Излиза в
понеделник
и четвъртък

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

здава се от

септември

ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК •Понеделник, 2.III.2015 г., бр.16 (1567), год.XVIII

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

г

0.50 лв.

СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
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В Търговище представиха

Туристически
пътеводител

Официално бе открита кампанията
„Опознай родния край” в Търговище.
По инициатива на областната администрация в Търговище бе представен туристическия пътеводител за
нашия регион. В него са включени
20 забележителности от всички общини на Търговищка област.
Инициативата и пътеводителят
се реализират от Областна администрация Търговище, с подкрепата
на общините от областта, Българския туристически съюз и Регионалния исторически музей в Търговище.
Представянето на пътеводителя
и официалното откриване на кампаПоклон пред Паметника на бълга- нията се състояха на 27 февруари.
ро-руската дружба в Търговище Повече подробности по темата очСнимка: Архив "ТН" аквайте в следващия брой на „ТН”.

В деня на празника
Датата Трети март отбелязва възкресението на един народ, който близо 500 години беше
без своя политическа и национална свобода, народ, чиято висока самобитна духовна и материална култура бе подложена на унищожение.
Днес ние тачим тези, които отдадоха живота си за нашето освобождение. Родолюбиви
българи свеждат глави пред паметта на загиналите за свободата на Отечеството ни, с благодарност и признателност.

На 3-ти март в община Търговище са организирани прояви, по повод Националния празник на
България. От 10.00 часа в храм „Св. Иван Рилски” ще бъде отслужена панихида за загиналите
за Освобождението на България руски, румънски
и финландски войни и български опълченци. В
10.30 часа на централния площад в Търговище
ще започне празничният концерт "Свободата" на
ПФА „Мизия” и ДФА „Шарено герданче”.
Шествието до паметника на българо-руската
дружба ще тръгна от площад „Свобода” в 11.30
ч., а за 12.00 ч. е обявена церемонията по поднасянето на венци и цветя на признателност пред
Паметника.

Уважаеми
жители на
област
Търговище,

От Инспекцията по труда

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

ОД на МВР Търговище отчита

100 000 лева в хазната По-висока разкриваемост

Директорът на службата в Търго- Основен дял от престъпленията са
вище Галина Градинарова представи срещу собствеността на гражданите
Свилен НИКОЛОВ миналата година, те са 2 236 за 2013 г. От тях
отчет за свършеното през 2014 г.
Областната дирек- 65,68%, спрямо 61,69% доказани престъпления
Катя ХРИСТОВА
Общата сума на
влезлите в сила наказателни постановления,
издадени от служители
на Инспекцията по труда в Търговище за 2014
г., е близо 100 000 лв.
Това съобщи на пресконференция директо-

рът на Инспекцията Галина Градинарова.
Инспекторите са извършили общо 929 проверки през миналата
година, като 305 от тях
са били за контрол на
предписания, 29 са за
периодичен контрол, 22
за разследване (на 2 стр.)

ция на МВР в Търговище се нареди трета по
разкриваемост на престъпленията в страната.
В брифинг с журналисти директорът на ОД
МВР-Търговище Георги
Николов посочи, че има
ръст при разкритите
престъпления през из-

за 2013 г.
Анализът на дирекцията показва, че криминалните престъпления
в региона намаляват.
Регистрираните заявителски материали за
извършени криминални престъпления през
2014 г. са 1 954 срещу

са 1 054, спрямо 1 193
за 2013 г. Установените
извършители са 651за
годината.
Основен дял от общия брой криминални
престъпления се пада
на тези срещу собствеността на гражданите
– 593.
(на 2 стр.)

Честит национален празник 3 март!

Уважаеми
жители на
област
Търговище,

На 3 март 1878 г., с подписването на Санстефанския мирен договор, България извоюва така дълго
очакваната и жадувана свобода!
Тази паметна дата ни зарежда с порива за дълг и патриотизъм, водили смело нашите предци в борбите
за национално освобождение и обединение.
Нека в ден на признателност,
сведем глави пред хилядите герои,
загинали за свободата на България!
Нека помним и реализираме техните идеи и завети за силна и свободна България!

Трети март е незабравима дата в
българската история! Дата, на която
преди 137 години България възкръсва и
започва да пише своята нова история
като свободна държава!
Денят на Освобождението е повод да изразим своята почит към
хилядите герои, отдали живота си
за свободата на България. Техният
подвиг е пример - за героизъм, борбен
дух и единство, от който трябва да
се учим и предаваме на поколенията!
Нека бъдем единни и носим в сърцата си родолюбие!Нека всеки от
нас гордо помни историята и корените си!

д-р Дарин ДИМИТРОВ, народен
представител от ПП ГЕРБ Търговище

Светлин БОНЕВ,
областен управител на област Търговище

Честит празник!

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

Честит празник!

Уважаеми
съграждани,
От името на Общинския
съвет - Търговище най - сърдечно ви поздравявам с Националния празник на Република България – 3 март.
Пожелавам на вас, на вашите близки и семейства
здраве и благоденствие.
Нека този ден бъде неизчерпаем извор на сили и
енергия в стремежа ни за подобро бъдеще.

Честит празник!

Севим АЛИ, председател на
Общинския съвет в Търговище

Честит национален празник,
уважаеми дами
и господа

Трети март за
всеки един от нас
носи знака на свободата, на любовта към
род и Родина, на възобновената българска
държавност. От този ден започва градежът на нова България. Започва новата историческа участ на народа ни - в съдбата,
увенчана с възходи и достижения в проекцията на своята 137-ма годишнина.
Искрено се надявам този свят за нас
ден да бъде съпътстван с уважението и
благодарността към всички „строители
на съвременна България”, които не жалейки сили, дързост и ентусиазъм успяха през
годините от пепелищата да изградят храмове в прекия и преносен смисъл, постигнаха стратегически верните опорни точки
на държавност, прехвърляйки моста от
миналото към настоящето и бъдещето на
България. Нека им отдадем заслуженото,
да сведем глави и се поклоним!
Красимир МИРЕВ,
кмет на община Търговище

Уважаеми
съграждани,

поздравявам
ви с националния празник на
Република България – трети
март!

