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През лятната ваканция

В Общинския съвет – Търговище

Ремонти в училищата Вяла сесия,
Очаква се всички да приключат до 15 септември
Катя ХРИСТОВА
Няма да има проблеми за нормалното
откриване на учебната
година в Търговищка
област по отношение
на традиционните ремонти, които се правят
по време на лятната ваканция. Това съобщи за
„Търговищки НОВИНИ”
началникът на Регионалния инспекторат по
образованието Дарина
Димитрова.
Частични текущи ремонти се правят почти
във всички общински
и държавни училища в
региона, а в пет от тях
се работи по-сериозно. В Професионалната
гимназия по транспорт
и лека промишленост в
Омуртаг се извършват
ремонти на покрива и
отоплителната инсталация. Освен това по
националната програма
"Създаване на достъпна архитектурна среда"
се изпълнява дейност
за доставка и монтаж
на платформено съоръжение. За дейностите
тук са похарчени близо
60 000 лева от инвестиционната програма
на
Образователното
министерство. Входни
и дълги коридори се ремонтират пък в основно
училище „Христо Ботев”
в Камбурово.

В СОУ „Васил Левски” в Опака се работи
усърдно, като се предвижда дейностите да
приключат в навечерието на първия учебен
ден. Тук се извършва
основен ремонт на тоалетните за ученицимомчета и учители в
„начален етап”. Боядисват се цокли, подове и стени. Частичен

ремонт се извършва
в тоалетните на „гимназиален етап”,стени
и цокли, класни стаи
и коридори. Ремонтни дейности вървят и в
училищните дворове на
двете сгради. Проверява се зануляването на
ел.инсталацията, подменят се лампи и осветителни тела. Освежителен ремонт се прави

на спортната зала за
гимназистите. Частично
се поправя и покривът
на двете сгради. Поправя се парната инсталация.
От справката на Регионалния инспекторат
става ясно, че в двете
големи СОУ-та в Търговище също се вършат
неотложни и освежителни ремонти. (на 4 стр.)

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

но с… емоции

Свилен НИКОЛОВ
При
форсмажорни
обстоятелства, бъг в
компютърната система
на Общинския съвет,
започва августовската
сесия в Търговище.
Това неудобство не
стресна съветниците и
единодушно присъстващите гласуваха заседанието да се състои, а
вотът им да бъде поименен или чрез вдигане на
ръка – при решения с
просто мнозинство.
Тази сесия премина
под знака на не-тата!
Докладните внесени от
Общинската
администрация, за продажба
на земи и имоти в общината, срещнаха твърдата позиция от групата
на ГЕРБ /Припомняме,
че в този мандат на съвета, „герберите” при
продажба на общинска
собственост
гласуват
против или въздържал се. Те отстояват

позицията,
че
собствеността
трябва да се отдава под наем,
дългосрочно на
сериозни инвеститори, при ясни
ангажименти
и срокове при
сключването
на договорите/.
Двамата независими - Ивайло Първанов
и Милен Манев се въздържаха и това окончателно наклони везните
по тези докладни.
Това знаково гласуване показа, че при
липса на квалифицирано мнозинства, което
да осигури комфорт при
гласуването на предложенията, може да промени дори Търговище.
Предстоящата надпревара през октомври
ще е жестока, защото
местната власт в лицето
на общинските съвети
ще е място, (на 2 стр.)

Общински фонд „Ин витро” в Попово

Добри перспективи

Катя ХРИСТОВА
Интерес има, но все още няма
Отскоро в община
Попово има възмож- подадени заявления за подпомагане
ност финансово да се * В Търговище също набират
подпомагат двойки с
репродуктивни пробле- документи от двойки с проблеми
ми. Това стана в след- Общинския съвет, къде- нансово подпомагане
ствие на работата на то единодушно съвет- на двойки с репродукници подкрепиха идея- тивни проблеми, НикоПресконференция на Инициативен комитет та да се обособи фонд ла Тошков. Та, той каза,
от общинския бюджет, че в центъра за инфорот който да могат да се мационно обслужване
възползват брачни и из- на Общината имат говънбрачни двойки, жи- товност да приемат документи всеки месец до
страна заявяват иска- веещи в общината.
Сега, когато се под- 20-то число.
нето си за възобновя„Ние
подготвихме
ване на дейността на готвят местните избодобрата
почва
за следри,
попитахме
какво
ще
болница „Папуров” в
Търговище. Здравно- се случи с Общинския ващия Общински съто заведение бе за- фонд във времето, кога- вет”, каза Тошков. От
крито със заповед на то на практика Общин- него научихме още, че
министъра на здраве- ски съвет няма да има – интерес към работата
опазването в начало- едните ще са с изтекъл на Комисията и възто на месец август, а мандат, а другите все можността за подпопричина за това бе ре- още няма да са избра- магане има, но все още
Борислав
шението на Върховния ни. Отговор ни даде до- няма двойки, които да
КУРДОВ
Близо 11 000 под- касационен съд за на- сегашният председател са подготвили необхописа били събрани лагане на условна при- на временната комисия, димите документи и да
в подписка, в която съда на д-р Добрин Па- чиято задача е да след- са подали заявление в
жители от цялата пуров, заради (на 4 стр.) ва Правилника за фи- Общината. (на 2 стр.)

В защита на болница „Папуров”

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

Момент от ремонтните дейности по Водния
проект в Търговище

Общински избори `2015

Пълен консенсус за членовете
на ОИК в Търговище

Борислав КУРДОВ
С пълен консенсус
приключиха консултациите с осемте парламентарно представени
партии и коалиции за
определяне състава на
Общинската избирателна комисия в Търговище
за произвеждане на избори за общински съветници и кметове. Утвърден бе съставът на
ръководството, с председател от ПП "ГЕРБ",
зам.-председател от КП
"БСП лява България" и
секретар от ПП "ДПС".
След подписване на
протокола, той ще бъде

изпратен в ЦИК за утвърждаване на ръководството и поименния
състав на комисията.
Предложението
за
председател на ОИК
- Търговище е Христалина Халачева. Тя е
директор на дирекция
„Административноправно, финансово и
стопанско обслужване"
в Регионалната здравна
инспекция. Заместникпредседател на Общинската избирателна комисия да бъде адвокат
Диана Игнатова, а секретар - Мевзуне Бейтулова.

Представители на парламентарно представени
политически партии и коалиции от партии не постигнаха консенсус по време
на проведените консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Омуртаг.

Направени бяха предложения председателят на
ОИК да бъде от ПП ГЕРБ,
а зам.-председателят от
„БСП лява България". За
мястото на секретар на
комисията предложения
бяха направени от ДПС и
Реформаторския блок.
Представителите
на
политическите партии и
коалиции не постигнаха
консенсус относно разпределението на ръководния състав, а именно за секретар на ОИК
- Омуртаг. В срок до 30
август 2015 г. кметът на
общината Неждет Шабан
ще изпрати предложенията в ЦИК, където трябва
да се вземе окончателното решение за разпределението на ръководните
длъжности.

В Омуртаг не се разбраха
за състава на ОИК
Изтърван
кон направи
катастрофи

Пуснат свободно кон
предизвика две катастрофи по пътя СофияВарна, в близост до
село Беломорци, община Омуртаг. Пътните
инциденти са (на 2 стр.)
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Добри перспективи

(от 1 стр.) Според сегашните
разпоредби, Общинският фонд
може да даде до 1 000 лева
на двойка с безплодие, като
това не ограничава правото и
възможността им за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” /при положение, че
не се финансира една и съща
процедура/.
Нововъдението,
което направихме в Общината, ще бъде от полза на наши
съграждани, убеден е Тошков,
който се надява през мандата
на следващият ОС дори и бебе
да се роди, след подкрепата на
Общината.
И в Търговище продължава
работа Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане
на двойки, семейства и лица
с репродуктивни проблеми,
която работи от 2013 г. През
септември ще бъдат приемани
документите на нуждаещите
от подпомагане, а в началото
на октомври исканията ще бъдат разгледани. В Търговищко
има немалко двойки, които са
получили финансиране от Общинския фонд, има направени
и процедури за зачеване. Ще
припомним, че в началото на
годината проплака и първото
бебе, появило се на бял свят с
помощта на Общинския фонд в
Търговище.

Изтърван кон...

(от 1 стр.) станали късно вечерта на 26 август след 22.00
часа.
На движещото се по пътното платно животно първо
налетял товарен автомобил
с търговищка регистрация.
След като блъснал коня,
бусът излязъл от пътя и
спрял в канавката. Водачът
- 47-годишен мъж от Търговище, е бил приет в местната болница с фрактура на
десния крак, без опасност
за живота му.
По-късно конят е бил
блъснат и от лек автомобил
„Алфа Ромео” със сливенска
регистрация. На колата са
били нанесени значителни
материални щети, а животното е загинало.

