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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
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В Търговище

Четири акта за
системни нарушения
БЧК с приемни родители и деца на

Пикник край
Омуртагов мост
Борислав КУРДОВ
Приемни родители и
деца от Търговище на
пикник край Омуртагов
мост
Регионалният офис
на Българския червен
кръст в Търговище направи приятна изненада за приемни семейства и децата настанени
в тях. По проект „Социална програма за деца
и младежи, напускащи
социални институции”
бе организирана екскурзия до старините на
старата столица Велики
Преслав и Омуртаговия
мост, близо до града.
14 приемни семейства и 20 деца, както
и десетина ученици –
доброволци към БЧК
избраха за първа своя
спирка местността до
Златната църква. Там
доброволците органи-

зираха за децата много игри и забавления –
игри с топка, рисуване,
люлеене на люлките на
полянка, която всъщност е в гората, скачане
на въже и други.
В това време Диана
Ненова, специалист по
младежката
дейност
към БЧК и Миглена
Иванова, младши експерт в РЗИ, (на 4 стр.)

Обраха селски
магазини

През нощта срещу
вторник, 29 юли, неизвестни са обрали хранителните магазини в
Пайдушко и Божурка. В
първия крадците се вмъкнали след като разбили
желязна врата, а за да
влязат във втория изпотрошили алуминиева дограма.
От магазините са били
задигнати общо над 120
кутии цигари от различни
марки, както и хранителни продукти. От магазина
в Божурка изчезнали и
парфюми.

Четири акта са съставени от инспекторите по
чистотата в община Търговище през месец юни
2014 г. Общата стойност
на глобите е в размер на
160 лв.
Три от актовете са за
системно
преминаване на автомобили през
тревна площ, а четвъртият е по Наредбата за
придобиване, притежаване и отглеждане на
кучета, за проявена агресия от домашен любимец. Трийсет и три са
общо издадените констативни протоколи от
контрольорите през юни.
Девет от тях са за
струпване на строителни
отпадъци, материали и
земни маси на обществени места. Шест са за
нерегламентирано
изхвърлени тревни маси и
клони. Пет протокола са
съставени за паркирани
автомобили и ремаркета в зелени площи. Останалите констатирани
случаи са за складиране на дърва за огрев на
обществени терени и на
отпадъци извън опреде-

За продажбата През юни
на стария Битак 600 на работа

лените за целта места.
Има и нарушения на Наредбата за придобиване,
притежаване и отглеждане на кучета, които са
без ветеринарномедицински паспорти.
Контрольорите отчитат
протоколи за изхвърлени
неразфасовани кашони;
за варене на компоти на
тротоара и за разположени маси за консумация
на открито без необходимите за това документи.
Тези нарушения са преустановени в указаните от
контрольорите срокове и
не се е стигнало до съставяне на актове.
"ТН"

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

В Съдебната палата - Търговище

Магистратски назначения

Бюрото по труда

Питания на "защитника" Красимир Русев

Свилен НИКОЛОВ вен съд се произнася в
За пореден път Вър- полза на обществения
ховният администрати- интерес и разпореди
договор за продажба на
общинско имущество да
Съобщение
бъде изваден на светло
в Търговище. Този път
магистратите разпоредиха кметството да поорганизират традиционния каже договора за продажбата на терена на
бившия Битак в града.
От години лидерът на
на 2 август /събота/ Съюза на патриотичниИнформация и те сили „Защита” Кразаявки за учас- симир Русев иска запитие на тел: саното в него да получи
0601/ 6 51 95 публичност. ПрипомняЗаписвания ме, че незнайно защо
до 25 юли преди
(на 2 стр.)

ÁÑÏ è ÊÎÀËÈÖÈß
ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß

ÌÈÒÈÍÃ-ÑÚÁÎÐ
ÍÀ ÂÐÚÕ ÁÓÇËÓÄÆÀ

В област Търговище
постъпилите на работа
регистрирани безработни лица през юни 571.
Като от тях с квалификация са 234, с работническа професия са 230,
а специалистите със
средно специално и висше образование – 107.
Трудовите посредници
са осигурили заетост на
първичния пазар на 248
безработни лица. Обявените общо свободни
работни места през месеца от работодатели на
територията на Областта
са 481. 304 са заявените
места в бюрата по труда
и те са предимно в частния сектор. В област
Търговище (на 2 стр.)

Силвия ПЕТРОВА

Пламен ДРАГАНОВ

Драгомир СЯРОВ

Борислав КУРДОВ
Силвия Петрова e
новия председател на
Окръжния съд в Търговище. Начело на Районният съд в града втори
мандат ще започне
Пламен Драганов. Двамата бяха избрани на
заседание на Висшия
съдебен съвет. Петрова
получи 14 гласа „за”,
3 „против” и 6 „въздържал се”, а за Драганов
19 гласуваха „за”, нито
един „против” и 3 „въздържал се”.
За поста председател на Окръжния съд в
Търговище се бяха кандидатирали четирима от
служителите на Окръжния съд в Търговище.
Това са досегашният заместник на административния ръководител и
заместник председател

на Окръжния съд Десислава Сапунджиева,
както и окръжните съдии Мирослав Митев и
Ангел Павлов.
Пламен Драганов бе
единствен кандидат за
поста председател на
Районен съд в Търговище.
Съдия Петрова има
над 35 години юридически стаж, от които
27 години като съдия,
информираха от пресцентъра на ВСС, като

допълниха, че в Концепцията си за стратегическо управление тя
предвижда множество
мерки по усъвършенстване и мултиплициране
формите на електронно
правосъдие.
През мандата си начело на Окръжния съд
Петрова
предвижда
създаване на пълно
електронно досие на
делата и общ интернет
портал за съдилищата
от района, (на 4 стр.)
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За продажбата..

Четвъртък, 31 юли 2014 г.

Благодарим ти, Емилия Ученическата ваканция

Писмо до редакцията

(от 1 стр.)
общината да
продаде апетитното място на пазара, при заявен
инвестиционен интерес от
търговската верига „Билла”,
бе променен устройственият му план. Така купувачът
бе ограничен - на това място да може да бъде изграден само паркинг.
Мотивът на Русев през
всичките тези години, в преследване на истината, е че
по този начин един път е бил
ощетен бюджетът на Общината – занижената пазарна
цена заради ограниченията
за неговата експлоатация,
елиминирането на търговски конкурент, който щеше
да търгува и в Търговище
и като трето „защитникът”
твърди, че продажбата е в
нарушение на българското
законодателство.
„Искам с осветляването на този договор да стане невъзможен всеки един
бъдещ опит за промяна
на подробния устройствен
план за този терен, каквито
и имаше”, категоричен е Русев. „Един път планът умишлено се променя и мястото
става само за паркинг, за
да се елиминира конкуренцията, а по късно купувача
прави нова промяна и върху
терена може да се изгради
търговски обект. Кого обслужва това?”, пита Русев.
По казусът имаше и питане, инициирано от граждани, дали купувачът е изпълнил условията по договора и
ползва ли си по предназначение имота. Отговорът на
общинската администрация
бе, че на мястото има изграден паркинг, въведен в експлоатация в срок, който се
ползва от обществеността и
заедно с останалите в близост общински паркоместа,
задоволяват нуждите на
гражданите.
Русев веднъж вече спечели пред Административният съд в Търговище, който
се произнесе в негова полза
и надделяващия обществен
интерес по тази продажба,
сега и ВАС потвърди тяхното решение. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

РЗОК-Търговище напомня на гражданите от област
Търговище, че е в сила Указание за преминаване от
тризначни в четиризначни
МКБ - кодове на заболяванията при предписване
и отпускане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни
за специални медицински
цели, заплащани от НЗОК
в извънболничната помощ
/РД-16-42 от 25.11.2013г./

- същото е публикувано на
интернет страницата на
НЗОК.
Срокът за отпускане на
лекарства за домашно лечение по незаверена от
РЗОК Рецептурната книжка
на хронично болния за четиризначните МКБ-кодове,
е до 31.08.2014г. Здравноосигурените лица, в чиито
рецептурни книжки до този
момент не са заверени четиризначните МКБ-кодове,
следва да посетят РЗОКТърговище или общинските офиси в гр. Попово и гр.
Омуртаг за заверка.
Съгласно
указанието,
считано от 01.09.2014г.,
аптеките няма да отпускат
лекарствени продукти по
рецептурна книжка, която
не е заверена от РЗОК за
четиризначните МКБ-кодове на заболяванията.