Уважаеми съграждани,
Този ден е знаменателен в историята на българската държавност! Той е
символ на свободата и справедливостта – ценности, които и днес отстояваме и без които човешкият живот е
невъзможен.
Трети март е живата връзка между
историческата ни памет, осъзнатото
настояще и по-доброто бъдеще. Нека
на празника отдадем своята почит и
признателност към всички знайни и незнайни родолюбци, които с храброст и
достойнство са извоювали свободата
на Отечеството. Нека спомняйки си миналото успешно и заедно да работим за
просперитета на община Омуртаг!
Неждет ШАБАН,
кмет на община Омуртаг

Понеделник, 2 март 2015 г.
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Проф. Христосков:

В бъдеще
мъжете с повисока пенсия

Средните пожизнени пенсии от универсален пенсионен
фонд на жени и мъже, осигурявали се средно 37 и 40 години, ще са 349.59 лв. за жените
и 554.37 лв. за мъжете. Това
каза проф. Йордан Христосков
от Института за икономически
изследвания при БАН, като се
позова на изчисления, които е
направил съвместно с актюери
от пенсионните фондове по време на семинар по въпросите на
социалното осигуряване.
Сборът от двете пенсии /от
НОИ и от частните УФП/ при
пълен период на осигуряване
ще е по-голям, отколкото ако
се осигуряваме само в НОИ.
Жените с пълен период на осигуряване получават 909 лв. от
НОИ и 350 лв. от УПФ. Жена
без участие в УПФ ще получи
1 106 лв. Мъжете ще получават 1 138 лв. от НОИ и 554 лв.
от УФП. Без участие в УПФ са
изчислени на основата на средномесечен осигурителен доход
за периода 2002 – 2014 г. и петгодишен ръст на осигурителния
доход след 2015 г., както и при
допускания, че мъжете ще се
пенсионират на 65 години с
осигурителен стаж трета категория труд 40 години, а жените
– на 63 г. с 37 г. осигурителен
стаж.

Няма кандидати
Променливо, но топло за доброволци
Времето през март

В началото на месец
март 2015 се очаква ниските температури от февруари
2015 да окажат негативно
влияние и да се запазят ниски през първите пет дни на
март 2015, но с напредването на месеца, синоптиците
обещават значителна промяна във времето и пролетно време с възможности за
приятни разходки сред природата.
Март е известен като
един от най-непредсказуемите месеци, през който
времето може рязко да се
променя. Температурните
амплитуди през март достигат до 21 градуса. Времето
се очаква да бъде по-благосклонно, в сравнение с това
през предходния месец
февруари. През последните
години се наблюдава леко
затопляне на пролетните
месеци, като тазгодишният
март няма да изневери на
това течение.
Месецът в последните
години се характеризира
със значително по-високи
температури от февруари
и синоптиците очакват отчитаните от термометрите
стойности да варират в рамките на -1 до 14 градуса по
целзий в зависимост от гео-

графската позиция.
Според
синоптиците,
март ще бъде чувствително
по-топъл от февруари. Температурите ще се повишат
с 6-7 градуса. Прогнозата
за времето през месеца
предвижда
най-високите
температури да достигнат
21-24 градуса, а най-ниските минус 9-11 градуса. Прогнозата за средната температурата през март 2015 в
Северна България и по високите полета е между 5 и
8 градуса. По Черноморието
и Южна България - от 7 до
10 градуса, а в планините от
минус 4 до 2 градус.
Зимните курорти няма да
бъдат
облагодетелствани
от това затопляне, но прог-

нозата за времето в планините дава малки надежди
за спасяването на сезона
и запазването на снежната
покривка до началото на април 2015 в по-високите места, така като и заледявания
по пистите в по-ниските в
следствие на топящата се
снежна настилка през деня
и ниските температури през
нощта.
Очаква се дните с валежи през март тази година
да са между 6 и 8, облачните дни - 8-10, а слънчевите
от 4 до 6 дни. И все пак, не
забравяйте, март, славещ
се като женски месец може
да бъде много непредсказуем и времето да се променя
буквално за 1-2 часа.

Проектна готовност 100 000 лева в хазната
за европейски пари
ОИЦ – Търговище

Денислава АТАНАСОВА
Първата одобрена за
България оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи в
Попово Областният информационен център в Търговище. Акцент на информационната среща, която се
проведе на 25 февруари в
читалището бяха стратегията и работния план на
програмата, която вече
обяви целева подкрепа в
размер на 65 млн. лв. по
схема „Нови алтернативи“.
Чрез нея хората в неравностойно положение ще
могат да се възползват от
услугата „Личен асистент“.
На срещата в община
Омуртаг беше представен
подхода ВОМР (Воденото
от общностите местно развитие), поради интерес от
местната общност. Управителят на Областен информационен
център-Търговище (ОИЦ) Милчо Тонев
запозна
присъстващите
със същността на ВОМР,
който осигурява възможност за съчетаване на финансирането от различни
източници Програмата за
развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и от
няколко оперативните програми.
Прилагането на този
подход се явява възможност за по-малките общини, които няма да получат
европейско финансиране
за големи инфраструктурни
проекти напр., да направят
инвестиции в инициативи
за осигуряване на работни

места и услуги за населението. ВОМР се прилага в
селските и рибарски райони, посочи управителят на
Тонев.
Какви строителни проекти за пространствено
градско развитие пък могат да реализират общините според приоритетите
на оперативната програма
„Региони в растеж“ разясни експертът Анатоли
Александров.
Поредната среща с потенциални
бенефициенти ще бъде в началото на
март в Търговище. Целта е
да се активизира проектната активност, въпреки че
все още няма зелена светлина за повечето програми, по които е заложено
финансиране от еврофондовете до 2020 г.

(от 1 стр.) на трудови злополуки, 148 за проучване
на искания и сигнали. Други
40 проверки са извършени
след 20 ч., а 20 – в почивните дни.
През 2014 г. са били проверени 620 предприятия,
като структурата им е: 388 –
със заети до 9 лица; 190 – от
10 до 49 души; 42 – от 50 до
249 заети и 15 със заети над
250 работника. С участието
на други контролни органи
са извършени 55 проверки
– съответно с МВР – 26, с
НОИ - 21, Агенцията по заетостта – 1, с НАП – 8, с ДАИ
и други контролни органи –
26 проверки.
Констатираните нарушения са 4 903, в това число 3
597 по отношение на трудовите правоотношения. Други 248 са по възникване на
трудово-правни отношения,
62 са случаите на лица без
трудови договори или заверено уведомление в НАП
след, които след намеса на

Инспекцията са били уредени. 1 384 са нарушенията
по заплащането на труда.
Най-много
констатирани
нарушения са установени
в икономическите дейности „Сухопътен транспорт”,
„Хуманно здравеопазване”
и „Ресторантьорство”. 290
са нарушенията свързани
с работното време, като в
най-голям дял това се случва в търговията на дребно.
149 са издадените актове
за установяване на административни нарушения, шест
са за неизпълнени предписания, 12 - по Закона за
здравословните и безопасните условия на труд, 137
свързани с трудовите правоотношения.
Резултатите, които сме
постигнали, са сравнително
добри, имайки предвид, че
всички извършени проверки
и констатирани нарушения
са дело едва на седем инспектори, отчете на финала
Галина Градинарова.

