи
организмът с този синдром.
Според други диетолози желанието ни да
хапнем нещо сладко
дори след обилен обяд
има по-скоро психологично обяснение, тъй
като още от ранно детство децата са свикнали да получават десерт
накрая на храненето.
Понякога той може да
се дава като награда
или пък като поощрение за това, че преди
това детето е изяло
зеленчуците си. Желанието за сладък десерт
обаче остава дори когато напуснем детската
възраст.
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