Разградчанка осъди собственик на питейно заведение в Търговище заради
паднал върху главата й чадър. Решението е потвърдено от втора инстанция,
която дори е увеличила
обезщетението.
Инцидентът е станал
на 24 март 2013 г. Тогава
46-годишната жена заедно
с внука си била в съседния
град, за да разгледат изложба на екзотични птици,
подредена в местността
„Борово око”. С неин познат седнали да се почерпят в открито заведение,
в което имало големи рекламни чадъри, поставени
на стойка, завършваща с
четири крака, върху които
имало квадратни бетонни
плочки. В ранния следобед излязъл силен вятър
и съборил единия чадър,
той паднал върху ищцата

по гражданското дело по
Закона за задълженията
и договорите. Жената била
тръгнала към близката
детска площадка, където
било внучето й. Чадърът я
ударил по лявото рамо и
главата, жената паднала
по лице. Според медицинските експертизи жената
с инициали Й.С. е получила леко изразено в степен мозъчно сътресение,
кръвонасядане на езика,
разкъсно-контузна
рана
на главата, психологически стрес. Вследствие на
раната в рамото получила
и плексит. За нанесените
увреждания разградчанката поискала обезщетение в
размер на 10 000 лв.
Пред Районен съд-Разград ответникът в процеса – 47-годишният Генади Антонов от Търговище
– твърдял, че природното

явление, вследствие на
което е паднал чадъра, е
било „смерч”, защитата му
се позовава на „непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер”. Съдът обаче не
кредитира тази версия,
считайки, че чадърът не
е бил добре закрепен, а
метеорологична справка
сочи, че най-силният вятър
в Търговищко в този ден е
бил със скорост 6 м./сек.,
но това е било в 21,00 ч., а
не в ранния следобед.
Районният съд е постановил обезщетение в размер на 3000 лв., решението обаче е обжалвано и от
ищцата, и от ответника и
обезщетението е завишено от Окръжен съд-Разград
на 5000 лв. И то обаче подлежи на обжалване пред
Върховен касационен съд в
срок от 1 месец.

Има кой да повдига духа на пенсионерките в Голямо Соколово

Уважаеми редактори на вестник „Тър- Емилия ни събира от 14 до 16 часа на разговищки НОВИНИ”. Пише ви възрастна думка, на разпявка и т.н. Пием по чаша
жена от село Голямо Соколово. Знаете, че кафе и си хортуваме. Понякога библиотев днешно време на село е много трудно да карката ни организира и изненади – прави
намериш място, на което да се срещаш томбола с въпроси и дребни награди.
От името на всички жени, които се
с хора, да споделяш радости и неволи. Но
ние сякаш имаме късмет. Става дума за събираме, искам да благодаря на Емилия
добрата жена Емилия Евтимова, която е Евтимова, че ни събира, че осмисля живота ни, че ни вдъхва вяра, оптимизъм и
библиотекарка в Голямо Соколово.
Тя организира празнуването на всички надежда в идущите дни.
празници. Заедно сме и на Байрам, и на
Да си ни жива и здрава!
Фатме СЕИДОВА, Голямо Соколово
Бабин ден. Както и на всички други празници. Не става дума само
за среща и почерпка, а за
организирано
провеждане на целия обичай, като
включва нас, баби и жени
на различна възраст, в
различни сценки. Понякога
водим с нас и внуците, които се включват в празника с рецитиране на стихотворения и с песни.
Освен това, а и всяка
сряда ние си знаем, че следобедът ни е ангажиран. На снимката – Бабинден, 2014 г. Емилия Евтимова е в ролята на родилката

През юни 600...
Презаверете си
Рецептурните книжки
РЗОК напомня

Срокът е до 31 август

В Разград осъдиха наш кръчмар

(от 1 стр.) 174 са безработните
места, които са по програми за
заетост. Те са предимно по национални програми – „От социални помощи към осигуряване
на заетост”, „Възстановяване
на българската гора” и други.
За месец юни в трите бюра
по труда в Областта – Търговище, Омуртаг и Попово регистрираните безработни са 9
220. Като от тях като търсещи
работа лица са регистрирани
и 8 учащи, 36 заети и 17 пенсионери. Безработицата в Областта на база на официалните
данни от Агенцията по заетост
за страната е 18,8%. Като равнището на безработица средно
за страната е 10,7%.
По общини регистрираните
безработни лица имат следния вид: най-висока е безработицата в община Антоново
– 54,4%, след нея е община
Опака с 33,9%, община Омуртаг с 29,8%, следвана от община Попово с 16,2% и най-нисък
процент на търсещите работа е
в община Търговище – 12,4%.
Без специалност безработните лица са 58%, с работническа професия са 29%, а специалистите са само 13%. От
търсещите си работа преобладават тези с основно и по-ниско
образование – 54%, хората със
средно образование са 41%, а
висшистите са само 5%. Наймалък е процента на младежите, които искат да започнат
работа – 11%, а най-голям е
процентът на хората над 50 години – 50%. Общо регистрираните лица с намалена работоспособност са 433.

ще бъде 31 дни
Графикът за определяне на
ученическите ваканции през
следващата учебна година бе
пуснат с грешка, според която
децата ще почиват по Коледа
от 24 декември 2013 до 4 януари 2015 г., показа проверка
на „Монитор”. Така излиза, че
учениците имат над година ваканция, което е невъзможно.
Реално през следващата
учебна година учениците ще
почиват по Коледа от 24 декември до 4 януари догодина. Общо пет ваканции, без
лятната, ще имат децата след
първия звънец наесен. Така
през цялата учебна година те
ще почиват общо 31 дни, колкото е и един месец. Първата
им тридневна почивка е от 31
октомври до 2 ноември включително. Втората ваканция е
коледната. Тя ще бъде 12 дни.
Зимната почивка ще е четири
дни– от 31 януари до 3 февруари. На следващия ден започва
и вторият учебен срок. Пролетната ваканция пък ще бъде
12 дни за учениците от първи
до единадесети клас. Тя е насрочена от 2 до 13 април. За
дванадесетокласниците тя ще
двойно по-кратка – шест дни,
от 8 до 13 април.
И през следващата година
матурите за зрелостниците и
изпитите за национално външно оценяване за седмокласниците ще бъдат в един ден.
Традиционно на 20 май ще са
изпитите по български език и
литература. На 22 пък ще са
матурите по желание и изпитът по математика за седмокласниците. През последните
години тези изпити се провеждаха на 23 май. Догодина обаче тази дата се пада в събота
и затова е изтеглена с ден
напред. Матурите по желание
пък са насрочени за периода
от 26 май до 5 юни. Поправката на държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 27 август, а

на задължителната матура по
желание на 28 август. Според
графика на образователното
министерство първокласниците ще завършат училище на
21 май.
Вярно ли е обаче че нашите
деца са стресирани от много
учене? Тази измислица напълно се опровергава от доклада
на Eurydice - образователната служба към Еврокомисията. Българските ученици във
всичките класове от I до ХII
клас учат най-малко от всички
свои връстници в Европа.
Докладът на Eurydice отчита само времето за обучение
като цяло и по предмети. С
учебното съдържание той не
се занимава. Той посочва недвусмислено, че българските
ученици са много по-малко натоварени в училище, спрямо
европейските си връстници.
У нас учителите постоянно се
жалват, че не им стига времето
да вместят учебното съдържание в броя учебни часове. От
друга страна Министерството
на образованието постоянно
повтаря, че има много предмети и за всеки от тях трябва
да остане съответното време.
Как в останалите европейски
държави успяват да ангажират учениците много повече
време по всички предмети?
Тайната е проста - никъде
няма толкова дълги ваканции
и толкова неучебни дни, колкото има в България. Другаде
не съществува такова нещо
като тримесечна лятна ваканция от 15 юни до 15 септември.
Средната продължителност на
учебната година за задължителното образование в Европа
(в България то е до X клас, в
някои държави е до IX клас)
е 185 дни. Най-много учат в
Лихтенщайн, където учебната
година е 200 дни. България заедно с Латвия и Литва е сред
държавите с най-малко учебни
дни.