Делът на държавата е 35%,
на община Търговище –
43.59%, на община Омуртаг
– 16.64%, на община Антоново – 4.77%.
Областният
управител
представи на присъстващите
на заседанието оборудвания
офис на Асоциацията по ВиК,
който ще се намира в сградата на Областна администрация. Според Правилника за
организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в него
ще работят административен
секретар, финансов експерт
и ВиК-специалист.

(от 1 стр.) С най-ниска
разкриваемост през годината остават телефонните измами, които през
2014 г. са 37, а разкритите – 7. Регистрираните
изнудвания са 6, от които
5 разкрити.
През миналата година
в област Търговище са
регистрирани 4 убийства,
докато предходната година е имало само едно.
Три от убийствата са битови - между роднини,
като и трите случая са
разкрити непосредствено
след получаване на сигнала за престъплението,

Представяне на доброволното формирование в Попово

Трудно се набират членове за доброволните формирования в Търговищка
област, съобщават от регионалната служба „Пожарна
безопасност и защита на
население” към ОД на МВР
в Търговище. Екипи от доброволци има сформирани в
три от общините – Омуртаг,
Попово и Опака. В общините Търговище и Антоново
все още се набират кандидати.
Доброволните
формирования се организират
като основен резерв и помощник на органите на
пожарната служба за преодоляване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както
и отстраняване на последиците от тях. В тази връзка е осъществена мащабна
разяснителна кампания за
изграждане на необходимата информационна среда и условия за тяхното популяризиране, съобщават
от службата.

През 2014 г. е била организирана среща на областно ниво с представители
на общинските администрации, на която са разгледани въпроси, свързани
с реда за създаване и организиране дейността на
тези структури. Проведено
е обучение на общинските
администрации и кметовете на населени места в областта по теми, свързани
с основните мероприятия
по защита на населението
при бедствия в общините.
И в бъдеще работата с доброволните формирования
ще бъде един от основните
ангажименти на служителите на Пожарната в Търговище предвид голямата полза,
която би имало обществото
от тяхното функциониране.
Ще се полагат усилия и за
по-сериозното ангажиране
на вниманието на местната
власт по отношение развитието и утвърждаването на
доброволните формирования
в Търговищка област. „ТН”

Срамно и жестоко

Внук изнасили 74-годишната си баба
и преби мъжа, който живее с нея

Борислав КУРДОВ
В Регионалното управление на Полицията в Търговище е бил получен сигнал,
че около 2 часа сутринта на
25 февруари, неизвестен извършител е изнасилил 74-годишна жена в дома й в село
Кралево. Той отнел и наличните 40 лева от възрастната.
По-късно нападателят е нанесъл побой и на живеещия
на съпружески начала с нея
83-годишен мъж. Бабата и
дядото били отведени в търговищката болница, където
било установено, че жената
е със две счупени ребра, а
мъжът е с фрактури на подлакътна и подбедрени кости.
Той е настанен за болнично

лечение.
От Областната дирекция на вътрешните работи
организирали
незабавни
издирвателни
действия.
Вследствие на това е бил
установен и задържан извършителят на нападението. Оказало се, че това е
33-годишният внук на възрастната жена. Той е познат на полицията, където
е регистриран за нанасяне
на телесна повреда по хулигански подбуди, за което
е изтърпял ефективно наказание в затвора. Нападателят е задържан в ареста
в Търговище. По случая е
образувано досъдебно производство.

поясни директорът на ОД
на МВР - Търговище Георги Николов. От направената справка в съдилищата в областта е видно,
че през 2014 г. 122 лица
в областта са осъдени за
извършени икономически престъпления, с 16
по-малко спрямо 2013 г.
От Дирекцията отчитат
все по-малко опити за
злоупотреба със средства
от Европейските фондове - престъпления по
чл.248а, ал.2 /представяне на неверни сведения/.
През 2014 г. са регистрирани едва 12, срещу 34

през 2013 г. и 90 - през
2012 г. Един от основните фактори, определящи
тази трайна тенденция, е
съвместна работа на полицията, прокуратурата и
структурите на държавен
фонд «Земеделие» и Разплащателна агенция.
Ограничаване на престъпленията срещу личността и собствеността,
с акцент върху малките
населени места и социално уязвимите и рискови общности, ще са
приоритетни в работата
на Дирекцията през тази
година.

ВиК-асоциацията По-висока разкриваемост
прие бюджет ‘2015

Бюджетът за 2015 г. на
Асоциацията по ВиК в област Търговище беше одобрен от Общото събрание.
То се проведе в четвъртък,
26 февруари, и бе ръководено от областния управител Светлин Бонев, който е
представителят на държавата в Асоциацията и неин
председател.
Бюджетът на Асоциацията за настоящата година
е в размер на 28 571.02 лв.
Всеки от членовете участва с различна по размер
вноска, според процентното
съотношение на гласовете.

Понеделник, 2 март 2015 г.

Шоу-конкурс в Търговище Продават на

Зловещо

Традиционната надпревара „Мисис
пенсионерка Дръзновение ‘2015”
Стана вече традиция в
Деня на хумора – 1 април, в
Търговище да се провежда
шоу-конкурса „Мисис Пенсионерка Дръзновение”. В
конкурса възможност да
участват имат дами над 57
години, които могат да демонстрират добрата си визия, певчески и танцувални
умения, декламаторски способности, добро чувство за
хумор, буфо или жива музика и други умения. Изпълненията се оценяват от компетентно жури. А поканени да
се чувстват представителки
от цялата страна.
Конкурсът се провежда в
три тура, уточняват организаторите.
Първи тур: Представяне
на участничките – чрез походка, облекло, усмивка и
самочувствие. Времетраене
– 1 минута.
Втори тур: Същинско изпълнение – песен, танц,
декламиране. Кой каквото
може – свободни умения.

Времетраене – 4 минути.
Класиралите се до осмо
място продължават в третия
тур.
Трети тур: Представят се
изпълнение на българско
хоро /ръченица/ или хумор.
Времетраене – 2 минути.
Следва класиране за излъчване на „Мисис пенсионерка – Дръзновение 2015”.
Участничките
получават
грамоти, а заелите първите
три места и награди.
При
оценяването
на
участничките, не се взе-

ма предвид съпровода или
партньорството.
Дамите, желаещи да
участват в шоу-конкурса,
могат да направят заявка
до 20 март 2015 г. В деня на
шоуто могат да се внесат по
4 лв. за обяд.
Заповядайте!
Адрес за контакти:
Гр. Търговище, кв. „Запад 1” бл.28
Пенсионерски клуб „Дръзновение”, организатор Добринка Николова, председател на клуб „Дръзновение” - Търговище
Тел. 0601/7-85-07 и 0898/ 615 953

търг кръвта на
Уинстън Чърчил

Във Великобритания на
търг се предлага епруветка
с кръвта на Уинстън Чърчил,
министър-председател
на
страната по време на Втората световна война през 19401945 г., както и през 19511955 година, предаде ТАСС.
Стъклената епруветка със
засъхналата капка кръв и
дължина 7 сантиметра ще
бъде предложена на търг на
12 март. Аукционът е организиран от тръжна къща "Дюкс"
/"Duke's"/ и ще се състои в
Дорчестър /графствоДорсет,
Югозападна Англия/.
Лотът е оценен на 300-600
британски лири или 460-920
долара. Чърчил е дал кръв
за анализ през 1962 година,
когато е бил на лечение в
лондонската болница "Мидълсекс".
Чърчил е член на парламента на Великобритания в
продължение на 64 години,
той служи в 13 правителства
и два пъти е министър-председател. Носител е на Нобелова
награда за литература.