Времето през септември

Едно мнение

Лятото ще продължи БНР вече стачкува,

След дъждовния юли и
горещия август прогнозата за времето през месец
септември е нещо смесено
между двата предходни месеца, смятат метеоролозите
и синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
- БАН. Тази година месец
септември 2015 се очертава сравнително топъл, но
не толкова, колкото през
изминалите години. Прогнозата за времето за месецa
е идеална за дълги излети
и походи по прекрасните
ни планини. Сигурно, няма
да се учудите, че през септември времето ще е благосклонно към любителите
на морските почивки. Ако
планирате късна почивка
на морето, първото десетдневие на септември е идеално за целта. Според синоптиците, температурите в
по-голямата част на страната ще останат сравнително
високи като се очакват съвсем леки понижения от 2-3
градуса, но те ще се усетят
най-вече в северната половина на България. Очаква
се средната температура да
бъде около 31 градуса.
Край морето времето
все още си остава доста
топло, а температурите ще
се задържат около 28-30
градуса. Също така месецът ще бъде благоприятен
и за екскурзии в планините. Прогнозата за времето
през септември е идеална
за дълги излети и походи
по прекрасните ни планини.
Въпреки очакваното хубаво
време, имайте едно на ум,
че времето в планините се
променя доста бързо. От
преобладаващо слънчево,
за няколко часа може да
завали пороен дъжд. Не
тръгвайте в планината освен ако нямате подходяща
екипировка. Възможни са и
силни ветрове по източните
и южните склонове на пла-

След фермерските протести

нините.
През септември 2015, се
предвижда, увеличение на
средната месечна влажност
и задържане на валежите
в границите от предишният
месец - Август 2015. Въпреки това, постепенно засилващите се ветрове от запад
и образуващият се северен фронт, ще предполагат
захлаждане. Въпреки това,
прогнозата е за предимно
слаби ветрове, като силните
такива, ще са предимно локални и краткотрайни. През
годините септември беше
определян като сравнително сух месец и прогнозите
за валежи са около 30-50
литра на кв. метър в равнините и низините, а в планинските области около 90-100
литра на кв. м. Тенденцията
от последните години за по-

вишаване на температурите
с един - два градуса ще се
запази като средната температура за месеца се очаква да бъде около 27 - 30
градуса.
През второто и третото десетдневие на септември 2015
можем да очакваме първите
признаци на по-сериозно
захлаждане и превалявания
от дъжд. Все пак септември
2015 си остава сравнително
слънчев месец и ще имаме
най-много между 4 и 6 дни с
облачно време.
Прогнозата е за около 1718 слънчеви дни, а облачните ще са около 5-6. Средните
температури за месеца се
очаква да бъдат около 27-30
градуса. Минималните температури ще бъдат около 2225 градуса, а максималните
около 29-31.

ако не сте забелязали

Спас СИМЕОНОВ
Засега съвсем символично и даже дискретно.
Показател за това е честотата на използване на една
знакова песен: "Лет ит би"
на Бийтълс . Причината е
подготвеният проекто-закон
за обединяването на БНТ
и БНР, както беше при др.
Тодор Живков. Тогава се
наричаше Комитет за Телевизия и Радио.
Естествено, названието
може да бъде и друго, но
целта е същата - Цензура.
Според публикации в различни медии, има и още
една цел - отстраняването
на Радослав Янкулов като
шеф на БНР. Има и други показатели, някои от журналистите не си казват имената,
а преди го правеха. Пример:
На 14.08.2015 г. Ангелина

Пискова, която чете новините от 12.00 до 17.00 часа
не се представи, а преди
го правеше, включително и
в кореспонденциите си от
Украйна. Същото се случи
и с предавания като "Преди всички", "12+3", "Събота
150". Преди се изреждаха
имената на тонрежисьори,
оператори, редактори, музикални редактори и водещи, а напоследък анонсите
при започване и приключване на предаванията се
обявяваха само като екипи.
Защо говорим за стачка?
Ами защото през 90-те години на миналия век /правителството на Иван Костов/,
същата песен на Бийтълс
беше символ на тогавашната стачка. За справка журналистите Силвия Великова, Петър Волгин и други.

В Търговищко

Увеличават се
социалните услуги

Кандидатът за кмет на
Търговище от коалиция
„БСП лява България” Диан
Цонев, зоозащитници и заинтересовани
граждани
посетиха приюта за безстопанствени животни в
областния град. Като това
бе първият етап от съвместната инициатива за популяризиране дейността на приюта. Постигна се договорка
за определяне на два дни в
месеца, в които вратите на
приюта да бъдат отворени,
съобщават от пресцентъра
на левицата. Доброволци
ще имат възможност да се

включат в грижите за кучетата и да ги разхождат,
с цел социализирането на
животните.
След определянето на
дните за посещение всеки желаещ ще може да се
присъедини към екипите, да
се запознае с кучетата и се
надяваме много от тях да си
намерят дом.
Това бе поредната стъпка
към разрешаването на проблема с бездомните кучета.
Ще продължаваме да събираме идеи и с общи усилия
да работим за постигане на
целите ни!

С шест нови услуги се
увеличават досега осъществяваните десет в община
Търговище, съобщават от
Общинската администрация.
Те ще бъдат открити в Комплекса за социално-здравни
услуги за деца в Търговище
/бивш дом „Майка и дете”/.
Новите
социално-здравни
услуги са: Център за психично здраве за деца от 0 до 3
години /ЦПЗД/; Център за
ранна интервенция за деца
от 0 до 3 години; Дневен
център за деца до 3 г. с увреждания /ДЦДУ/; Център за
настаняване от семеен тип
за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни здравни грижи; Център
за майчино и детско здраве
/ЦМДЗ/ и Център за подкрепяща грижа /ЦПГ/.
Услугите са предназначени за деца до 7-годишна
възраст и техните семейства.
Реализирането им стартира по проекта на Общината
в Търговище «Комплекс за

(от 1 стр.) където ще се
кове визията на общините.
Решенията кои и кой ще
е изпълнител на големите
проекти, с европейско финансиране, няма да ни ги
пращат с парашутисти, а
ще се решава тук и от нас.
Дори
инвестиционното
намерение на „Електроника НС” за разширяване на
съществуващата оптичната
кабелна мрежа на фирмата,
мина на косъм, въпреки че
прокарването на кабелите
бе обвързано със срок, преди края на тази година.
Не може да пропуснем и
емоционалното изказване
на Сунай Хасанов от ДПС,
който призова колегите си
за съдействие, отговорните
органи за строг контрол, а
изпълнителите да си свършат работата.Изказването
поместваме със съкращения.
„Време е да се спрем и
в малкото оставащи дни до
изтичането на мандата да

предприемем мерки по прословутия воден проект. Не
беше далеч времето, когато
всички в тази зала, се надявахме, че водният цикъл ще
е панацеята за града. Стана така, че отворихме кутията на Пандора. Не мога
да приема декларираните
данни, че проектът е изготвен на 97%. Оставащите
3% според мен се равняват
на 100% неизпълнение. Въпросът е кой човек или институция ще осъществи тази
прословута колаборация и
взаимовръзка между „Понс”
и ВиК. Та те дори не си говорят по телефона. Трябва
главно действащите лица
на тези фирми, да дойдат и
да дадат обяснение, още в
следващото заседание, което ще ни е и последно.
Аз вече не знам точно
какъв ми е и въпросът –
обърках се, няма оправия
тази работа. Не мога да
приема нито обясненията на „Понс”, нито на ВиК

и Общинската администрация. Те обясненията
са като анатомичен орган
– винаги ще има... Как да
обясним на гражданите
тази работа? Имате ли си
представа какви щети сме
причинили на гражданите
– гуми, джанти, предници
и какво ли още не. Защото
тази работа трябва да стане до приключването на
мандата ни…
Искам да поставя на
внимание подписката на
гражданите, в които се настояват за изграждането
на легнали полицаи-пешеходни пътеки на възлови
улици. Две от тях вече работят, а след обследване
ще бъде изградена и трета,
разбирам. Искам да кажа
на Общинската администрация и на всички експерти, че изграждането
на такива съоръжения е
абсолютно наложително, а
не прищявка. Посочените
улици в подписката не са

Предизборно

БСП-кандидатът
посети приют

нови алтернативи» по ОП
«Развитие на човешките ресурси». Очаква се те да станат делегирана от държавата дейност.
В центровете ще бъде
предлагана подготовка за
родителство и подкрепа за
добро родителство; подпомагане отглеждането на детето
в семейна среда в съответствие с неговата възраст; насърчаване на физическото,
социалното, емоционално и
познавателно развитие на
децата в ранна възраст чрез
подкрепа за изграждане на
добри родителски практики
и привързаност родител-дете. Ще бъде осъществявана и 24 – часова постоянна
медицинска грижа за деца с
увреждания. Предвиждат се
почасови и целодневни занимания на деца с увреждания
до 7 години, уточняват от Общинската администрация.
В процес е изборът на
персонал, който да ги осъществява.