Енергийните помощи

ще растат съобразно цените на тока

Енергийните помощи ще
растат заедно с цената на
тока за населението. Това
съобщи зам.министърът на
икономиката и енергетиката Иван Айолов на кръгла
маса „Възраждане на индустрията”, организирана от
КНСБ. Министерствата на
икономиката и енергетиката
и на социалната политика
са изготвили нов модел за
подпомагане на енергийно
бедните. Според него енергийните помощи ще се увеличат на 4 стъпки, които ще
влизат в сила заедно с всяко увеличение на цената на
електроенергията на бита,

обясни Айолов. Новият модел за енергийно подпомагане трябва да се заложи в
държавния бюджет за 2015
г. и да се осигуряват средства за увеличението на
размера и обхвата на енергийните помощи.
Крайно време е в България да се разбере, че не
може да се прави социална политика през цената
на енергията, каза Айолов.
ДКЕВР вече обясни, че има
вероятност от 1 октомври
цената на тока да се увеличава на 4 малки стъпки
през три месеца. Целта е
да се покрив финансовият

недостиг в НЕК за компенсиране на изкупуваната
скъпа зелена енергия и по
дългосрочните договори с
американските централи.
Според регулаторния шеф
Боян Боев четирикратното
поскъпване на тока през
3 месеца с по 1-2 % може
да се избегне, ако се предоговорят дългосрочните
договори с американските
централи и ВЕИ, като се
намали задължително изкупуваната от тях по преференциална цена на тока,
като част от енергията се
предлага на свободния пазар.
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Награда на море Тайната на Не добрият
отслабването пример на църквата
По проект УСПЕХ

за ученици от I ОУ „Христо Ботев” Търговище
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
За всички ученици вече
дойде най-мечтаното време
от годината – дългата лятна ваканция. След напрегнатия учебен процес сега
предстои почивка с вълнуващи емоции, оставящи
незабравими спомени. Това
лято ще бъде запомнено
като по-специално от участниците в еблематичния за
училището и града ни фанфарен оркестър, защото за
представителните си изяви
през учебната година децата получиха от община Търговище заслужена награда
– петдневен летен лагер в
о б щ и н с к ата
почивна станция в град
Балчик. Към
своите
съученици
от
оркестъра се
присъединиха
и талантливите актьори
от театрална
студия „Вълшебната завеса”, която
функционира
като част от
реализацията на проект
УСПЕХ
и е едно от
най-стойностните му проявления. Ръководител и на
двете извънкласни форми е
Ив. Захариева – преподавател по музика. Тя и нейните колеги – Г. Станчева, П.
Велиславов, С. Стойкова и
Юл. Димова, бяха в екипа,
осъществил летния отдих за
учениците от I ОУ.
Дните от 29.06. до
04.07.2014 г. се оказаха
много интересни за наградените деца. Полезното и
приятното се съчетаваха, за
да има екскурзията и познавателна цел. Забавленията
на плажа бяха част от детското ежедневие. Тъй като
в групата имаше и спортисти, те използваха морския
бряг за тренировки, за да
не губят спортна форма и
да не спират подготовката
за предстоящи състезания.
Така почиващите около нас
можеха да наблюдават футбол и волейбол, както и да
се насладят на елементи
от съчетания по художествена гимнастика. Красотата
на плажа се допълваше и
от хореографски решения в
модерния балет – доказателство за разностранните
интереси на нашите ученици. Най-голямото изкушение за всички си оставаше
досегът с морската вода,
която ни разхлаждаше и тонизираше.
Приятното весело настроение от морските забавления се редуваше с
инициативи, имащи образователна цел. За учениците бе предвидена и културна програма. Първата й
изява беше посещението
на Университетската ботаническа градина. Неверо-

ятната игра на природата
е чудо на красотата и хармонията, живеещи в експонатите тук. Разходката из
културната забележителност на Балчик – прочутия
Дворец – също стана част
от нашия маршрут. Стъпките по тези древни места
ни припомниха интригуващи исторически факти.
Запечатахме в снимки за
спомен великолепието на
флората и величието на
древността.
Друго незабравимо преживяване беше разходката
из стария Балчик. Тук също
са си дали среща архаичното и красивото. Вълнуващото усещане се усилваше и
от народните ритми, които

звучаха от повечето крайбрежни заведения. Край
едно от тях се извиваше
кръшно хоро. Прекрасно е,
че българите продължават
да почитат родния фолклор
и с гордост го демонстрират пред гостите от други
държави. Виещото се хоро
беше предизвикателство за
нас и ние да покажем своите танцови умения, с които
впечатлихме присъстващото множество от българи и
чужденци. Дори ни попитаха дали не сме представители на хореографско училище. Освен в традиционните
родни хора – Дунавско, Еленино, Разложко, показахме
способностите си и в гръцкото сиртаки, което беше
включено в програмата на
нашия училищен фестивал.
Знаем, че традициите са
миналото на една нация,
а бъдещето е свързано с
всичко, което е било преди
нас.
На връщане от тази впечатляваща разходка станахме свидетели и на част от
фестивала на късометраж-

ното кино, който ежегодно
се провежда с подкрепата
на сериозни медийни партньори и обществени институции.
Така неусетно изминаха
петте дни от нашата морска
ваканция. За пореден път се
убедихме, че положеният
труд се възнаграждава. Найценното от престоя ни тук е
усещането, с което си тръгваме – че заедно, в екип се
постигат значими успехи и че
приятелството и съпричастието между нас са част от
успеха на всяко начинание!
Отправяме специална благодарност към Община Търговище за наградата, която
бихме нарекли „Чудно лято
на морето край Балчик”!

Не била в плодовете и зеленчуците
Общоизвестното мнение,
че яденето на повече плодове и зеленчуци може да ви
помогне да отслабнете е напълно погрешно, освен ако не
заместят висококалоричните
храни, обясниха учени от Университета на Алабама в Бирмингам.
Включването на повече
плодове и зеленчуци в диетата ви не намалява сантиметрите около талията. Според
ново изследване, публикувано
в списание "American Journal
of Clinical Nutrition", няма да
свалите килограми, ако не
замените висококалоричните
храни.
Специалистите
съветват
повишеният прием на плодове
и зеленчуци да бъде придружен с други промени в начина
на живот – по-голяма физическа активност и отказване от
вредните навици.
Въпреки че предишни проучвания потвърждават, че
зеленчуковата диета има положителен ефект върху здравето, няма доказателства, те
да насърчават загубата на
тегло.
Най-сигурният начин да отслабнете е да намалите калориите, а не да увеличите приема на плодове и зеленчуци. Те
са полезни, но не и достатъчни за понижаване на килограмите, смятат експертите.
Разбира се, плодовете и зеленчуците носят много ползи за
здравето.