Егоистичната амбиция На Китайска нова година
От I ОУ „Христо Ботев”

Ради АВРАМОВ
Артистът Анди Уорхол казал веднъж, че
в ерата на телевизията
всеки би могъл да има
15 минути известност.
Да, известността може
да ни споходи, но не би
трябвало да я търсим.
Егоистичната амбиция
е ужасна черта, която
може да се прояви в
грозна страст за „найдобрите места” за лично
признание. Тя може да
ни накара да упражняваме контрол над някои
обществени ситуации и
да натрапваме собствените си истории, вместо
да изслушаме другите.
Да желаем да бъдем
забелязани, да бъдем
известни, да бъдем в
светлината на прожекторите, а не на мястото
на зрителите.
Божият начин обаче
е точно обратният. Това
означава да се научим

да сме доволни, когато
другите се издигат над
нас. Научаваме се да
се радваме, когато някой друг е предпочетен
вместо нас и отдаваме
признание на другите,
без да настояваме да
го получим за себе си.
Божият начин ни прави
способни да приемем
смирението, когато се
отнасят несправедливо
към нас и да гледаме
на това преживяване
като „маскирана благодат” – възможност да
се научим на истинско
смирение. Започваме
да се учим на Божия
начин от Исус. Той е
„кротък и смирен” по
сърце и не се опитва да
защити собственото си
достойнство и положение. Няма граници доброто, което можете да
извършите, ако не ви
е грижа кой получава
признанието.

Галина СТАНЧЕВА, ръководител на пресцентъра на I ОУ „Христо Ботев”
– Търговище
С концерт на 20 февруари във Велико Търново бе
посрещната Нова година по
китайския календар. Като
училище, в което вече втора година се изучава екзотичният китайски език, I ОУ
имаше свои представители
на празничния спектакъл.
За почетен гост бе поканен директорът Димитър
Алексиев. Председателят
на сдружение „Приятели на
Китай“ в Търговище – Румен Новаков, също бе сред
официалните лица. От I ОУ
присъстваше и П. Панайотова – възпитател в начален етап. Тя е преводач на
преподавателя по китайски
език г-ца Мън и поддържа

История
Булгурът е пълноценна
зърнена храна, за чиито полезни свойства се знае от
векове насам. Първоначално булгурът е присъствал
основно
в
традиционните
кухни на
страните
от Близкия Изток,
Балканите,
Турция, Армения, Индия
и Южна Азия, но днес е все
по-консумиран в почти цяла
Европа и Америка.
Най-често булгурът се
получава от бланшираните,
изсушени и натрошени зърна на меката и твърда пшеница. Освен това, обработен
по този начин, булгурът запазва хранителните стойности на пшеницата, без да се
губят важни вещества като
протеините.
Състав
Булгурът се състои от 76%
въглехидрати, фибри (18%),
правещи го подходящ продукт (до 50 г булгур дневно
за диетичен режим), който
спокойно може да измести
хляба от менюто ви.
Избор и съхранение
Среща се в 4 разновидности – много дребен за
арабската салата "Табуле",
пилаф и кюфтета, два средно едри варианта за яхнии
и най-едър, подходящ за
плънки на ястия.
Когато избирате булгур,
освен че трябва да съблюдавате срока на годност на
опаковката, ако е пакетиран, е важно да се вгледате
в самите зърна и да видите
дали няма загнили, навлажнени или мухлясали места.
След отваряне на пакета,
съхранявайте булгура в добре затворен с капачка съд.
Кулинарно приложение
Можете да добавите булгура към редица месни и вегетариански специалитети,
салати и дори да го използвате за закуска, подсладен с
лъжица мед, сушени плодове, кисело мляко и ядки.
Универсалният вкус на

булгура го прави идеално самостоятелно ястие, но може
да се допълни и с пържени
или варени яйца, пилешки
бутчета, телешко, свински
ребърца, риби и морски дарове.
Булгурът се съчетава добре с всички
видове лук – шалот,
бял, чесън, праз
и
различните
зеленчуци
и
кореноплоди
като картофи,
моркови, пащърнак, целина
и т.н. Той е пълноценен хранителен продукт, заемащ
важно място в традиционната българска кухня, предимно като заместител на
ориза.
Придава чудесен вкус на
ястията с агнешко месо. С
булгур можете да направите дори баница или кекс.
Препоръчителното съотношение при приготвяне е 1:3
(1 част булгур към 3 части
вода). Накиснете го в гореща вода или го сварете,
докато утрои обема си и го
отцедете. Не слагайте помалко или повече от посоченото количество вода, за да
не стане булгурът прекалено
твърд или да се разкашка.
Съществува и соев булгур, които представлява
високо протеинова хранителна добавка към тестени
изделия и печива, служеща
за подобряване на вкуса им.
Здравословни ползи
Аминокиселините в булгура участват в изработването
на колаген, който прави кожата гладка, еластична и ни
предпазва от бръчки. Булгурът съдържа и много целулоза, прочистваща тялото
от токсините и мастните натрупвания.
Необработените зърна на
булгура помагат за лечението на диабет, сърдечносъдови и други заболявания. Ако
редовно включвате в своето
меню булгур, можете да понижите високото кръвно налягане и да подсилите своя
имунитет, а фибрите ще ви
помогнат при проблеми с
обмяната на веществата.