обозначени с пътни знаци, липсват и патрули на
КАТ. Не съм експерт, но
разстоянието между посочените пешеходни пътеки
е 380 метра. За справка
на експертите, 400 метра
е пистата за излитане и
кацане на малък самолет,
както и пистата за драгрейсинг, където се развиват скорости от 300 км. в
час. В Русе тези съоръжения са разположени дори
на 25 метра едно от друго, лично съм го измерил.
Така че нито Европейският
съюз, нито някоя вътрешна
разпоредба ще противоречи на тяхното изграждане,
както и Жан-Клод Юнкер
или Жан-Клод ван Дам ще
имат нещо против, да са
спокойни експертите.
Тук председателят на
Общинския съвет Севим
Али прекъсна емоционалното изказване на Хасанов,
администрацията онемя, а
залата избухна в смях.

Отлагат монтажа
на нивомерите Вяла сесия, но с… емоции
След масови протести
на зърнопроизводителите
срещу изискването собствениците на резервоари
за съхранение на горива да
монтират върху тях фискални устройства за отчитане
зареждането на селскостопански машини, срокът за
слагането на нивомерите се
отлага с два месеца за 31
октомври. Това предвижда
проект на наредба, публикуван на интернет страницата на Министерството на
финансите за публично обсъждане.
Според сега действащите
текстове срокът за монтирането на нивомерите на резевроари с вместимост над
1000 литра изтича в края
на август. Срещу мярката
обаче масово протестираха
земеделците и дори изкараха трактори и комбайни по
бензиностанциите, за да демонстрират какъв хаос ще
предизвикат, ако стриктно

изпълнят наредбата. Припомняме, че в протестите се
включиха и зърнопроизводители от Търговище и Попово, като с над 40 трактора
блокираха бензиностанции
за час.
Целта на поставянето на
фискалните устройства нивомери е ограничаване на
контрабандата на гориво.
Според земеделците обаче това няма да помогне
за спиране на нелегалните
продажби на горива, но ще
ги натовари с излишни разходи в момент, когато имат
нужда от инвестиции в техника.
Отлагането на монтирането на нивомерите е мотивирано от финансовото ведомство с необходимостта
от допълнително технологично време, за да се инсталират системите, връзващи
нивомерните системи на резервоарите с информационния масив на данъчните.

Понеделник, 31 август 2015 г.
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Как да се Лечебната сила
Още нещо за Съединението предпазим на морската вода
от оси
Шести септември, 130 години по-късно

Ценимир СМИЛКОВ,
историк
В светлината на миналото търсим онези моменти, които ни сближават, а
не разделят. Един от тези
безспорни мигове, заедно
с обявяването на независимостта, е Съединението.
Като исторически факт
и за значението на Съединението е писано нееднократно. То е едновременно
общо дело на българите и
от Северна България, наричана Княжеството, и от Румелия или Южна България.
В очите на свидетеля на
събитията и голям наш учен
и възрожденец Димитър Маринов това събитие, както и
последвалата го Сръбскобългарска война, първата
война за защита на отечеството ни, са принос на цялото
общество. България се възправя срещу несправедливостта на Великите сили и
най-вече Великобритания,
автори на Берлинския конгрес.
Уви, този път английските
власти действат по-мъдро
и признават този акт, а наследникът на големия цар
Освободител Александър II,
негов съименник и син, отказва не просто да признае
свършения
исторически
акт, а отзовава военните инструктори и висши офицери,

оставяйки армията ни беззащитна пред Османската
империя, а по-късно и срещу Сърбия. Османската империя е възпряна от другите
Велики сили, сред които съюзниците на Русия Германия и Австро-Унгария приемат нормално тази проява
на безпримерен героизъм и
патриотизъм на българите.
Днес подобни дати не
трябва само да ни напомнят
за славното ни минало, а
трябва да се взрем по- дълбоко и да видим, че Захари
Стоянов, Стефан Стамболов, Сава Муткуров, Данаил Николаев и други не са
единствени по рода и времето си. Такива личности
българската нация е имала
през всичките години на съществуването си.
Впрочем и нашият град е
имал своите герои и спом-

няйки си за тези дни нека
не забравяме за капитан
Данаджиев, първата жертва на Сръбско- българската война, верен и храбър
защитник на своя род и
родина. Полковник Бърнев,
както и много други младежи и ученици се включват
доброволно в защита на нападнатата злостно от съседа страна.
Днес, сто и тридесет
години по-късно, нека се
преклоним пред паметта
на героите, но нека знаем,
че техният подвиг не само
няма да бъде забравян, но
и ще бъде повтарян с мирни
средства, а не с война. Нека
отечеството, за което те се
бориха и дадоха всичко, да
се превърне в една райска
градина, в един дом, в едно
истинско желано място за
всички нас.

Във Варна - oпит за "Гинес" Парад на
планетите
Стягат най-дългата
вечеря на морския бряг
Опит за поставяне на рекорд на Гинес за най-дългата вечеря на плажа ще
направят варненци идната
събота.
Дългата софра ще бъде
разпъната на плажа в кв.
Аспарухово, където от
18,30 до 23,30 ч на 5 септември, където безплатно
артисти и музиканти ще
забавляват вечерящите на
открита сцена, осигурена
от Общината. Инициативата е на сдружението с
нестопанска цел "Живей
активно" и се промотира в
социалните мрежи.
"Целта ни е да възродим позабравените традиции. Интернет и фейсбук
превзеха ежедневието ни.
Вглъбени в собствения си
живот сме забравили как
да общуваме помежду си",
мотивират идеята организаторите. Те вече са осигурили 600 свещи за роман-

тика на импровизираната
Парад на планетите ще
дълга маса, на която всеки наблюдаваме от Земята
ще хапва, каквото си е до- през октомври. Червена
несъл.
(кървава) Луна пък ще донесе леки неразположения
и главоболия след четири седмици. Сред едни от
най-интересните астрономически явления до края
на годината ще бъде т.нар.
парад на планетите, хвалят
се родни астролози. По дуПетзвездна ферма за мите им той ще бъде видим
прасета отвори врати в ис- от нашата страна в периода
панската провинция Хаен. от средата на октомври до
За да не са стресирани началото на ноември.По
животните, в помещенията време на него ще могат да
звучи класическа музика. се наблюдават с невъоръФермата е климатизирана, жено око рано сутрин четиа обитателите й могат да се ри планети. Това са Венера,
„развличат" със специални Юпитер, Марс и Меркурий.
играчки.
Червена Луна пък ще ни
Собственикът на фер- донесе леки неразполомата Франциско Момблан жения и главоболие през
признава, че след нововъ- следващия месец, съобщаведенията прасетата му са ва "Телеграф". Тя ще бъде
по-спокойни, а месото им - наблюдавана от България
по-качествено.
на 28 септември, когато ще
се съчетаят две в едно
- пълно лунно затъмнение и явлението Супер
Луна. При първото явление спътникът на Земята
се оцветява в ръждивочервен цвят заради затъмнено пречупване на
светлината. При второто
астрономическо явление
Луната се намира найблизо до нас.
"Има по-чувствителни
мъже и жени, на които
тази близост на Луната
до Земята, както е при
Супер Луна, им оказва
влияние като главоболие
или безсъние", поясняват
специалисти.

Прасета –
с климатик и
музика в Испания

Осите са жилещи насекоми, които живеят на колонии и си изграждат гнезда.
Най-активни са през по-топлите месеци и основно през
деня, затова ако сте решили да водите битка с тях,
най-добре да ги изненадате
късно вечерта, когато почиват и са си в гнездото, или
много рано сутрин, когато е
по-хладно.
Много хора смятат, че
огънят е най-сигурният метод за справяне с осите,
но всъщност това е и найопасният и затова наймалко препоръчителният.
Гнездото на осите е изградено предимно от целулоза, затова много лесно се
възпламенява, а пожарът
лесно може да стане поголям.
Най-използваният метод
е напръскването на гнездото с нафта или ацетон. Химичните вещества ще убият
насекомите, така че след
това без проблем ще можете да унищожите гнездото.
Важно е да не го оставяте,
дори да не виждате оси, защото може да има неизлюпени такива и проблемът да
се повтори.
Ако сте убедени, че става
въпрос за оси, а не за пчели, тогава поставете близо
до гнездото отворена консерва от риба, в която се
разтворили някаква отрова
- това ще привлече насекомите и ще ги убие.
Най-разумното решение
е да се обадите на специална фирма за борба с насекоми, която ще напръска и
унищожи гнездото.
За да предотвратите появата на оси, бъдете сигурни, че не оставяте храни и
напитки на открито, както
и да не оставяте кофата за
боклук да се препълва или
да стои с отворен капак.