Ради АВРАМОВ
Някой е казал, че в църквата ходят хора, чиято съвест ги измъчва, а хората,
чиято съвест не ги измъчва
работят в нея.
Като виждаме какво се
случва в църквата и как се
държи духовенството, не
може да не признаем, че
в подобно твърдение има
много истина. Май човек
трябва да стане духовник и
да прекара известен брои
години като такъв, за да изгуби всякакъв страх от Бога,
срам, съвест и всичко останало. Тяхна си работа, те
един ден ще разберат, че
каквото и да си въобразяват, са сбъркали. Но нека не
забравяме, че никой няма
да се оправдае пред Бога.
Заради лошия пример на
своя свещеник и заради пороците на църквата. Във вся-

ко негативно явление има и
нещо добро и то е, че хората
би трябвало да насочат своето внимание към извора,
а не към чешмата, от която
пият водата. Когато не сме
доволни от водата си ние не
я пием, а си купуваме чиста вода. Който иска да придобие правилна представа
за духовните неща, нека
не се взира в църквата и в
свещениците, а да прочете
Библията, да потърси Бога,
да се помоли, да се замисли за поведението си. Това
със сигурност ще го доведе
до истината, защото Бог не
оставя търсещата душа напразно да се бори и да се
терзае.
Никой не слиза от автобуса, защото не харесва шофьора, защо ли хората така
негативно се взират в духовенството?

Ако не искате да се повтаряте често, изразявайки
любовта си, и търсите някои
фантастични думи, които да
използвате вместо изтърканото ”Обичам те”, значи сте
попаднали на правилното
място.
Понякога използваме думата любов толкова често,
че тя започва да губи своя
смисъл. Ако вие сте в началото на нова връзка, може
да бъде странно да се каже,
че обичате този човек, но
и не искате той или тя да
се съмнява в истинските ви
чувства. Ако не може да кажете на партньора си, че го
обичате, кажете му, че ви е
грижа за връзката ви. Така
ще покажете на любимия
човек колко държите на
него. Въпреки, че не казвате
”Обичам те”, вие ще заявите
на вашия партньор, че няма
да го предадете.
”Посвещавам на теб” указва недвусмислено, че искате
любимият човек да се чувства щастлив и че искате да
бъдете с него. Това словосъчетание изразява не само
любовта, но и доверието ви.
Ако искате да покажете на

някого, че се интересувате
от него, кажете му колко го
харесвате и ви е приятно с
него. Тази дума няма да уплаши новия любим, защото
не е толкова силна, колкото
думата "любов".
Един от най-добрите начини да изразите чувствата
си е да кажете на партньора си, че си падате по него.
Може би не сте готови да
кажете на партньора си, че
го обичате, но държите да
покажете силната си симпатия – тогава думата "паднал"
може да ви помогне. ”Падам
си по теб” е еднакво закачлива и ангажираща фраза.
”Впечатлен съм” е добро
попадение сред избора на
словосъчетания, когато не
сте готови да кажете ”Обичам те”, но е един прекрасен
комплимент за ответната
страна, защото казва много.
Със сигурност вашият любим човек ще се радва да
чуе, че сте поразен от него.
Има много прекрасни думи,
които може да използвате,
вместо ”Обичам те” и това са
само няколко от тях. Може
би самите вие сте открили
подходящите заместители.

Най-подходящите
Краставицата думи за любов
Укрепва сърцето, но и разпалва
страстта * Не се бойте от
горчивите - те пазят от тумори
Помиришете я Преди да
отхапете парче прясна краставица - помиришете я. Ароматът й събужда не само апетита, но и любовното чувство.
Особено у представителите
на нежния пол. Американски учени изследвали как
различните храни влияят на
либидото. Оказало се, че жените най-много се възбуждат
именно щом им замирише на
краставица. Облакът, виещ
се над димящата скара, пък
убива всякаква страст.
Така че, ако искате да
спретнете романтична вечеря
на любимата си - заложете на
салатата от краставици и се
откажете от сочния бифтек.
Впрочем диетолозите изобщо не са съгласни с подобна жертва. Според тях найподходящата гарнитура за
парчето месо е именно този
зеленчук - той съдържа вещества, които
най-добре помагат за
усвояването на животинския белтък. А
целулозата, която е в
не малко количество
в краставицата, предпазва от атеросклероза и понижава нивото
на вредния холестерол в кръвта.
Не я белете Ето
това не трябва да правите! Краставицата
съдържа 90% вода и
не големи количества
витамини. За сметка
на това разнообразието им е огромно има от почти всички

полезни вещества. Бедата
е, че те се намират именно
в кората, а не в меката част.
Много хора биха контрирали,
че белят краставицата, тъй
като кората й горчи. Това се
случва особено често в сухо
време, а горчивината се натрупва заради липса на влага. Ако в салатата ви попадне
парче горчива краставица,
това не е болка за умиране.
Бързо отслабване Добрата стара краставица е пръв
приятел на диетата и верен
съюзник на желаещите да
отслабнат. Този зеленчук съдържа много малко калории,
но пълни стомаха и дава усещане за ситост. Салата от
краставици, обилно полята
със зехтин или сметана, за
3-4 часа ще ви държи сити.
Запазете за зимата Ако не
успеете да изядете богатата реколта от краставици от
градината си - консервирайте ги за студените дни. Найдобрият начин е да ги стерилизирате или да ги сложите в
солен разтвор. По този начин
ще съхраните всички полезни качества. Ако страдате от
стомах или имате болно сърце, консервите не са за препоръчване. Многото сол ще
повиши кръвното ви налягане, а оцетът при мариноване
може да обостри гастрита.
Посипете ги със захар В
много страни захаросаните
краставици са любим десерт. В южните американски щати пък на всичко добавят зеленчукови сокове и
дори ги газират.
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(от 1 стр.) организираха за родителите т.нар.
супервизия за идентифициране на специфични проблеми. Всъщност
това бе беседа, на която приемните родители
споделиха
различни
специфични проблеми,
свързани с настаняването на приемни деца
в семейството, срещи
с биологичните родители, раздялата при
осиновяване. Внимание
бе отделено още на
здравословното хранене, хигиенните навици
на децата, спазването
на правила и граници
от подрастващи и тийнейджъри. „През месец
септември приемните
родители ще се включат в две обучения,
чийто фокус ще бъдат
набелязаните по време
на супервизията проблеми”, каза Диана Ненова. На проведената
среща присъства и Стефка Петрова от Екипа
по приемна грижа.
След малка почерпка
на открито, деца и родители се разходиха и до
Омуртаговия мост. На

място на по-големите
деца бе разказана историята на тази историческа забележителност.
Естествено
децата
– и малките, и „големите” доброволци не пропуснаха да поиграят на
построените в близост
игрушки – люлки, пързалки и други. А родители и придружаващи
– да пият по кафе и разхладителна напитка в
близкото заведение.
Това бе поредният
пикник на открито, който Екипът по приемна
грижа организира за
приемните
родители.
Ще припомним, че в началото на юни подобен
празник бе организиран до хижа „Младост”,
на който бе отбелязан
Международният ден
на детето.Срещите от
този род дават възможност на приемните
семейства да споделят
помежду си различни
проблеми и начините за
тяхното разрешаване. А
децата бързо се сприятеляват и могат да се
налудуват в игри и забавления.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
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

изпращане на подлежащите на обявяване
съдебни актове по електронен път до Търговския
регистър към Агенцията по
вписванията, както и продължаващи действия по
внедряване и използване
на Единната система за
противодействие на престъпността в пълен обем.
Поети са ангажименти за
създаване на специализиран софтуер за синтез на
речта в помощ на лица в
неравностойно
положение и изграждане на „синя
стая” за изслушване на
деца при спорове за родителска отговорност и зала
за медиация.
"В изслушването си съдия Петрова определи като
свои приоритети запазване
на постигнатите резултати в
насока качествено, бързо и
прозрачно правораздаване,
обучение на магистратите
по европейско право, развитие на медиацията като
способ за извънсъдебно
решаване на спорове и провеждане на широка информационна кампания сред
обществеността за начина
на постановяване на съдебните актове и значението
на допуснатите по делото
доказателства", обявиха от
пресцентъра на ВСС.
Според Концепцията си
за стратегическо управление през втория си мандат