Наши деца с награди
Три деца от Школата по
изобразителни изкуства към
Обединения детски комплекс в Търговище участваха в конкурса „Наследници
на Дечко Узунов”.
Осмото издание на националния конкурс, който
се проведе в Казанлък е
организиран от националната гимназия по пластични
изкуства и дизайн „aкад. Де-

По-лошо хранене в
семейства с деца
ва проф. Ричард Тифин от
изследователския
екип.
Оказва се, че двойките с
деца купуват по-малко месо
и повече млечни продукти,
зърнени храни и картофи.
Хората с ниски доходи са
по-склонни да правят лош
избор на храна, допълва
проф. Тифин. Домакинствата, които имат високи разходи, са склонни да консумират пропорционално повече
месо, както и пресни плодове и зеленчуци, показват
резултати от изследването.
Добре известно е, че навиците на родителите се

Таченият булгур

От конкурса „Наследници на Дечко Узунов”

Учени установиха

Двойките, които трябва
да се грижат само за себе
си, се хранят с повече плодове и зеленчуци, в сравнение със семействата с деца,
сочи ново британско проучване. Изследователи от
Университета в Рединг установяват, че родителите са
по-склонни да употребяват
нездравословни продукти,
за разлика от бездетните
двойки.
Противоречащо на всякаква логика, нивата на
консумация на плодове
и зеленчуци намаляват с
присъствието на деца, каз-

деловите контакти между
търговищкото учебно заведение и института „Конфуций“ към ВТУ.
Част от колорита на празничната вечер бяха грациите от балетна формация
„Търговище” към Младежкия дом в Търговище, чиито
изпълнения за пореден път
показаха високо професионално ниво, като предизвикаха бурните аплодисменти
на публиката, дошла да посрещне годината на Козата.
С красива новогодишна песен на сцената се представи и талантливата г-ца Мън,
която пя със свои колеги от
други градове на страната.
Празничната вечер завърши с коктейл, вдъхновен
от кулинарни специалитети
на традиционната китайска
кухня.
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предават на децата.
Храната,
която консумират
подрастващите,
има значително
въздействие върху здравето им в
по-късен житейски етап, подчертават авторите на
изследването.

чко Узунов“ и се провежда
под патронажа на областния управител на Стара Загора Георги Ранов.
На 22 февруари бяха наградени участниците, общо
900 на брой от 61 училища и
школи от цялата страна. Школата за изобразителни изкуства към ОДК в Търговище
също бе сред участниците,
за което получи три отличия.
Трето място
за Божидар
Андонов
и
две специални
награди
„Млад художник” за Ралица Добрева и Емили
Христова (на
снимката),
която
присъства на церемонията и
лично получи
своята награда.

Понеделник, 2 март 2015 г.
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Новият саудитски крал излива
Практически семинар пари и бонуси към населението
и демонстрации
Българска бодигард федерация и спортен
клуб „Бодигард секюрити” – Търговище

За първи път в Търговище се проведе практически семинар на
Българската бодигард
федерация и спортен
клуб „Бодигард секюрити” – Търговище на 21
и 22 февруари. В него
официалните гости бяха
областният управител
Светлин Бонев, Мая Павлова и Христо Стойнев
от Общинския съвет в
Търговище, бизнесмени. Специално участие
взе представителят на
федерацията Красимир
Цветанов и един от основателите на Айкидо в
България.
В първия ден от семинара бяха лекциите
на Красимир Цветанов,
в следобедните часове
пък се проведоха демонстративните изпълнения на тепих с прийоми от ръкопашния бой,
както и стрелба по време на вип-съпрождане
на клиент. Вторият ден
занятията продължиха
и в различни направления. Тук г-н Цветанов
разясни и осемте дис-

циплини, които са включени в бодигард състезанията, сред които
съпровождане на випклиент при нападение
и евакуация; търсене
на взривни устройства;
стрелба по време на
движение с автомобил;
оказване на долекарска помощ на вип-лице
и други.
Основната цел на
семинара бе да се запознае обществеността
и да засилим интереса към професията на
бодигарда, казаха Николай Алексиев и Вилислава Петкова – главните организатори на

събитието и основатели
на клуб „Бодигард секюрити” - Търговище. И
уточниха, че повече от
15 души са се включили
в демонстрациите, като
е имало гости от Варна,
Добрич, клуб „Олимпиец секюрити” и свободни участници. Двамата
благодариха за оказаната чест и доверие от
страна на Българската
бодигард
федерация.
Участниците получиха
грамоти и сертификати
за своето участие.
Николай
Алексиев
е член на ББФ, трети
в националното и четвърти в европейското
първенство
за
телохранители.
Вилислава
Петкова е
преподавател по Айкидо.
Спонсори на събитието бяха:
транспортна
фирма „Ал
трак”, Джихан Ашък,
Елка Колевска – магазини „Луцифер” и др.

Европейските лидери
все още се карат за строгите мерки за икономии.
Конгресът на САЩ се стяга
за нова битка за бюджета.
В Саудитска Арабия обаче
нямаш такива грижи, когато си монарх и току-що си
раздал милиарди долари
на редовите поданици с
указ. Не е изненадващо,
че саудитците са много
доволни от своя нов крал
Салман.
"В Саудитска Арабия
сега е купон", обобщава
Джон Сфакианакис, базираният в Рияд директор
за Близкия изток на инвестиционната компания
"Ашмор груп", който изчислява, че подаръците,
раздадени от новия крал
след неговата коронация,
възлизат на общо над 32
милиарда долара.
Това са много пари - повече, например, от целия
годишен бюджет на Нигерия, най-голямата икономика в Африка. . . Откакто
крал Салман се възкачи на
трона на това богато арабско кралство миналия месец, той бързо пое контрол
над нещата, като закри
държавни органи и уволни министри. Никоя мярка
обаче не предизвика такова вълнение, колкото гигантските суми, раздадени
с указ на по-голямата част
от населението.
Сред тях бяха помощи
за професионалните асоциации,
литературните
и спортните клубове; инвестиции във водоснабдителната и електроенергийната мрежа; и бонуси
в размер на две месечни
заплати за всички държавни служители, войниците,
пенсионерите и студентите с държавни стипендии
у дома и в чужбина. Някои
частни компании последваха примера на краля с
аналогични премии за саудитските си служители,
наливайки още няколко
милиарда долара в джобовете на населението. Част
от държавните плащания
ще бъдат преведени през

Жената с главно "Ж".
"Сигурно си мислите, че
той блъфира? Не е така.
Наистина е девствен",
кълне се Василе.
Като охранител Сорин печели около 200
евро месечно. Засега

с него се е свързала
само една кандидатка
да го направи истински
мъж. Тя е 29-годишна,
от Букурещ. Предложила обаче "само" 1
125 евро и младежът я
отрязал.

24-годишен румънец продава
девствеността си за 2000 евро

Жена продава девствеността си? Вече е
правено. Но мъж? Млад
румънец запълва неусвоената ниша.
Той се казва Сорин
Джорджан Салиниевичи, на 24 години, прекъснал студент, работи
като охранител. Твърди, че е девствен и иска
2000 евро, за да престане да бъде. Предпочита събитието да се
случи на 8 март.
"Четох за разни момичета, пуснали на
търг девствеността си.
И си казах: щом те го
правят, защо да не го
направя и аз? С парите ще си платя таксата за университета,
който бях принуден да
напусна поради липса
на средства", обяснява
Сорин.