Таласотерапията е идеалният начин да съчетаете
полезното с приятното. Терминът идва от гръцката дума
„thalasso” и буквално означава море. Или иначе казано,
любимото плацикане в морето е не само релаксиращо,
но и много здравословно.
Но лечебната сила на таласотерапията е не само в
морската вода, но и морските соли, водорасли и морският климат.
Какво се лекува с таласотерапия?
Тя е изключително ефикасна при проблеми с белите
дробове, сърдечно-съдовата
и нервната системи.
Съдържащите се минерали, витамини, соли и други
полезни вещества в морската вода и водораслите подобряват кръвообръщението,
обмяната на веществата,
подсилват имунната система
и поддържат хормоналния
баланс.
Таласотерапията помага
при екземи, псориазис и други кожни възпаления, прави
кожата гладка, намалява
и изчиства целулита и има
подмладяващ и детоксикиращ ефект.
Изключително ефикасна
е при ревматични заболявания, изкълчвания, счупвания.
Разходките в плиткото
по брега са полезни при
разширени вени, а хората,
страдащи от алергии се
повлияват
изключително

добре от морския климат
подари значително по-малкото съдържание на алергени във въздуха.
Таласотерапията е ефикасна също при косопад и
себорея, има тонизиращ
ефект и помага при стрес и
депресия.
Знаете ли, че...
Лечението с морска вода
е старо колкото света и от
него са се възползвали древните китайци, римляни, египтяни, елини. За лечебната
сила на морето говорят още
Платон, Еврипид, Херодот,
както и Бащата на медицината - Хипократ.
Таласотерапията
става
особено популярна през 18
век. по крайбрежните градове на Франция и Великобритания.
В края на 19 в. френският
билог Рене Кинтон доказва
връзката между кръвната
плазма и морската вода,
като установява, че белите
кръвни телца могат да живеят в морска вода. А през
1899 г. френският д-р Луи
Баго създава първият център
за таласотерапия Roscoff,
базиран на лечение с морска вода.
Таласотерапията не е сезонно лечение, така че, ако
лятната ви почивка вече е
отминала или не сте имали възможност за такава,
може да се възползвате
от здравословната сила
на морската вода в редица
СПА центрове.

Награда на учителка от Попово

"Аз обичам волейбола"

Деца от цяла България
показаха, че волейболът
у нас се радва на все поголяма популярност, като
изпратиха свои рисунки за
конкурса „Аз обичам волейбола“. Той бе организиран
от специализиран волейболен сайт и сайт за детскоюношески спорт съвместно
с Българската федерация
волейбол. Поводът е предстоящото Европейско първенство за мъже от 9 до 18
октомври 2015 г., на което
България и Италия са съвместни домакини, като у нас
двубоите ще се играят в Со-

фия и Варна.
„Идеята веднага намери
широк отзвук, като творбите на малките художници
започнаха да пристигат на
редакционната ни поща
малко след старта на конкурса. Най-активни обаче
се оказаха група деца от
град Попово, които посещават кръжок по рисуване.
Ръководителката на им Искра Хаджииванова се оказа
запален фен на волейбола,
като успя да предаде тази
искра и на своите ученици.
А те превъплътиха своите
чувства и емоции на белия

картон. Страхотни творби
на малки художници! Детските рисунки грейват и
изпълват пространството с
настроение, а веселите тонове - с позитивизъм” – коментират организаторите.
Журито било сериозно
затруднено при избора кой
да получи наградите. За
своята активност и всеотдайност към децата, която
буди възхищение, а г-жа
Хаджииванова ще бъде
удостоена със специална
награда от екипа. Като истински фен на играта тя ще
получи волейболна топка с
автографите на националите и билет за Европейското
първенство за мъже 2015.
Всички рисунки от конкурса „Аз обичам волейбола“ ще бъдат изложени във
фоайето на зала Арена Армеец в София по време на
шампионата от 9 до 18 октомври. „Ако все още не сте
изпратили своята рисунка,
направете го! Конкурса
продължава до 30 септември 2015 година” – приканват организаторите.

Понеделник, 31 август 2015 г.
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В община Омуртаг

Значителни средства за
ремонт на улици и пътища
Надие
МУХАРЕМОВА
Със собствени бюджетни средства в размер на 72 хил.лева в
община Омуртаг започна текущ ремонт на 13
улици, от които 12 са в
града. Това са улиците „Цар Освободител“,
„Климент
Охридски“,
„Георги С. Раковски“,
„Родопи“, „Христо Ботев“, „Васил Левски“,
Генерал Тотлебен“, ул.
„Двупосочно
/парка/,
„Аспарух“, „Любен Каравелов“, „Стара Планина“ и „Александър
Стамболийски“.
Кърпежни дейности се извършват и на ул. „Камчия“ в село Паничино.
Възстановяването
на участъците с обща
дължина 1785,00 кв.м.,
включва изрязване на
увредените места от
настилката /фрезоване/, почистване, продухване, полагане на
асфалтобетонна смес,
валиране,
извозване
на отпадъците и други
съпътстващи дейности.
Фирмата изпълнител на
строително-ремонтните
работи е „Радита“ ООД
гр.Търговище. Срокът
на изпълнение е до средата на месец октомври
2015 г.
Продължава и рехабилитацията на части
от други десет улици в
общината, която започна през месец юни и
също се извършва със
собствени средства в
размер на 317 хиляди
лева. За тази сума се
възстановяват улиците „Вихрен” и „Дунав” в
село Презвитер Козма, „Волга” и „Гавраил Кръстевич” в град
Омуртаг, „Лисец” в
село Зелена морава, „Камчия”, „Демокрация” и „6–ти май”
в село Могилец и
улица „Стара планина” в село Плъстина.
Сред предвидените обекти е и улица

Обновеният път между селата Птичево и Горско село
парк в град Омуртаг,
както и участъци от улици в селата Змейно и
Веселец.
Основен ремонт за
(от 1 стр.) Дейност- рязване на хидроисумата от около 62 хил.
лева се извършва на ите и при двете тряб- золация, демонтаж
улица „Васил Левски“ в ва да приключат до на надолучна пола,
село Церовище. Част от края на първата сед- олук и скоби за олук;
улицата е била преас- мица на септември, изрязване, огъване,
фалтирана преди около а учители, родители излепване и мон5 години. Общата дъл- и ученици спокойни таж с пирондюбели
жина на участъците, да чакат училищния и гвоздеи; грундиракоито се асфалтират в звънец. В I СОУ „Св. не с асфалтов грунд
момента от фирма „Ра- Седмочисленици” се по края на целия
топлоизоладита“ ООД град Търго- прави
ция на стаи, шпаквище е около 300 м.
Със собствени фи- ловка на стени, груннансови средства на диране и полагане
общината в размер на на латекс, монтаж
15 000 лева се рехаби- на нови ПВЦ-врати. (от 1 стр.) действия,
литира и ул.“6-ти май“ в Подменят се плочки извършени през 2005
село Висок.
в съблекалните и то- година, довели до изПриключи рехабили- алетните, сменят се с точването на близо 200
тацията и на участъци- нови вече изхабени- 000 лева от Здравната
те от 5,1 километровия те тоалетни клекала, каса.
Пациенти на болниобщинския път Птичево подменят се и тръби.
цата,
които са и чле- Горско село. Възста- За всичко това са
нове
на Инициативен
новяването на пътя, се похарчени около 80
извърши с целеви сред- 000 лева от бюджета комитет, който оргаства над 430 хил.лева. С на училището. Във II низира подписката и
направените строител- СОУ „проф. Никола други действия, целящи възобновяването на
но-ремонтни работи е
Маринов”
се
ремондейността на специаподобрено състоянието
на пътната настилката. тира покривът - из- лизираната хирургична
болница, дадоха нарочКметът Неждет Шабан на инспекция в с.Висок, ул.6-ти май на пресконференция в
петък, 28 август в Търговище. Председателят
Атанаска Стоянова заяви, че вече има случи
на усложнения у пациенти, които са били
оперирани в болница
„Папуров” и след това
принудително изведени
по време на закриването й. Тя посочи пример
с пациент с диабетно
стъпало от разградското село Задруга. Ваид
Сюлейманов е бил опериран в болница „Папуров”, а след закриването й е бил препратен в
областната болница в
Търговище. По думиПочистен е и е офор- те на Стоянова, след
мен пътният окоп по като е бил прехвърлян
цялата си дължина, от кабинет на кабинет,
изградени са нови е решил да се прибетръбни
водостоци, ре в къщи. Там състояизкърпени са учас- нието му се е влошило
тъците за ремонт и е и се наложил спешен
положен нов износ- прием в Кубрат. Спеващ пласт от асфал- циалистите там обаче
тобетон. Поставени не са могли да помогса нови пътни знаци. нат и Сюлейманов е
Няма поставена осе- бил приведен във вова линия понеже ши- енноморската болница
рочината на пътя не във Варна, където се
Ул. „Васил Левски“ позволява да се офор- извършват животоспав Церовище мят две платна.
Ул. "Камчия" в Могилец
сяващи медицински ин„Александър
Батенберг” в град Омуртаг,
където ще бъде укрепена една подпорна стена. От фирмата изпълнител на ремонтните
работи „Лисец” ЕООД
съобщиха, че вече е
приключило възстановяването на улиците
„Вихрен” и „Дунав” в
село Презвитер Козма,
„Гавраил Кръстевич” в
град Омуртаг и „Стара
планина” в село Плъстина. Обектите, на които
се работи в момента са
в село Могилец.
Преди дни кметът
на Общината Неждет
Шабан лично проследи
дейностите по възстановяването на трите
посочени по-горе улици
в Могилец, които са с
обща дължина над 400
метра. На по-късен етап
рехабилитацията
ще
продължи с останалите
обекти в село Зелена
морава и град Омуртаг.
През месец май, за
сумата от около 50 хил.
лева бяха възстановени
алеите на Гробищния

През лятната
ваканция

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

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

Ремонти в училищата
покрив; нарязване,
залепване на асфалтова пола с посипка;
обшиване на комини
и поставяне на капаци на комина за парното.
Тук ръководството
на учебното заведение е вложило над

50 000 лева.
Общата стойност
на ремонтните дейности в държавните и
общинските училища
в региона, направени
по време на лятната
почивка, възлиза на
225 000 лева, обобщи Димитрова.