начело на Районния съд
в Търговище съдия Пламен Драганов ще работи
за качествено правораздаване при запазване на
достигнатата бързина и
срочност на разглеждане
на делата. Той залага на
текущо обучение на съдиите и съдебните служители,
разкриване на информационен център на съда за
комплексно обслужване,
както и създаване на пълни електронни досиета на
образуваните дела.
С 20 „за“, 1 „против“ и 1
„въздържал се“ Драгомир
Сяров e преизбран за ръководител на Окръжната
прокуратура в Търговище.
Това решение е взел Висшият съдебен съвет на
вчерашното си заседание.
Сяров бил единствен
кандидат за поста, а кандидатурата му била подкрепена от главния прокурор
Сотир Цацаров. Това е втори мандат на Драгомир Сяров като окръжен прокурор.
През 2009 г. той зае мястото
на Анастас Моллов, който
ръководеше
Окръжната
прокуратура в Търговище
близо 17 години. Сяров ще
е я ръководи и през следващите 5 години.
В сряда, 30 юли, съдия
Петрова даде пресконференция.
Подробности четете в следващия
брой на "ТН".

Стартира шоуто
на годината
Коктейл от хитове са
подготвили участниците
в най-мащабното събитие през сезона - националното турне“Планета
Лято 2014”. Тази година
музикалното
торнадо

Планета лято 2014
ще бъде по-различно
и със сигурност отново
ще изненада приятно
почитателите на модерния фолк.
“Планета Лято 2014”
стартира на 1-ви август

ПРОЕКТ „ПРОМЯНА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ”

Club of NGOs, Targovishte
„Клуб на НСО” гр. Търговище

На 15 юли, 2014 г. започна втората година от изпълнението на проект „Промяна чрез участие”, реализиран
от сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Вече 18 деца с увреждане и
техните семейства получават подкрепа от специализирания екип, който включва: психолог, социален работник,
консултант „Ранно детско развитие”, педиатър, психиатър, логопед и рехабилитатор. Основния подход в работата
на екипа е ориентиран към цялостна подкрепа за семейството. Със всеки случай се работи индивидуално, като
се планират постижими, макар и малки стъпки за промяна. Ежемесечно родителите се събират заедно, общуват,
обменят информация. Тези дейности ще продължат и през цялата 2015 г.
От този месец още 5 неправителствени организации в петте общини на област Търговище стартират работа
по модела за Ранна интервенция – семейно ориентиран подход, прилаган успешно в България от Фондация „Карин дом” Варна. Във всяка община те ще включат по 5 деца и семейства и ще развиват своя капацитет за работа
в сферата на социалните услуги. Организациите, които ще изпълняват тези дейности са: „Надежда за Антоново”, „Нашето бъдеще-Омуртаг”, СИДУРО Опака, „Децата на Търговище” и „Добро сърце, съпричастие и грижа”
Попово. Техни представители преминаха обучение, както и стажуване за работа по модела Ранна интервенция.
Стартираха и дискусии по общини, на които представители на различни уязвими общности поставят своите
проблеми, предлагат идеи. В резултат на нашата работа по места, само за последните 4 месеца са учредени и
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 3 нови сдружения в три общини – Антоново,
Омуртаг и Търговище. Тяхна основна цел ще бъде предоставянето на подкрепа за деца и лица в неравностойно
положение. Дискусиите ще продължат и през следващите месеци. Предстои и провеждане на срещи с граждани, на които те ще се запознаят с дейността на неправителствените организации в областта.
За по-вече информация можете да посетите нашата
Фейсбукстраница: www.facebook.com/clubngo?ref_type=bookmark, както и сайта ни www.clubngo.org
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД, Разпределителен
обслужващ
център
Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 08.08.2014 г., от 08:00 ч. до 08:30 ч. и
от 12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на
обезопасяване на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - улици: Скопие, Васил Левски, Кюстенджа – от
ул.В.Левски до кръстовището на дискотека
Пайнер, Панагюрище, Тракия, част от ул. Еп.
Софроний, Клокотница, Иван Асен, Родопи, Чепино, Стефан Караджа.
На 08.08.2014 г., от 12:30 ч. до 13:00 ч. и
от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на
обезопасяване на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище - улици
Мургаш, Морава, Стара планина, Стефан Куцаров, Капитан Данаджиев, Богомил, Граф Игнатиев, Цар Крум, Бистрица, Паисий от магазин
ЛАКС до пресечката на улица Шейново, Първи
май (от ул.Паисий до ул.Граф Игнатиев), Царевец, Преслав, Трапезица (от Палаузов до Преслав ), Искър, Република №5, Антим Първи (от
Славейков до Първи май ), Цар Освободител
номера 31, 32, 34, и 39.
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

ПОКАНА
за участие в заключителна пресконференция по проект
№13-13-75/15.11.2013 г.
„ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ПОПОВО“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Попово успешно реазлизира всички заложени дейности по проект
№13-13-75/15.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Попово“.
Девет месеца след стартирането на дейностите, Общинска администрация-Попово постигна основната цел на проекта – да бъдат въведени ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските полити за устойчиво
развитие.
Основни резлутати от изпълнението на проекта:
• Разработени, приети от Общински съвет-Попово и въведени в общинска администрация правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските
политики за устойчиво развитие;
• Проведено обществено обсъждане във връзка с Общински план за развитие на
община Попово 2014 – 2020 г.
• Разработени и въведени четири стратегически документа:
- Антикорупционна стратегия на община Попово за периода 2014 – 2020 г.;
- Стратегия за насърчаване и развитие на публично-частните партньорства в
община Попово за периода 2014 – 2020 г.;
- Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.;
- Стратегия за опазване на културното наследство на община Попово за периода 2014 – 2020 г.;
Във връзка приключването на дейностите по проекта, ще бъде проведена
заключителна пресконференция, която цели подробно да запознае обществеността и всички заинтересовани страни с реализацията на проекта и постигнаните резултати.
Пресконференцията ще се проведе на 05.08.2014 г. от 14:00 ч. в сградата
на Общинска администрация - Попово, етаж втори, зала на Общински съвет.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

в Русе, град който не
за първи път ще бъде
домакин на подобно
събитие. Общо 5 града
ще посрещнат звездите
на България. Повечето
концерти ще бъдат на
централните площади в градовете,
за да бъдат удобни
и достъпни, за да
могат повече хора
да видят любимите си изпълнители.
За поредна година билети няма да
има, защото концертите ще бъдат
безплатни - подарък за феновете
от музикална компания “Пайнер” и
генералния спонсор “Лафка”.
Режисьор
на
целия спектакъл
отново е Людмил Иларионов Люси, който доказа в досегашните
издания, че притежава огромно
въображение
и
достатъчно професионален опит да
се справи с предизвикателството.
Всяка от певиците подготвя в строга
тайна своята поява и
своето шоу, за да порази и въодушеви публиката. Всяка от 15-те
работи в определена
насока, вдъхновена от
песните, които е използвала за своя микс.
Имената, които ще
предизвикват възторга
на хилядите зрители са:
Андреа, Анелия, Борис
Дали, Галена, Галин,
Джена, Емилия, Илиян,
Кали, Константин, Малина, Мария, Преслава,
Фики и Цветелина Янева. Освен тях на сцената ще видите и дуетните
им партньори от актуалните хитове: Йоргос
Ясемис, The Rock, Сиана, Алекс, Устата и др.
Както винаги и няколко балетни формации,
а тази година балетите
ще бъдат 7, ще са част
от красивата атракция,
подготвяна за вашите
очи.
Сцената отваря око
към публиката над 20
метра, а е дълбока над
10. Общата озвучителна
мощ е близо 80 киловата. Повече от петстотин
осветителни тела заливат сцената с водопад
от разноцветни светлини. Четири тира, двата
от които и с ремарке
пренасят тоновете оборудване. Керванът се
допълва от 8 лекотоварни камиона, автобуси, няколко пътнически
микробуса и над 80
леки автомобила. Над
180 човека технически
персонал се грижат за
всичко свързано с шоуто на звездите.
Всеки ден, независимо дали вечерта ще има
концерт, екипи на "Планета" ТВ документират
ставащото в концертните градове.