"Жената, която ще
откупи моята девственост, трябва да изглежда добре. Не казвам, че
трябва да е красавица.
Но държа да е поне
симпатична и свястна.
Най-добре ще е да загубя
девствеността
си на празника
на
жените, 8
март".
Според
приятеля
му Василе
Хан, Сорин
досега
е
имал няколко гаджета.
Обаче не
бил правил
секс с нито
една от тях,
тъй като никоя не била

следващи години, но по-голямата част от тези пари,
включително бонусите, ще
залеят саудитския пазар
още този месец. Около три
милиона от 5,5-те милиона
саудитци в трудоспособна
възраст работят за държавата, каза Сфакианакис.
Така че, поне засега,
почти не се говори за нарушаването на човешките
права или за политически
реформи. Саудитците харчат. Някои си угодиха с
нови мобилни телефони,
дамски чанти и екскурзии
в чужбина. Други си платиха дълговете, направиха
дарения за благотворителни организации или купиха
златни огърлици за своите
майки. Някои мъже заделиха пари, за да сключат
брак с първа, втора или
трета съпруга. На един му
станало така добре, че посипал новородения си син
с банкноти. Саудитските
управници отдавна използват богатството, което
идва от статута на страната им на износител номер
едно на петрол в света, за
да обсипват с пари своя
народ. Саудитците определят кралската щедрост
като част от обществен договор между монархията и
верните й граждани.
Новите парични потоци обаче идват на фона
на промени и несигурност
за кралството. Салман се
възкачи на трона след кончината на крал Абдула и
обяви бонусите като жест
на добра воля към народа.
Но тъй като около 90
процента от държавните
приходи идват от петрола,
падането на световните
цени ги намали с приблизително 20 процента, казва анализаторът Ракан
Алшейх от "Джадуа инвестмънт". Неговата компания прогнозира, че правителството ще има през
2015 г. рекорден дефицит
от 44,5 милиарда долара.
Новите разходи може да
увеличат този дефицит до
67,2 милиарда долара, или
9 процента от брутния вътрешен продукт, отбеляза
Алшейх.
Тези безпокойства изглеждат далеч от задръстените от мощни коли улици на саудитската столица,
където бензинът струва
45 цента за галон заради
огромните държавни субсидии, и хората са свикнали да се отплащат на
щедростта на управниците, изразявайки публично
своята вярност.
"Даваме обет за вярност към теб, слушайки и
подчинявайки се", гласят
посланията на телефонни

и строителни компании по
билбордове.
Средните възнаграждения на държавните служители са около 2400 долара
месечно, като някои получават добавки за транспорт, жилище, извънреден
труд и за свещения месец
Рамазан.
Студентските
стипендии са по-малки, а
служителите с по-голям
трудов стаж може да взимат по 4800 долара месечно или повече, посочи
Сфакианакис.
С пристигането на бонусите саудитците се замислиха какво да правят с
парите. Мнозина твърдят,
че държавните заплати не
нарастват с темповете, с
които се покачват цените,
така че премиите просто
са покрили дупката.
"Главно за наема и за
билети за пътуване", отговори Шакир Мохамед, учителка в основно училище,
когато бе попитана как ще
похарчи своя бонус.
Други казаха, че традицията на патриархалното разпределение ще
бъде спазена и в техните
домове, където децата и
съпругите очакват част от
премиите да отидат за тях.
Мнозина саудитци изразиха своята радост в социалните мрежи, благодарейки
на краля с хаштага #two_
salaries на арабски език
и публикувайки шеги. На
една рисунка синьото небе
е пълно със самолети, летящи за чужбина, и отдолу
пише: "Саудитските летища след двете заплати."
Такива кралски подаръци съвсем не са безпрецедентни. Крал Абдула обяви 15-процентово
повишаване на заплатите
на държавните служители след своята коронация
през 2005 г. и раздаде
бонуси в размер на едно
месечно възнаграждение,
след като се завърна от
лечение в чужбина през
2011 г.
Западни анализатори
отбелязаха, че последната премия дойде по време
на въстанията от т. нар.
Арабска пролет, когато
саудитските управници се
притесниха от евентуални
вълнения у дома.
"Ние сме общество на
социалната държава, така
че населението зависи
много от правителствените субсидии, пряко и непряко", обобщи Абдула ал
Алами, саудитски писател
и икономист. "Един ден
обаче петролът ще свърши
и аз не смятам, че е мъдро
хората да бъдат глезени и
отрупвани със субсидии."
С над 700 милиарда дола-

ра резерв в чуждестранна
валута, саудитското правителство обаче не е изправено пред непосредствен
недостиг на пари.
Важното значение на
държавната протекция е
още по-видно извън големите градове, където е
рядкост някой работещ да
не е на държавна служба.
Седейки в своя просторен приемен салон в
Бутаин, северно от Рияд,
където живее, принц Мотеб ибн Фахед ибн Фархан
Ал Сауд, който живее в селото, попита двайсетината
мъже на посещение при
него кой от тях е получил
двумесечен бонус. Всички
вдигнаха ръка.
"Сега искаме кралят да
опрости всички дългове
на гражданите", каза един
посетител, Мохамед ас Сахли, и добави, че неговата
премия ще му помогне да
си вземе трета съпруга.
През годините държавните
пари са променили селото
до неузнаваемост. Някога
неговите жители се занимавали предимно със земеделие и скотовъдство,
малцина вече си мърдат
пръста. Електричеството
и телефоните дошли през
80-те години на миналия
век. Сега има ток във всеки дом и 4 Джи покритие
навсякъде. Всеки ден от
седмицата автобус превозва безплатно десетки студентки до университет в
града, обучението в който
също е безплатно, разказа
принц Мотеб.
Карайки своя автомобил с висока проходимост през селището, той
показва строителни бригади, изграждащи трилентови пътища, кръгови
кръстовища и пешеходна
зона с люлки и маси за
пикник. В центъра на града се намират някои от
основните работодатели
в селото, все държавни
органи, включително Комисията за насърчаване
на добродетелите и предотвратяване на греховете, която следи за обществения морал, както
и извисяващата се нова
сграда на пожарната с
лъскави нови машини.
"Държавата се отнася
много добре с нас тук",
каза Абдула ас Сахли, ръководителят на местните
власти, който уточни, че е
раздал бонуса си на своята съпруга и деца. Синът
му Мотеб, на 6 години, се
похвали, че вече има два
айПада, така че е похарчил парите за нов детски
джип. "Няма от какво да
се оплачем", допълни Сахли.

Понеделник, 2 март 2015 г.
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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
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
51 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), двустаен 48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзав. двустаен 55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен тухла 45 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
35 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), ново стр-во 50 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
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
37 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000

59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
64 кв.м.