тервенции.
Другият
посочен
пред медиите пример
бе с пациентка от Дянково, която е изпаднал
в състояние на стрес
след нахлуването на
полиция в болница „Папуров”. Пациенти са
започнали подаването
на жалби до окръжните
съдилища по местоживеене.
Тихомир Трифонов,
член на Инциативния
комитет и директор
на дирекция в общинската администрация
в Попово, запозна
журналистите и с отворено писмо, което
е изпратено до четиримата народни представители от региона.
В него подписалите се
настояват
депутатите да изразят своето
мнение относно случващото се с болница
„Папуров”- „Държим да
чуем вашето становище във връзка с принудителното извеждане
от болничните стаи
на пациенти, някои от
които на носилки, в
тежко следоперативно
състояние и свързаното с това грубо погазване на човешките им
права и нарушаване на
клаузите на Националния рамков договор за
задължително последващо лечение… Държим да чуем вашето
становище за унижението, на което бяха
подложени български
граждани заради това,
че са лекари в СХБАЛ
„Папуров” – се казва в
отвореното писмо.

Г-н Трифонов заяви,
че юристи, които са
членове на Инициативния комитет, ще подпомагат с консултации
тези, които желаят да
отправят жалби към
съда, за това, че са
били изведени от болницата и не са могли
да получат полагащото
им се следоперативно
лечение. Както и на
други, които са засегнати от отнемането на
лиценза на болницата.
„В началото искахме да предприемем и
гражданско неподчинение. След като помислихме обаче, решихме
да не отговаряме на
беззаконието с беззаконие. На това ниво не
бива да се слиза. Човек
все пак трябва да има
някакво
достойнство
и да си го запази. Има
достатъчно
законови
мерки, които можем да
предприемем. Правозащитните европейски
организации са достатъчно много и авторитетни. Вече сме информирали Хелзинския
комитет.
Подписката
ще бъде представена
в Съда по правата на
човека в Страсбург с
наша придружителна
жалба”, каза още г-н
Трифонов.
Подписката вече е
предоставена на Президента на България,
на
министър-председателя, на всички парламентарни групи, на
Комисията по здравеопазване в Народното
събрание и до други институции.

В защита на болница „Папуров”

и

а

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
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70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
53 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
43 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
88 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
78 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000

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

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



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ

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

и още много оферти...



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÁÈÇÍÅÑ



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

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

„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

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

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

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

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

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

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

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

Продавам
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ –
65 кв.м., в град Варна – обзаведен, ново строителство
Тел.: 0894 533 575
Продавам
ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА
в местността „Кованлъка” – отремонтирана, годна за живеене, с ток и
вода, с 1 дка дворно място, овощни
дръвчета и лозе, на достъпно място с
нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
(2-4)

т

Понеделник, 31 август 2015 г.

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

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

Давам под наем
ДВУСТАЕН РАЗШИРЕН АПАРТАМЕНТ –
80 кв.м.; обзаведен, в района на Кооперативния пазар
в Търговище
Тел. за контакти: 0898 467 009
ПОКАНА

Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ
„ПОРОЙ”, СЕЛО ПОРОЙНО, ОБЩИНА
АНТОНОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, на
основание Протокол от 09.07.2015 година
на Управителния съвет, свиква Общо годишно отчетно събрание за стопанската 2014 г.,
което ще се проведе на 13.09.2015 г. от 09.00
часа в магазина на село Поройно, при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията за стопанската
2014 г.
Приемане на финансовия отчет на Кооперацията за 2014 г.
Докладва: Председателят на УС
2. Отчет на Контролния съвет на Кооперацията за 2014 г.
Докладва: Председателят на УС
3. Освобождаване на член-кооператор.
Докладва: Председателят на УС
4. Приемане на проекто-решения.
Докладва: Председателят на комисията
КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ
ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО.
При липса на кворум, събранието ще се
проведе 1 /един/ час по-късно, на същата
дата и място.
За информация тел.: 0601/8 87 63
От ръководството

31 август 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - 22.00 ч. - екшън
Светците от Бундок 2

31 август
БНТ 1

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg:
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Сен Тропе - тв филм
13:50 Златно сърце - приключенски
14:45 Моят цветен живот документален
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории
16:40 Чиста кръв - тв филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Светът на бъдещето документален
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм /
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Историята на Одри
Хепбърн - игрален
филм
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 4 - тв
филм

bTV

23:30 bTV Новините
23:00 Семейство Флинстоун 00:00 Текила и Бонети - сериал
анимация

bTV Action

08:30 Ирис - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 От народа: Избирането на
Барак Обама - документален
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Светците от Бундок 2 екшън
00:15 Култ - сериал

bTV Cinema

08:30 Убийството - сериал
09:45 Филаделфия - драма
12:30 Градска полиция - сериал
15:45 Пробуждане - биографичен
17:45 Развод по френски драма
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Непобедимите 3 - екшън
23:30 Дневниците на вампира
- сериал
00:30 Идеалният образ -комедия

bTV Comedy

08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД
2 - анимация
06:30 Тази сутрин
09:00 Домашен арест - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 От глупав по-глупав 12:00 bTV Новините
комедия
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Самозванка - сериал 12:00 До смърт - сериал
12:30 Приятели - сериал
15:30 Светлината на моя
13:00 Клуб Веселие - сериал
живот - сериал
14:00 Предградие - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Опасни улици - сериал 14:30 НеСемеен - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
18:50 Бинго милиони - ло17:00 Комиците - шоу
тария
18:00 Семейство Флинстоун 19:00 bTV Новините
анимация
20:00 Кварталът на богатите
19:00 Предградие - сериал
- сериал
21:30 Детска Евровизия 2015 19:30 Приятели - сериал
20:30 Моето семейство - сериал
- полуфинал
22:00 НеСемеен - сериал
22:30 Кухня - сериал

ВТОРНИК

bTV Action - Първично
22.00 ч. - криминален

1 септември
БНТ 1
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg:
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Нако, Дако, Цако моряци тв филм
14:05 Златно сърце - приключенски
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории
16:40 Чиста кръв - тв филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Пътуване в миналото документален
19:10 Клиника на третия
етаж - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Историята на Одри
Хепбърн - игрален
филм
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 4 - тв
филм

19:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
bTV Lady
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛ08:00 Незабравима - сериал
НИК
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал 23:20 От местопрестъплението
- сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
Diema TV
13:30 Далас - сериал
09:00 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Необходима грубост 10:00 Атака срещу Еър Форс
сериал
Едно - екшън
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 На гости на третата
17:30 Истински истории планета - сериал
риалити
12:30 Морски патрул - сериал
18:30 Малки сладки лъжкини - 13:30 Пожарникарите от Чикасериал
го - сериал
19:30 Парк Авеню 666 - сериал 14:30 Уокър - тексаският рейн20:30 Необходима грубост джър - сериал
сериал
15:30 Младият Херкулес
21:30 Незабравима - сериал
-сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
23:30 Али Макбийл- сериал
17:30 Морски патрул - сериал
18:30 На гости на третата
Nova TV
планета - сериал
06:20 Здравей, България
19:00Пожарникарите от Чика09:30 На кафе - НТВ
го - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Уокър - тексаският рейн12:00 Новините на Нова
джър - сериал
12:30 Наследството на Гулденб21:00 Досиетата Грим - сериал
ург - сериен
22:00 Куршум в главата 13:30 Моята карма - сериен
екшън
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
Diema Family
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Великолепният век 18:00 Съдебен спор - НТВ
сериен
19:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта 20:00 Биг брадър: 100% натурасериен
лен - реалити
12:30 Опасна красота - сериен
22:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
22:30 Елементарно, Уотсън 14:00 Необуздано сърце сериен
сериен
23:30 Мотив - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
Kino Nova
17:00 Двете лица на Истанбул
08:00 Убийства в Мидсъмър - сериен
сериал
18:00 Сезони на любовта 10:00 Касъл - сериал
сериен
11:00 Чък - сериал
12:00 Правителството - сериен 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
13:10 Питайте Джим - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 13:40 Свирепи създания сериен
комедия
15:30 Как да разкараш гаджето 22:30 Двете лица на Истанбул
- сериен
за 10 дни - комедия
23:30 Опасна красота - сериен
18:00 Касъл - сериал