Четвъртък, 31 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

"Äåëîâè êîìïàñ"

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè

Продавам КЪЩА в Презитер Козма Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС
Пълноцветно
1,20
лв./кв.см.
с дворно място 4,300 кв. м.
тел: 0893/ 230 641 и 0892/ 983 129 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
(1-17)

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

 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 РЕНОВИРАНА КЪЩА с гараж, селПазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
ски постройки, двор 2 дка с овошки. Цена:
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
По договаряне. тел: 0888/ 600 632 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
98
кв.м.
в
района
на
Стария
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

31 юли 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Да отгледаш Аризона
21.00 ч. - драма

31 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:
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

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

08:00 Трета смяна- сериал
09:15 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
10:30 Град на ангели - драма
12:45 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Хванете Папи - комедия
18:00 Тайният кръг- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Да отгледаш Аризона bTV
криминален
06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 23:00 Революция Z - сериал
bTV Comedy
обед
09:00 Шоуто на Слави
12:00 bTV Новините
10:00 Войната на семейство
12:30 Шоуто на Слави
Роуз - комедия
13:30 Тайните на времето12:00 Домашен арест - ситком
сериал
15:30 Цветовете на любовта 13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
- сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал 16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история 18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун - сериал
сериал2
21:30 Земя на бунтовници 20:30 Ергенско парти 2 сериал
комедия
22:30 Менталист: Крадецът
22:30 Приятели - сериал
на мисли - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
23:30 bTV Новините

ПЕТЪК

bTV Comedy - 27 сватби
20.30 ч. - комедия

1 август
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 Зелената линейка
10:45 Днес и утре
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Младият Дракула тв
филм
14:45 Ангели приятели - анимационен
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Изкуството на барока:
Музика от френския
кралски двор
17:35 Дързост и красота - тв
филм
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 Панорама
22:00 Дребни мошеници игрален филм
23:40 По света и у нас
23:50 Концерт на Николо
Коцев

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
23:30 bTV Новините

20:00 От местопрестъплението
- сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Съдба на куртизанка 09:00 Кухнята на Звездев
романтика
09:30 Бон Апети
10:00 Пътешествия - лайфстайл 23:20 От местопрестъплението
- сериал
10:30 Шопинг съветник Diema TV
лайфстайл
11:00 Мода и шик - лайфстайл 09:00 Морски патрул - сериал
10:00 Американска нинджа
11:30 Модерно - токшоу
3 - екшън
12:30 Женско царство - сериал
12:00 На гости на третата
14:00 От обич - сериал
планета - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Ангелите на Чарли -сериал 12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
17:00 Шопинг съветник - сериал
лайфстайл
17:30 Мода и шик - лайфстайл 14:30 Комисар Рекс - сериал
18:00 Самозванка- сериал
15:30 Зина- принцесата воин
19:00 От обич - сериал
- сериал
21:00 Цветовете на любовта 16:30 Морски патрул - сериал
сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
22:00 Времето лети - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
Nova TV
19:00 Екип Среднощен ездач
06:20 Здравей, България
- сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Комисар Рекс - сериал
11:30 Езел - сериен
21:00 Пожарникарите от Чика13:00 Новините на Нова
го - сериал
13:30 Моята карма - сериен
22:00 Батман - екшън
14:30 Перла - сериен
00:35 Пожарникарите от Чика16:00 Новините на Нова
го - сериал
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
TV 7
19:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
20:00 Касъл - сериен
09:30 Превратностите на
21:00 Отмъщението - сериен
живота - сериал
22:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
22:30 От местопрестъплението 11:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериен
- сериал
23:30 Новините на Нова
12:30 Новини
23:45 Д-р Хаус - сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги Kino Nova
сериал
09:45 Лекар на повикване 15:00 Агнешко - сериал
сериал
10:45 Париж: Криминални раз- 15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
следвания - сериал
шал - сериал
11:50 Убийства в Мидсъмър 17:00 Нюзрум
сериал
18:30 НОВИНИ
13:55 Разводи - комедия
19:30 Черна роза - сериал
15:55 Моята супер бивша 20:30 Великолепният век комедия
сериал
18:00 Лекар на повикване 21:30 Скрити доказателства сериал
сериал
18:55 Париж: Криминални раз22:30 Новини
следвания - сериал

bTV Lady

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 Ледено земетресение фантастика
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 Мисионер - екшън
00:00 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Трета смяна - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Агата Кристи: Живот в
картини - драма
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Трета смяна- сериал
16:15 Да отгледаш Аризона комедия
19:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Кибритлии - комедия
23:15 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:30 Стюарт Литъл - анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Ергенско парти 2: Последно изкушение - комедия
12:00 Семейство Флинстоун сериал
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
20:30 27 сватби - комедия

22:30 Приятели - сериал
18:00 Лекар на повикване 23:30 Без пукната пара - сериал
сериал
18:55 Париж: Криминални разbTV Lady
следвания - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
20:00 От местопрестъплението
09:00 Кухнята на Звездев
- сериал
09:30 Бон Апети
10:00 Пътешествия- лайфстайл 21:00 Първичен инстинкт трилър
10:30 Шопинг съветник23:40 От местопрестъплението
лайфстайл
- сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
Diema TV
12:30 Женско царство - сериал 09:00 Морски патрул - сериал
14:00 От обич - сериал
09:55 Батман - екшън
15:00 Модна къща - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Ангелите на Чарли 13:30 Екип Среднощен ездач
сериал
- сериал
17:00 Парите или жената 14:30 Комисар Рекс - сериал
предаване
15:30 Зина- принцесата воин
17:30 Мода и шик - лайфстайл
- сериал
18:00 Самозванка - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
Nova TV
20:00 Комисар Рекс - сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Пожарникарите от Чика09:30 На кафе - НТВ
го - сериал
11:30 Езел - сериен
22:00 Борсалино - криминален
13:00 Новините на Нова
00:30 Пожарникарите от Чика13:30 Моята карма - сериен
го - сериал
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
TV 7
16:30 Малката булка - сериен
06:30 Добро утро, България
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Превратностите на
19:00 Новините на Нова
живота - сериал
20:00 Касъл - сериен
10:30 Карма - драма
21:00 Отмъщението - сериен
11:30 Страсти в Тоскана 22:00 Новините на Нова
сериал
22:30 От местопрестъплението 12:30 Новини
- сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
23:30 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги 23:45 Д-р Хаус - сериен
сериал
15:00 Агнешко - сериал
Kino Nova
15:30 Новини
09:55 Лекар на повикване 16:00 Момичето с червения
сериал
шал - сериал
10:50 Париж: Криминални раз17:00 Нюзрум
следвания - сериал
18:30 НОВИНИ
11:55 Убийства в Мидсъмър 19:30 Черна роза - сериал
сериал
14:00 Американска приказка - 20:30 Мъж на ръба - криминален
анимационен
22:30 Новини
15:40 Съдба на куртизанка 23:00 Срещу своите - сериал
романтика