Борово око, ет.1
48 000
Широк център, ет.5, подобр.
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Запад 1, ет. 1
45 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.)
ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 3, подобрения
59 999
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Широк център, ет. 1
47 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
75 кв.м. Център, ет.3, двор (гараж+9000) 49 000
77 кв.м. Идеален център, ет. 4, с таванска стая
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5
43 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2
34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!
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Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА –
тухлена 68 хил.лв, , 95 кв.м. в
град Търговище, кв Боровец,
етаж 1, от всичко два етажа.
Два самостоятелни входа, пет
стаи, остъклена тераса, маза,
таванска стая
тел.0899 74 30 04

Продавам
ОСЕМ КОЗИ И ПЕТ ЯРЕТА
– добре гледани; в Кралево. ( 0893 20 45 42

ЗЕМЕДЕЛСКИ
Продавам КЪЩА в с. Стража с 1.5 дка
двор и стопански постройки
Продавам КЪЩА в с. Ловец с 1.2 дка земя
Тел.: 088 777 52 03
Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА ГАРСОНИЕРА до Кооперативния пазар, обзаведена, след ремонт /предпочитаме семейство/
Тел.: 089957 59 23
Продавам АПАРТАМЕНТ – 66 кв.м., в
Търговище, ул. „Васил Левски” 40. С частична ПВЦ дограма и естествен паркет;
ет.2-жилищен. Тел.: 0897 87 57 30

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Продавам ЪГЛОВИ ЛЕГЛА легла от иглолистен материал, заедно с матраците. Под леглата
има съответно две и три чекмеджета. Леглата
са малко ползвани и са в отлично състояние.
Намират се в с. Камбурово, общ. Омуртаг .
Осигурен е и транспорт.
Телефон за контакт: 0886 033 445

Търся жена за гледане на възрастна
жена при добри домашни условия; само
през деня. Заплащане по споразумение
Тел.: 0899 82 88 88
ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61; вх. А; ап. 18 – обзаведен с
ел.оборудване. Наем: 250 лв./месец
Тел.: 0601/8-90-68 и 0888 38 60 57

СЪОБЩЕНИЯ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

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
ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТИ на
СОЛИГЕНА
покриви, улуци, комини,
както и почистване на
WWW.PAPUROVSHBAL.COM
комини и отточни тръби
Тел.: 0894 220 786
Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам ГАРСОНИЕРА в Търговище
и три стаи, две тераси, маза и таванско
/43 кв.м./ - в близост има детска
помещение в района на Кооперативния
ясла, градина, училище и болница,
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- един от големите хипермаркети
следен Тел.: 0898 467 009
След основен ремонт; ет. 2, среден;
гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

ÊÓÏÓÂÀ



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Продавам МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ – 99.79 кв.м.; изба 5.82
кв.м.; таван 8.18 кв.м. Представлява две спални, дневна и
кухня в гр. Търговище, ул. „Тр.
Китанчев” 21, ет.3/6, с асансьор, локално парно и възможност за газификация. Свободен.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО
ПЛАЩАНЕ. Цена – 75 000 лв.
Тел.: 0888 611 688

Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ



Давам под наем ГАРСОНИЕРА в района на
Кооперативния пазар в Търговище – самостоятелна, полуобзаведена
Тел.: 0898 53 30 85
Продавам АПАРТАМЕНТ
/57 кв.м./ в бл. 32, кв. Запад 2
Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130

южно изложение
Тел.: 0878 42 82 79 и 0895 42 76 81

Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
ПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

Продавам/давам под наем ОФИС –
кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92

Давам под наем ГАРСОНИЕРА
в Идеалния център на Търго- Давам под наем кафе и рибен магазин на
вище. Тел.: 0887 36 95 92
„Момина чешма” – оборудвани; и апар-

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

Продавам
КАФЕ–АПЕРАТИВ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

тамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам АПАРТАМЕНТ
/80 кв.м./ - ул. „Никола Симов” 2 в Търговище; 3 стаен, с подобрения, 5-ти етаж; с мазе
Цена: 58 000 лв. Тел.: 0897 27 17 37

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Фирма „Прометей” ООД търси
Продавам 500 кв.м. ШЛОСЕР с техническо образование за работа
Продавам
дворно място със
с металообработващи машини
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
Молба и автобиография изпращайте на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
имейл-адрес: kamini_prometei@abv.bg
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
За контакти: 0888 439 667
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400
Давам
Тел.: 089 87 43 166
стая
Купувам
под
наем
Продавам две СЕКЦИИ
ОРЕХОВИ
ДЪРВЕТА
на улица
с двукрилен ГАРДЕ„Царевец” 14 в
ни и
И ТРУПИ
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
влич омобили
а
р
д
а хи авт
с ракла, трикрилен
Сече със собстве- Тел.:Търговище
т н омпи за 175
н
о
0601 580 29
ип
04
м
гардероб и УЧЕНИЧЕРе ни рейки 87 3 086
на техника
семейство
08 29
нич
СКО БЮРО
меха Тел.: 888 9
Василеви
Тел.: 0886 06 48 87 Тел.: 0896 57 40 76
и0
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ПОНЕДЕЛНИК

Nova TV - Жана д Арк
22.00 ч. - драма

2 март
БНТ 1
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Подари щастие концерт на Николина
Чакърдъкова
14:00 Борис I: Покръстването
/100 години българско
кино/
16:05 България от край до
край
16:35 Цирков фестивал в
Монте Карло
17:30 80 години БНР - празничен гала концерт
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:30 По света и у нас
22:40 Време разделно /100
години българско кино/

10:00 Алкатраз - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция- сериал
13:00 Кралете на бягството сериал
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Алкатраз - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А: Рома
- Ювентус
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Отмъщение по принуда
- екшън

bTV Cinema

08:45 87-мите годишни награди
Оскар
10:15 На червения килим: Победителите
bTV
12:00 90210 - сериал
07:00 Тази сутрин
14:00 Тайният кръг - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
15:00 12 години в робство 12:00 bTV Новините
драма
12:30 Малкият голям отбор - 18:00 Досиетата Х - сериал
комедия
20:00 Вътрешна сигурност 13:30 Тайните на времето сериал
сериал
21:00 Джули и Джулия - драма
15:00 Траките - документален 23:30 Царството на спомените
16:00 Истински истории - драма
реалити
bTV Comedy
17:00 Светлина от миналото - 08:00 Дък Доджърс - анимакомедия
ционен
18:50 Бинго милиони -лотария 09:00 Шоуто на Слави
19:00 bTV Новините
10:00 Полицейска академия 20:00 Живи легенди комедия
комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп 22:00 Истински истории сериал
реалити
13:00 Столичани в повече 23:00 Шоуто на Слави
сериал
bTV Action
14:00 Майк и Моли - сериал
06:45 Електрошок - анима- 14:30 Числено превъзходство ционен
сериал
08:00 Под наблюдение 15:30 Без пукната пара- сериал
сериал
16:00 Пенсионер на 35- сериал
09:00 Истинско правосъдие - 17:00 Комиците - шоу
сериал
18:00 Домашен арест - ситком