bTV Action

08:30 Ирис - сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Светците от Бундок 2 екшън
15:30 Супер коли - шоу
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Първично - криминален
00:00 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Синове на анархията сериал
09:00 Убийството - сериал
10:00 Идеалният образ -комедия
12:15 Градска полиция - сериал
15:30 Непобедимите 3 - екшън
18:00 Черната вдовица - криминален
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Заличителят - екшън
23:15 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД анимация
bTV
09:00 Комиците - шоу
06:30 Тази сутрин
10:00 От глупав по-глупав: За09:30 Преди обед - токшоу
връщането - комедия
12:00 bTV Новините
12:00 Приятели - сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Клуб Веселие - сериал
13:30 Самозванка - сериал 14:00 Предградие - сериал
15:30 Светлината на моя
14:30 НеСемеен - сериал
живот - сериал
15:30 Моето семейство - сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Детска Евровизия
17:30 Опасни улици - сериал 18:00 Семейство Флинстоун 18:50 Бинго милиони - лоанимация
тария
19:00 Предградие - сериал
19:00 bTV Новините
19:30 Приятели - сериал
20:00 Кварталът на богатите 20:30 Моето семейство - сериал
- сериал
22:00 НеСемеен - сериал
21:30 Детска Евровизия 2015 23:00 Семейство Флинстоун - полуфинал
анимация
22:30 Кухня - сериал
bTV Lady
23:30 bTV Новините

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Парк Авеню 666 - сериал
14:30 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Търси се - токшоу
18:30 Малки сладки лъжкини сериал
19:30 Парк Авеню 666 - сериал
20:30 Необходима грубост сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Али Макбийл - сериал

21:00 Злокобен остров трилър
00:00 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Младият Херкулес сериал
09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Добре дошъл у дома, Роско Дженкинс - комедия
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Морски патрул - сериал
Nova TV
18:30 На гости на третата
06:20 Здравей, България
планета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Пожарникарите от Чика11:30 Бон Апети
го - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденб- 20:00 Уокър - тексаският рейнджър - сериал
ург - сериен
21:00 Досиетата Грим - сериал
13:30 Моята карма - сериен
22:00 Рамбо: Първа кръв 14:30 Прости ми - сериен
екшън
16:00 Новините на Нова
00:00 Досиетата Грим - сериал
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Съдебен спор - НТВ
Diema Family
19:00 Новините на Нова
07:00 Необуздано сърце 20:00 Биг брадър: 100% натурасериен
лен - реалити
09:30 Великолепният век 21:00 Транспортер - сериен
сериен
22:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта 22:30 Елементарно, Уотсън сериен
сериен
12:30 Опасна красота - сериен
23:30 Мотив - сериен
13:30 Бон апети
00:30 Клюкарката - сериен
14:00 Необуздано сърце сериен
Kino Nova
16:00 Ритъмът на мечтите 08:00 Убийства в Мидсъмър сериен
сериал
17:00 Двете лица на Истанбул
10:00 Касъл - сериал
- сериен
11:00 Чък - сериал
12:00 Правителството - сериен 18:00 Сезони на любовта сериен
13:15 Будни цяла нощ - сериал
19:00 Моята карма - сериен
13:45 Да спасиш Медисън 20:00 Малката булка - сериен
комедия
21:30 Ритъмът на мечтите 15:30 Игрален филм
сериен
18:00 Касъл - сериал
22:30 Двете лица на Истанбул
19:00 Чък - сериал
- сериен
20:00 От местопрестъплението
23:30 Опасна красота - сериен
- сериал

СРЯДА

bTV - КУХНЯ
22.30 ч. - сериал

2 септември
БНТ 1
06:30 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 Златно сърце - приключенски
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории
16:40 Чиста кръв - тв филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Пътуване в миналото документален
19:10 Клиника на третия етаж
- тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Свирчо - игрален филм
22:30 По света и у нас
23:00 Под прикритие 4 - тв
филм

11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Първично - драма
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Явлението - драма
23:45 Култ - сериал

14:30 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Cool…T- лайфстайл
18:30 Малки сладки лъжкини сериал
19:30 Парк Авеню 666 - сериал
20:30 Необходима грубост сериал
21:30 Незабравима - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
23:30 Али Макбийл - сериал

23:15 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

07:45 Младият Херкулес сериал
09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Битката при прохода на
апачите - уестърн
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от
Nova TV
Чикаго - сериал
bTV Cinema
06:20 Здравей, България
14:30 Уокър - тексаският
09:30 На кафе - НТВ
08:00 Синове на анархията рейнджър - сериал
11:30 Бон Апети
сериал
15:30 Младият Херкулес 12:00 Новините на Нова
09:00 Убийството - сериал
сериал
12:30 Наследството на Гулденб- 16:30 Медикоптер 117 -сериал
10:15 Заличителят - екшън
ург - сериен
12:45 Градска полиция - сериал
17:30 Морски патрул - сериал
16:00 Забрави Париж - комедия 13:30 Моята карма - сериен
18:30 На гости на третата
14:30 Прости ми - сериен
18:00 Пробуждане - драма
планета - сериал
20:00 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
19:00 Пожарникарите от
16:30 Малката булка - сериен
- сериал
Чикаго- сериал
18:00 Съдебен спор - НТВ
21:00 Истински лъжи - екшън
20:00 Уокър - тексаският
23:45 Дневниците на вампира 19:00 Новините на Нова
рейнджър - сериал
20:00 Биг брадър: 100% натура- 21:00 Досиетата Грим - сериал
лен - реалити
сериал
bTV Comedy
22:00 Сурова сделка - екшън
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД 21:00 Транспортер - сериен
22:00 Новините на Нова
00:15 Досиетата Грим - анимация
22:30 Елементарно, Уотсън сериал
09:00 Детска Евровизия
сериен
10:00 Светлина от миналото bTV
Diema Family
23:30
Мотив
сериен
комедия
06:30 Тази сутрин
09:30 Пътеки към щастието 00:30 Клюкарката - сериен
12:00 Приятели - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
сериен
13:00 Клуб Веселие - сериал
Kino Nova
12:00 bTV Новините
11:30 Сезони на любовта 14:00 Предградие - сериал
08:00 Убийства в Мидсъмър 12:30 Шоуто на Слави
сериен
14:30 НеСемеен - сериал
сериал
13:30 Самозванка - сериал
12:30 Опасна красота 15:30 Моето семейство - сериал 10:00 Касъл - сериал
15:30 Светлината на моя
сериен
17:00 Детска Евровизия
11:00 Чък - сериал
живот - сериал
13:30 Бон апети
18:00 Семейство Флинстоун 12:00 Правителството - сериен 14:00 Необуздано сърце 17:00 bTV Новините
анимация
13:20 Неспокойно сърце - драма
17:30 Опасни улици - сериал
сериен
19:00 Предградие - сериал
16:00 Съвършено непознат 18:50 Бинго милиони - ло16:00 Ритъмът на мечтите 19:30 Приятели - сериал
романтичен
тария
сериен
20:30 Моето семейство - сериал 18:00 Касъл - сериал
19:00 bTV Новините
17:00 Двете лица на Истанбул
22:00
НеСемеен
сериал
19:00
Чък
сериал
20:00 Кварталът на богатите
- сериен
23:00 Семейство Флинстоун 20:00 От местопрестъплението 18:00 Сезони на любовта - сериал
анимация
- сериал
21:30 Детска Евровизия 2015
сериен
21:00 Високо напрежение - полуфинал
19:00 Моята карма - сериен
bTV Lady
трилър
22:30 Кухня - сериал
20:00 Малката булка - сериен
08:00 Незабравима - сериал
23:30 bTV Новините
21:30 Ритъмът на мечтите 09:00 Времето лети - сериал
сериен
10:00 Ангели пазители - сериал
bTV Action
22:30 Двете лица на Истанбул
08:30 Ирис 2: Ново поколение 11:30 Незабравима - сериал
- сериен
12:30 Сияйна луна - сериал
- сериал
23:30 Опасна красота -сериен
10:00 Извън играта - сериал 13:30 Парк Авеню 666 - сериал

ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Единственият
22.00 ч. - екшън

3 септември
БНТ 1
06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 История.bg
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Нако, Дако, Цако - коминочистачи
13:45 Рицарят на бялата дама
- приключенски
15:15 Конър под прикритие тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 5 минути София
16:30 Малки истории
16:40 Чиста кръв - тв филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:40 Пътуване в миналото документален
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: България Норвегия, квалифика
ционна среща за
Евро 2016

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Самозванка - сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Опасни улици - сериал
18:50 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
20:00 Кварталът на богатите
- сериал
21:30 Истински истории риалити
22:30 Кухня - сериал
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
10:00 Извън играта - сериал
11:00 Революция - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Явлението - драма
15:00 Лонгмайър - сериал
16:00 Извън играта - сериал
17:00 Кости - сериал
18:00 Революция - сериал
19:00 Супер коли - шоу
19:30 Ирис 2: Ново поколение
- сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Единственият - екшън
23:45 Култ - сериал