СЪБОТА

Nova TV - Хелбой II
22.40 ч. - екшън

2 август
БНТ 1
08:15 Динофрози - анимационен
08:45 Малката лейди детски игрален филм
10:30 Американска мечта,
произведена в България
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
- фолклор
14:00 Голямото четене откриване
15:30 Вражалец - тв театър
17:10 Цирк на бъдещето
18:35 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на Сънрайз
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Кон-Тики - игрален филм
22:50 По света и у нас
23:00 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на Хилда
Казасян

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 EARTH 3D - документален
09:00 Ритникът на трите
нинджи - комедия
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Живо доказателство биографичен
14:50 Обект на желание комедия
17:00 Най-доброто от 120
минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Лоши момчета - екшън
22:30 Проблясък - драма
01:10 Хванете Папи - комедия

bTV Action

08:30 bTV Документите
09:30 В тила на врага - екшън
11:30 Мисионер - екшън
13:30 Армейски готвачи сериал

10:00 До края на света - романтичен
12:00 Четири сезона: Зимно
слънцестоене - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Пълна лудница - шоу
14:30 Като две капки вода забавно предаване
17:00 Фалстарт - комедия
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Позабременяла - комедия
bTV Cinema
08:00 Когато мъртвите се разлу- 22:40 Хелбой II: Златната армия
- екшън
дуват - комедия
Kino Nova
10:15 Хванете Папи - комедия
12:00 Надежда за обич - драма 08:10 Детски анимационен блок
09:30 Американска приказка 14:15 Макс Пейн - драма
анимационен
16:15 Кибритлии - драма
11:10 Моята супер бивша 18:45 3096 дена - драма
комедия
21:00 8 милиметра - криминален
13:15 Без батерии - комедия
23:30 Антоан Фишър - драма
15:30 Съседка за секс - комедия
bTV Comedy
17:45 Титаник: Кръв и стомана
08:00 Напълно непознати - сериен
сериал
20:00 От местопрестъплението
10:00 27 сватби - комедия
- сериал
12:00 Клуб Веселие - сериал
21:00 Капитан Корели - драма
13:00 Напълно непознати 23:40 От местопрестъплението
сериал
- сериал
15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Невидими улики - сериал 00:40 Първичен инстинкт трилър
19:00 Да отглеждаш Хоуп
- сериал
Diema TV
20:00 Разбивачи - сериал
07:15 Безследно изчезнали 20:30 Мъж за милиони - комедия
сериал
22:30 Да отглеждаш Хоуп 09:30 Камиони по леда - ресериал
алити
23:30 Първична сила - турнир на 10:30 Борсалино - криминален
Световната федерация 13:00 Питайте Джим - сериал
по кеч
13:30 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
bTV Lady
поредица
09:00 Жената в огледалото 14:30 Двойна заплаха - сериал
сериал
15:30 Съпротива – сериал
13:00 Духът на здравето
16:30 Безсмъртен - сериал
14:00 Дом и градина 17:35 Провинциалистите лайфстайл
комедия
15:00 Предай нататък - шоу
17:00 Изборът на Лара - сериал 19:30 Камиони по леда - реалити
20:00 Цветовете на любовта 20:30 Блус Брадърс - комедия
сериал
23:15 Банковият обир - трилър
22:00 Жената в огледалото сериал
TV 7
08:30 Амика - сериал
Nova TV
09:00 Тейлър - сериал
07:30 Събуди се... - НТВ
15:30 Емирейтс Къп - студио
16:00 Емирейтс Къп - ВаленсияМонако
18:00 Емирейтс Къп - студио
18:15 Емирейтс Къп - АрсеналБенфика
20:15 Емирейтс Къп - студио
20:30 Екстремни мечти - сериал
21:00 Кости - сериал
22:00 Най-търсеният - екшън
00:00 Точен изстрел - екшън

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

FOX

09.10 Малкълм - сериал
09.40 Модерно семейство сериал
10.35 Х фактор САЩ - риалити
11.25 Най-смешните домашни
видеоклипове на
Америка
12.15 Лас Вегас - сериал
14.05 Слийпи Холоу - сериал
15.00 Мис Съвършенство комедия
17.20 Семейният тип - сериал
17.40 Малкълм - сериал
18.40 Модерно семейство сериал
19.35 Лас Вегас - сериал
20.30 Най-смешните домашни
видеоклипове на
Америка
21.30 Семейният тип - сериал
22.00 Двама мъже и половина
- сериал
22.30 Невръстна любов романтичен
00.30 Клъцни - срежи –
сериал

Diema TV - Цитаделата
22.50 ч. - екшън

3 август
08:30 Динофрози - анимация
09:00 Бърколино
09:15 Симфония за любители
на кучета - игрален
филм
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бъди какъвто си юбилеен концерт на
Александър Петров
14:20 Европейски пари за
българското село
14:30 Две победи 90г. от
рождението на Христо Ганев
16:00 30 години Празници на
изкуствата Аполония
17:00 Американска мечта,
произведена в България
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Преселение
- Меркурий
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шерлок 3-сериен игрален филм
22:20 По света и у нас
22:30 Нощни птици
23:35 По пътя - игрален филм

10:00 Не дразнете Стивънс сериал
10:30 Любов и вендета сериал
11:30 Велики природни явления - документална
поредица
12:30 Новини
13:00 Дървото на живота сериал
14:30 В търсене на истината
- документална
поредица
15:30 Командирован - комедия
16:30 Голямото затъмнение
- екшън
18:30 НОВИНИ
18:45 А ПФГ: Левски Сф - Локомотив Сф, футболна
среща от българския
футболен шампионат
22:05 Новини
22:15 Големият Стан - комедия

15:30 Емирейтс Къп - студио
16:00 Емирейтс Къп- Бенфика Валенсия
18:00 Емирейтс Къп- студио
18:15 Емирейтс Къп- АрсеналМонако
20:15 Емирейтс Къп - студио
20:30 Екстремни мечти - сериал
21:00 Кости- сериал
22:00 Ускорение - екшън
00:00 Корени убийци- екшън

Nova TV

07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 Падащи звезди през
август - романтичен
12:00 Четири сезона: Лятно
слънцестоене - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Аз обичам България забавно предаване
14:50 Етажна собственост сериен
15:50 Синьо увлечение - прикbTV Cinema
люченски
08:00 Хванете хлапето - комедия
10:15 Разделени заедно - драма 18:00 Ничия земя - НТВ
19:00 Новините на Нова
12:15 Да отгледаш Аризона 19:30 Темата на Нова
комедия
20:00 Войници на съдбата 14:15 Антоан Фишър - драма
екшън
17:00 Момчето в синьо - драма
22:00 Супер 8 - екшън
19:00 Облогът - комедия
21:00 Арестувани в Парадайз Kino Nova
комедия
08:00 Детски анимационен блок
23:15 Разделени заедно
09:15 Американска приказка:
- драма
Файвъл покорява запада
- анимационен
bTV Comedy
10:50 Съседка за секс - комедия
08:00 Напълно непознати 13:10 Просто неустоима сериал
комедия
10:00 Мъж за милиони -комедия
15:10 Капитан Корели - драма
12:00 Клуб Веселие - сериал
17:45 Титаник: Кръв и стомана
13:00 Напълно непознати
- сериен
- сериал
15:00 Новите съседи - сериал 20:00 От местопрестъплението
- сериал
18:00 Невидими улики - сериал
bTV
21:00 Ченге в детската градина 08:00 EGYPT 3D - докумен- 19:00 Да отглеждаш Хоуп екшън-комедия
сериал
тален
23:20 От местопрестъплението
20:00 Разбивачи - сериал
09:00 Маделин - комедия
- сериал
20:30 Нощна пратка - комедия
11:00 Търси се… - токшоу
22:30 Да отглеждаш Хоуп
12:00 bTV Новините
Diema TV
- сериал
12:30 Домашен арест - ситком
09:40 Камиони по леда - ре23:30 Разбиване - турнир на
13:00 Светкавичен огън алити
Световната федерация 10:40 Банковият обир - трилър
екшън
по кеч
14:50 Дъч - комедия
13:00 Питайте Джим - сериал
16:50 Аматьорите - комедия
13:30 Национална лотария
bTV Lady
19:00 bTV Новините
14:00 Спортни професии с Джу09:00 Жената в огледалото 19:30 bTV Репортерите
ниър Сео - документален
сериал
20:00 Час пик - екшън
14:30 Двойна заплаха - сериал
13:00 Духът на здравето
22:00 Аламинут - шоу
15:30 Съпротива - сериал
14:00 Дом и градина 22:40 28 дни - драма
16:30 Безсмъртен - сериал
лайфстайл
17:30 Железен орел 3 - екшън
15:00 Предай нататък - шоу
bTV Action
17:00 Изборът на Лара - сериал 19:30 Камиони по леда - ре08:30 bTV Документите
алити
09:30 Точен изстрел - екшън 21:00 Цветовете на любовта 20:30 Бягство от Алкатраз сериал
11:30 Най-търсеният - екшън
екшън
22:00 Жената в огледалото 13:30 Армейски готвачи 22:50 Цитаделата - екшън
сериал
сериал

TV 7

08:30 Амика - сериал
09:00 Тейлър - сериал
10:00 Не дразнете Стивънс сериал
10:30 Любов и вендета сериал
11:30 Велики природни явления - документален
12:30 Новини
13:00 Дървото на живота –
сериал
14:30 В търсене на истината
- документална
поредица
15:30 Писмо до краля - приключенски
17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
19:30 Студио футбол
20:00 А ПФГ: Литекс /Ловеч/
- Берое /Стара Загора/
- пряко
22:00 Спорт 7, спортно предаване
22:30 Новини
22:40 Специална защита комедия
00:40 Райски проект - драма

FOX

08.45 Малкълм - сериал
09.40 Модерно семейство сериал
10.35 Х фактор САЩ - риалити
12.15 Лас Вегас - сериал
14.05 Слийпи Холоу - сериал
15.00 Невръстна любов романтичен
16.55 Двама мъже и половина
- сериал
17.20 Семейният тип - сериал
17.40 Малкълм - сериал
18.40 Модерно семейство сериал
119.35 Лас Вегас - сериал
20.30 Най-смешните домашни
видеоклипове на
Америка
21.30 Семейният тип - сериал
22.00 Двама мъже и половина
- сериал
22.30 Баща първокурсник комедия
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Морският бряг в Балчик

Мазните храни увреждат
обонянието

Хранителният режим с голямо съдържание на мазни
храни намалява обонятелните способности. Такива
са резултатите от изследването на учени под ръководството на Никълъс Тибо от
университета на Флорида,
съобщи Сайънс дейли.
За да стигнат до тези заключения, учените подложили мишки на хранителен
режим с голямо съдържание на мазнини в разстояние на 6 месеца. След това
анализирали способността
на гризачите да направят
връзка между миризма и
възнаграждение.
Оказало се, че мишките, чието хранене било богато на мазнини, по-бавно
привикнали да правят тази
връзка в сравнение с контролната група мишки, които имали нормално хранене
Гризачите, които изяждали голямо количество
мазни храни, освен това се
приспособявали по-бавно,
когато учените променяли
миризмата.
Резултатите
показали,
че едва 50 на сто от свързаните с обонянието невро-

ни функционират
след продължителен хранителен
режим с голямо
съдържание
на
мазнини. Това намаляване на обонятелните способности продължава
дори след връщането към нормален хранителен
режим.
Богатото на мазнини хранене увеличава риска от
затлъстяване и сърдечносъдови болести.
Предишни проучвания установиха връзка между количеството наситени мастни
киселини и риска от сърдечносъдови болести.
Връзката между рака и
богатия на мазнини хранителен режим обаче не е толкова очевидна.
Най-убедителните аргументи в полза на подобна
връзка са свързани с наситените мазнини, чието редовно приемане може да
предизвика рак на простатата.
Липидите се намесват в
развитието на рака посред-

ством хормонален ме- нивото на серумния
ханизъм, променяйки холестерол.

Киселото мляко помага за
нормализиране
на кръвното

Освен с приятния си вкус,
киселото мляко може да
допринесе за
понижаване на
кръвното налягане, твърдят австра- дение, авторите на
изследването настоялийски учени.
Богатата на пробио- ват, че благотворният
ефект от пробиотиците
тици храна върху кръвното наляд о п р и н а - гане е реален.
ся за по"Анализът на резулд о б р о т о татите от малък брой
фу н к ц и о - проучвания навежда
ниране на на мисълта, че редовчовешкия ното приемане на проо р г а н и - биотици може да е част
зъм, кате- от здравословен начин
горични са на живот, който цели
представи- да се понижи кръвнотелите на то налягане, както и да
универси- се поддържат здравотета Гри- словните му нива", пиуведомява своите клиенти, че фит в Ку- шат учените.
инсланд.
Това става чрез поот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- М а к а р нижаване
на лошия
мираната питейна вода по електронен път п о д о б н и холестерол в кръвта,
в ъ р д е - което на свой ред пре(Е pay), както и да получават електронни тния
да се дотвратява образуван у ж д а я т нето на плаки, и чрез
фактури (e Faktura)
научно регулиране нивата на
Подробности на сайта на „В и К” Търговище от
п от в ъ рж - кръвната захар.

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



Търговище
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 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ
Лети Баба Яга гола
из гората, яхнала
метла и насреща й
излиза горският магьосник.
- Ти какво, бабиер,
да не си изкукуригала?! - изкрещял той
- На стари години
се мотаеш гола из
гората и смущаваш
обитателите!
- Това ми е еротичната рокля! - отвърнала му Баба Яга.
- А... - смутил се
магьостикът - Ами
такова... да беше я
изгладила!
***
Кара си един след
като му сменили гумите в сервиза и получава sms:
“Пешо, ако си жив
още, спри внимателно и затегни болтовете, че ние забравихме.”
*** Купува си някаква жена вибратор. На
другия ден се връща
в секс-шопа, видимо
недоволна и почва да
крещи на продавачката:
- От това нещо ме
бие ток! Как не ви е
срам?
Продавачката смутено отговорила:
- Ама моля ви се,
нашите продукти са
100% тествани.
Разярената купувачка продължавала
да се пени, крещейки:
- Как може да ме бие
ток от вашия продукт?!
Събрала се тълпа
заради скандала. Дошла и една циганка,
чула ядосаната купувачка й я бутнала
по ръката:
- Ама, какоо, щом та
бий, значи та обича!

Органичните кремове не пазят от вредните лъчи
С разгара на летния
сезон става задължително да се снабдим с ефективен защитен крем,
който да ни предпазва,
когато излагаме тялото
си на слънце.
Проблемът обаче е,
че голяма част от препаратите на пазара всъщност не ни защитават от
вредните лъчи.
Слънцезащитните
средства, приготвени у дома или в малки компании, нямат
точни данни за нивото на SPF, твърдят
специалисти. Някои
хора съветват да се
нанасят на кожата

кокосово масло и пчелен
восък. Медиците обаче
се отнасят скептично
към тези продукти.
Известно е, че слънчевите изгаряния са
опасни и могат да предизвикат рак на кожата.
Дори в натуралните продукти да има съставки,
предпазващи от слънце-

0893 693 202 от понеделник до събота!

то, няма гаранция, че те
ще са стабилни на кожата или в бутилка.
Ако човек не иска
да използва химически
слънцезащитни продукти, той просто не бива
да се излага на силните
слънчеви лъчи - от 11.00
до 15.00 часа, съветват
специалистите.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