08:00 Незабравима - сериал
09:00 Времето лети - сериал
10:00 Ангели пазители - сериал
11:30 Незабравима - сериал
12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Парк Авеню 666 - сериал
14:30 Необходима грубост сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:30 Географски ширини лайфстайл
17:00 Мармалад - шоу
18:30 Малки сладки лъжкини сериал
19:30 Парк Авеню 666 - сериал
20:30 Необходима грубост сериал
21:30 Незабравима - сериал
23:00 Сияйна луна - сериал
23:30 Али Макбийл - сериал

20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Войната на Чарли Уилсън - биографичен
23:10 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 -сериал
10:00 Сурова сделка - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Морски патрул - сериал
13:30 Пожарникарите от
Чикаго - сериал
14:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
15:30 Младият Херкулес сериал
bTV Cinema
16:30 Медикоптер 117 -сериал
08:00 Синове на анархията 17:30 Морски патрул - сериал
сериал
Nova TV
18:30 На гости на третата
09:00 Убийството - сериал
06:20 Здравей, България
планета - сериал
10:15 Доктор Т. и жените 09:30 На кафе
19:00 Пожарникарите от
комедия
Чикаго - сериал
13:00 Градска полиция - сериал 11:30 Бон Апети
20:00 Уокър - тексаският
15:15 Истински лъжи - екшън 12:00 Новините на Нова
12:30 Наследството на Гулденбрейнджър - сериал
18:00 Заличителят - екшън
ург - сериен
21:00 Военни престъпления
20:00 Дневниците на вампира
13:30 Моята карма - сериен
- сериал
- сериал
14:30 Прости ми - сериен
21:00 Командо - екшън
22:00 Роки 3 - екшън
22:45 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
00:10 Военни престъпления
16:30 Малката булка - сериен
- сериал
- сериал
18:00 Съдебен спор - НТВ
23:45 Кладата на суетата Diema Family
19:00 Новините на Нова
драма
09:30 Пътеки към щастието 20:00 Биг брадър: 100% натураbTV Comedy
сериен
лен - реалити
09:00 Детска Евровизия
11:30 Сезони на любовта 21:00 Транспортер - сериен
10:00 Скок - драма
сериен
22:00 Новините на Нова
12:00 Приятели - сериал
12:30 Опасна красота -сериен
22:30
Елементарно,
Уотсън
13:00 Клуб Веселие - сериал
13:30 Бон апети
сериен
14:00 Предградие - сериал
14:00 Необуздано сърце 23:30
Мотив
сериен
14:30 НеСемеен - сериал
сериен
Kino Nova
15:30 Моето семейство - сериал
16:00 Ритъмът на мечтите 08:00 Убийства в Мидсъмър 17:00 Детска Евровизия сериен
сериал
конкурс
17:00 Двете лица на Истанбул
10:00 Касъл - сериал
18:00 Семейство Флинстоун - сериен
11:00 Чък - сериал
анимация
18:00 Сезони на любовта 12:00 Правителството - сериал
19:00 Предградие - сериал
сериен
13:15 Будни цяла нощ - сериал 19:00 Моята карма - сериен
19:30 Приятели - сериал
20:30 Моето семейство - сериал 13:45 Неприятности с Хари 20:00 Малката булка - сериен
комедия
22:00 НеСемеен - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 15:50 Високо напрежение 23:00 Семейство Флинстоун сериен
трилър
анимация
22:30 Двете лица на Истанбул
18:00 Касъл - сериал
00:00 Скок - драма
- сериен
19:00 Осмо чувство - сериал
23:30 Опасна красота -сериен
bTV Lady
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Умеете ли да говорите добре?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1.Кое най-много ви дразни при един спор?
А/ неразбирането на доводите
Б/ личните нападки
В/ изопачаването на това,
което съм казал
2. Когато говорите в салон, избирате ли си лица,
към които да адресирате
своите думи?
А/ не, говоря към всички
Б/ да, непременно
В/ не го смятам за важно,
но го правя
3. Обичате ли да си служите с нагледни помагала?
А/ не, това са ученически
методи
Б/ предпочитам да разказвам за нещата
В/ да, те ме улесняват
4.Имало ли е случаи, които по средата на речта си
изведнъж да се улавяте, че
сте се отклонили от темата?
А/ да, случва се, но не е
беда
Б/ Не, никога
В/ Често, но какво да правя
5. Как се подготвяте за
беседа или изказване?
А/ С подробни записки,
макар и по главните точки
Б/ предпочитам да напи-

ша и после да чета
В/ записвам си само основните мисли, които развивам сред слушателите си
6. Вие сте сред публиката. Бихте ли изезли веднага
на сцената, за да кажете
своето мнение, ако ви поканят?
А/ не, предпочитам предварително да се подготвя
Б/ мога, но това не винаги
е нужно
В/ да, ще изляза
7. Кое от казаното ви допада най-много?
А/ "Нещастието може да
се понася, то е изпитание,
но много по-голямо изпитание за човека е продължителното щастие" /Тацит/
Б/ "Когато съм изпитал
щастието сам, едва тогава
зная да съчувствам на нещастията на другите"/Вергалий/
В/ "Всеки може да понесе
най-героично нещастието
на ближния си " /Суифт/
8. Смятате ли, че можете
да защитите теза, в която не
сте убеден?
А/ Не, не желая да си кривя душата
Б/ При случай, че това е

нужно - да
В/ Да, аз умея да говоря и
убеждавам другите
9. Смущавате ли се, когато сте пред публика (при
хора, чието мнение цените)
А/ В началото, после ми
минава
Б/ Да, но умея да го скривам
В/ Не, никога
10. Задават ви въпрос,
по който не сте подготвен.
Очакват вашият отговор, а
въпросът съвсем не е приятелски...
А/ Заявявам, че по този
въпрос няма да отговоря
б/ Започвам да отговарям
- все нещо ще излезе
В/ Преценявам целта на
въпроса и го огласявам
11. Пред каква аудитория
обичате да говорите?
А/ Слушатели с моето
равнище на култура
Б/ Мога да говоря и пред
непознати
В/ Обичам да говоря пред
хора, които знаят по-малко
от мен
ОТГОВОРИ
5 и повече отговори В/.
Трябва доста да се учите.
Опитайте най – напред да

говорите пред малко слушатели и да се изказвате
само по един – два конкретни въпроса. Чак след
това излезте пред по – голяма аудитория. Преценя-

вайте добре и доводите
си и не се оставяйте да ви
отклонят от тях.
5 и повече отговори Б/.
Вие говорите добре. Погрижете се обаче да попълвате записите си от знания
с остроумни, находчиви изрази

5 и повече отговори А/.
Вие умеете да говорите
и сте много опитен, когато искате да убеждавате
хората. Пазете се от прекаления патос в изказванията си, нека той да бъде
патос на фактите, а не на
думите.

Астрални знаци
ОВЕН: Сега зависите от благоволението на шефове и покровители,
а околните ви дърпат да се месите в техни спорове. Овните да си
гледат задачите, много са, а и спешни. Не бива да си позволявате
пропуски от припряност и недоглеждане, пренебрежение към задължения и хора няма да бъде търпяно. Решителността и професионализмът ви ще бъдат възнаградени, покажете - работите отговорно.
ТЕЛЕЦ Времето сега хич не е да усложнявате общуване с шефове, познати и близки, проявявайки критичност. Телците може да са
прави в исканията, но и техните дела не вървят ОК. Едни се хващат
с технически проблеми, които не разбират, втори следва да обновят
плана си според условията, трети ще търсят посредници за уреждане на
отношения с клиенти, партньори. И ще успеете.
БЛИЗНАЦИ Деловата седмица едва започва, но Козирози ви подтикват да се върнете към стари уговорки. Близнаците избягват
спорните теми и наистина е по-резултатно да действат в съюз с
колеги, познати, близки. Ако околните ви искат помощ, няма да се
щадите, но няма да търсите и отплата. Откриват ви се добри условия за изява и печалби, не правете дребнави сметки, а се трудете, резултатът ще е ОК.
РАК Вие и Водолеи малко бързате за изпълнение на свои делови идеи. Като Рибите е по-добре да подхванете лични и домашни
неща, а плановете за нови изяви, печалби и партньорства да подготвите подобаващо сериозно. Вярно, идват изкусителни предложения, но бързо ще се разбере: камъкът си тежи на мястото. Раците с такт
ще амбицират и обкръжението си за резултатна работа.
ЛЪВ Трябва да уреждате делови и административни неща, а в екипа
има клюки, интриги и това допълнително усложнява редица проблеми. Лъвовете да си държат езика зад зъбите, сега не е време да споделят идеи, а и оценки за околните. Е, ако конфликтът се е изострил,
ще действате строго и няма да има за какво да ви упрекват. Държите на
правилата и печелите от това.
ДЕВА Упорствате по делови планове, но е добре да бъдете по-гъвкави, по-ефективно ще прокарвате идеите си. Някои Деви се притесняват доста как ще се подредят нещата, дълго са се готвили, ала на
изпити и пред публика всичко е ясно накрая. Не се бойте да използвате добрите шансове, иначе ще отлетят. Вечерта си дайте отдих,
имате нужда от укрепване, ще анализирате резултата.
ВЕЗНИ Още от началото на седмицата гоните амбициозни цели,
блазнят ви печалби и кариера. Хубаво е, че Везните са подготвили плановете си и даже при неблагоприятен развой на ситуацията
могат да уловят малки шансове за напредък. Общителни сте, вероятно искате да помогнете на колеги и познати, но не се претоварвайте. Използвайте свободното време за отдих и презареждане, нужни са ви и двете.
СКОРПИОН Направили сте си по-скромен план за работа и програма за много приятни срещи с познати и близки. Е, Скорпионите ще
трябва да променят предварителните си намерения, делата им се
натъкват на пречки, попадат във водовъртеж на спорове и критики.
Може да отстъпите малко от позицията си, но ще упорствате и скоро
ще видите очертанията на успеха, шефове ви ценят.
СТРЕЛЕЦ Вие и Риби не споделяте нашироко идеите си, а и за
изпълнението на някои трябва да се чака. Стрелците имат стари
обещания за сериозна помощ от партньори, влиятелни познати и
близки, ала да не чакат другите да им свършат работата, няма как
да стане... Ако усещате, че е нужно, обогатявайте знанията си. И околните
имат нужда от услуги, ще ги окуражите още с първия резултат.
КОЗИРОГ В начолото на деловата седмица като Близнаци се връщате към стари уговорки и планове. Козирозите като че ли още се колебаят за някои, но има дългосрочни бизнес проекти, които си струват усилията. Втора група смятат да действат самостоятелно, правят
промени в стила си на живот. Има и трети, които май не искат да си простят
със стари опоненти, а взаимодействието би било от полза.
ВОДОЛЕЙ Сега вие и Раци трябва да овладеете нетърпението си за
изпълнение на някои отдавнашни делови планове, работата и без
друго не е малко. Водолеите да се пазят от спорове, лесно засягат
опонентите, а не е нужно. Поддържайте равномерно темпо по рутинните задължения и ловете шансове, които правят възможно разширяването на дейността ви, утвърждаването и вашите печалби.
РИБИ Като Стрелците не споделяте много замислите си, имате домашни задачи като Раците и като приключите с тях, ще се хванете
пак с начинания. Рибите гледат да помогнат на всеки, който ги търси за услуга, и това е добре, защото с такт и толерантност обединяват хората около своите идеи, утвърждават се като лидери. Ходи ви се по
купони, ала не прекалявайте с веселбите, уговаряйте дела.

Понеделник, 31 август 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.

СЛЪНЧЕВО
ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ТОП ВИЦ

В очакване на старта



- Госпожо, в грешка
сте. Аз съм ветеринар,
лекувам животни - вие
трябва да отидете в
болница.
- Аз ли съм в грешка,
бе? Като се събудя сутрин изглеждам като
проскубана
кокошка.
На път за работа вися
като маймуна по рейсовете. Във фирмата
работя като магаре,
после влача пазарските
торби като вол. Мъжът ми вечер ми вика
"Ела, коте...", а сутрин
- "Ставай, краво!". Аз
ли съм в грешка, бе?
***
Оптимистът отива
до прозореца всяка сутрин и казва:
- "Добро утро, Боже."
Песимистът отива
до прозореца и казва:
- "Боже, пак е утро!"
***
Кандидат-депутат
се връща посърнал вкъщи след обявяването
на изборните резултати.
- Колко гласа набра?
– пита жена му.
- Три...
- Винаги съм знаела,
че имаш любовница!

Знаете ли че....

В домашната прах
има хиляди микроби

В домашната прах има средно 9000 различни вида микроби, съобщи Би Би Си, позовавайки се на американски учени.
Екип от университета на Колорадо в Боулдър анализира прахта от 1200 дома. Откритите видове варират в зависимост от това къде
е разположен домът, кой живее в него и дали
стопаните имат домашни любимци.
Обикновено в прахта има над 2000 вида
гъбички, но точният състав на тяхната екосистема зависи много от местоположението.
Повечето се внасят отвън с дрехите, през отворени прозорци, през вратите. Сред останалите 7000 вида има стрептококи и стафилококи, които са характерни за човешката кожа.
Има обаче и бактероиди и фекални бактерии,
свързани с изпражненията.
Бактериите се различават, ако в дома живеят само мъже, или само жени. Животните
също добавят към микрофауната.
Макар и някои от бактериите да предизвикват болести и алергии, повечето са безвредни, а някои са дори полезни.
„Хората не трябва да се безпокоят за микробите в дома си. Те са навсякъде около нас,
по кожата, в домовете ни. Повечето от тях са
напълно безвредни. Това е факт от живота заобиколени сме от тези микроби”, каза д-р
Фийрър от екипа.
Макар изследването да е извършено в
САЩ, авторите му мислят, че то е валидно и
за други части на света.

изпи на
Археолози откриха мумифицирано Китайка
екс бутилка коняк,
не я пускали с
бебе на 1500 години
него в самолета
предшественици
на Атила. Смята
се, че нейните
корени са в пазирикската култура,
чиито представители са обитавали
Горен Алтай.
За
булан-кобинската култура
е известно много
малко. Смята се,
че това са били номади и
дори жените са участвали
в битки. Вероятно са търгували с околните
народи. В гробовете им освен
стрели, ками и
брони има и златни орнаменти.
Учените се надяват да извлекат ДНК от мумията на бебето и
да разберат дали
тези хора наистина са били свързани с хуните.
уведомява своите клиенти, че Атила е роден в
на днешот 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу земите
на Унгария, но се
мираната питейна вода по електронен път смята, че пред(Е pay), както и да получават електронни шествениците му
са от Евразия.
фактури (e Faktura)
ОТКРИХА СКЕПодробности на сайта на „В и К” Търговище
ЛЕТ НА ДЕТЕ
С ВЪРЗАНИ

Археолози откриха мумия
на новородено бебе в планината Алтай в Сибир, която изглежда се е запазила
случайно, когато каменният ковчег е запечатан преди 1500 години, съобщи в.
"Дейли мейл".
Откритието може да разкрие тайни за народа, живял по онова време по тези
земи, от който се смята, че
произхожда Атила.
Мумията е намерена край

село Курай. От двете й страни са погребалните могили
на двама възрастни, вероятно родителите на бебето. Те
обаче не са мумифицирани.
Каменният ковчег е запазил
частично меки тъкани и части от кожен покров, в който
е било увито бебето, но не и
главата му.
Специалистите мислят,
че детето е от булан-кобинската култура, от която
произхождат древните хуни,

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

върху които са
извършени ритуали
против
вампирясване,
в района на
Асеновград.
Намирани
са
такива "вампири" и на Асеновата крепост, и
в близки села,
обясни директорът на музея.
„Средновековните хора
са били силно суеверни. Те
са вярвали, че ако някой
приживе е бил лош човек
или ако умре при необичайни обстоятелства, може
да вампиряса и да тормози
живите си близки и роднини.
Това са древни обичаи, част
от които са живи и днес”,
разказа археологът.
Иван Дуков припомни поверия, които все още битуват в Родопите и Северозападна България. Те са много
сходни със средновековните
вярвания за вампири и други
зловредни същества.

Отчаяна китайка изпи на
екс цяла бутилка скъп френски коняк, след като не бе
допусната да се качи на самолета с него.
Марковата напитка струвала 150 британски лири и
била от бренда "Реми Мартен". Вместо да се раздели
с покупката си, пътничката
решила да я изконсумира
на място пред смаяните погледи на митничарите.
Но за жалост дамата изпаднала веднага след това
в пиянски ступор. Тя се
строполила на земята, започнала да крещи и била
откарана с инвалидна количка в странично помещение.
Жената, наречена от
летищните власти в Пекин
г-жа Чжао, не била допусната до самолета и в пиянски унес дочакала, докато
нейни близки я приберат от
аеропорта.

КРАКА НА КРЕПОСТТА
ВОДЕН В БЪЛГАРИЯ
Скелет на дете, върху
който са извършени ритуали против вампирясване, откриха археолози при
разкопките на средновековен некропол в крепостта
Воден. Краката на детето
са били вързани при погребението, за да не може да
стане мъртвецът и да притеснява живите, съобщи в
предаването Дарик кафе директорът на Историческия
музей в Асеновград Иван
Дуков.
Общо три скелета на
Èçäàòåë:
"вампири" са открити тази
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
есен в крепостта Воден. На
едно от телата при погребе- Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
нието са били отрязани стъ- Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
палата, а на друго – краката E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
са били вързани след смърПечатница: "Разград
тта.
Полиграф" ООД - Разград
Това не са първите тела,

www.targovishtki-novini.com



0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