ВТОРНИК

bTV Lady

07:30 Незабравима - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Стъклен дом - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Далас - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Папараци
18:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
21:00 Парк авеню 666 - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

22:50 От местопрестъпление
местопрестъплението: Маями - сериал
23:50 Въпрос на чест - сериал

Diema TV

07:45 Екип Среднощен ездач
- сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Семеен бизнес -комедия
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
Nova TV
- сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Снайперисти - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Закони на войната 11:30 Бон Апети
сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
22:00 Рамбо: Първа кръв част
13:30 Моята карма - сериен
втора - екшън
14:30 Надежда за обич - сериен
00:00 Хавай 5-0 - сериал
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен м
Diema Famly
18:00 Сделка или не – тв. игра 07:00 Доктор Куин Лечителка19:00 Новините на Нова
та - сериен
19:30 Темата на Нова
09:30 Индия: Любовна история
20:00 Жана д`Арк - драма
- сериен
23:00 Господари на ефира - шоу 11:30 Клонинг - сериен
23:30 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров сериен
Kino Nova
08:00 В светлината на прожекто- 13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта рите - екшън
сериен
09:50 Имението Даунтън 16:00 Ритъмът на мечтите сериал
сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 17:00 Дила - сериен
14:00 Спри или мама ще стреля 18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
- екшън-комедия
15:45 Любовна терапия -комедия 20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите 17:50 Имението Даунтън сериен
сериал
22:30 Дила - сериен
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението: 23:30 Ангелският остров сериен
Маями - сериал

19:00 Майк и Моли - сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 19:30 Да отгледаш Хоуп сериал
09:00 Истинско правосъдие 20:30 Днешните чудовища сериал
комедия
10:00 Алкатраз - сериал
22:30 Новите съседи - сериал
11:00 Стрелата - сериал
00:00 Клуб Веселие - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Отмъщение по принуда bTV Lady
приключенски
08:30 Ангели пазители - сериал
15:00 Тринайсет - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
16:00 Алкатраз - сериал
11:00 Незабравима - сериал
17:00 Истинско правосъдие 12:00 Стъклен дом - сериал
сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал 14:00 Парк авеню 666 - сериал
19:00 Революция - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
20:00 Стрелата - сериал
17:00 Търси се - токшоу
21:00 bTV Новините
18:00 Али Макбийл - сериал
22:00 Най-търсеният - екшън
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
00:00 Култ - сериал
21:00 Парк авеню 666 - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
bTV Cinema
23:00 Огледален свят- сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
00:00 Незабравима - сериал
09:00 Тайният кръг - сериал
10:15 Царството на спомените
Nova TV
- драма
06:20 Здравей, България
12:00 90210 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
14:30 Тайният кръг - сериал
11:30 Бон Апети
15:30 Джули и Джулия - драма 12:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х - сериал
12:30 Coca Cola Happy Energy
19:00 Досиетата Х - сериал
Tour - концерт
20:00 Вътрешна сигурност 13:30 Уилоу - приключенски
сериал
16:30 Малката булка - сериен
21:00 Господар и командир:
18:00 Сделка или не – тв. игра
Далечният край на света 19:00 Новините на Нова
- екшън
19:30 Темата на Нова
bTV
23:45 Да устоиш на Пикасо 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
07:00 Тази сутрин
драма
21:00 Като две капки вода - шоу
09:30 Преди обед - токшоу
23:00 Господари на ефира - шоу
bTV
Comedy
12:00 bTV Новините
23:30 Код червено - екшън
08:00 Дък Доджърс - анима12:30 Концерт на Лили
ционен
Kino Nova
Иванова
08:30 Шоуто на Дафи Дък - ани- 08:00 Гаджето на майка ми 14:30 bTV Документите
мационен
комедия
15:30 Истински истории 09:00 Комиците - шоу
09:50 Имението Даунтън -сериал
реалити
10:00 Престъпник за един ден 11:00 Д-р Хаус - сериал
16:30 Даяна - драма
- драма
12:00 Въпрос на чест - сериал
17:00 bTV Новините
12:00 Да отгледаш Хоуп 13:00 Панаир на суетата - драма
18:50 Бинго милиони - лосериал
16:00 Розовата пантера -комедия
тария
13:00 Домашен арест - ситком 17:50 Имението Даунтън 19:00 bTV Новините
14:00 Майк и Моли - сериал
сериал
20:00 Господин за един ден - 14:30 Числено превъзходство - 19:00 Д-р Хаус - сериал
комедия
сериал
20:00 От местопрестъплението:
21:30 MasterChef - шоу
15:30 Новите съседи- сериал
Маями - сериал
22:30 Шоуто на Слави
17:00 Аламинут - шоу
21:00 Розовата пантера 2 23:30 bTV Новините
18:00 Домашен арест - ситком
комедия
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:55 Военен ритуал за издигане на Националния
трибагреник
11:20 Денят започва с Култура
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на ансамблите
Филип Кутев, Тракия
и Пирин
13:45 Борис I: Слово за
буквите /100 години
българско кино/
15:50България - това съм аз
документален
17:05 Празничен концерт
на Гвардейския
представителен духов
оркестър и Софийската филхармония
18:25 Тържествена заряпроверка
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Всичко е любов /100
години българско кино/
22:25 По света и у нас
22:35 Време разделно:
Насилието /100 години
българско кино/

21:00 Розовата пантера комедия

bTV Cinema - Господар и командир
21.00 ч. - приключенски

3 март
БНТ 1

19:00 Майк и Моли - сериал
19:30 Да отгледаш Хоуп сериал
20:30 Престъпник за един ден
- драма
22:30 Новите съседи - сериал
00:00 Клуб Веселие - сериал

bTV Action

22:50 От местопрестъплението: Маями - сериал
23:50 Въпрос на чест - сериал

Diema TV

07:45 Екип Среднощен ездач
- сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Питайте Джим - сериал
21:30 Студио Carlsberg
Premium Football
21:45 Футбол: Саутхямптън
- Кристъл Палас - мач
от английската Висша
Лига, директно
00:15 Безследно изчезнали сериал

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Съдби на кръстопът
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

СРЯДА

Kino Nova - Имитаторът
21.00 ч. - криминален

4 март
БНТ 1

20:30 Нощтна пратка - комедия
Diema TV
22:30 Новите съседи - сериал 09:00 Безсмъртен - сериал
00:00 Клуб Веселие - сериал
10:00 Безследно изчезнали
bTV Lady
- сериал
08:30 Ангели пазители - сериал 12:00 Теория за големия
10:00 Огледален свят - сериал
взрив - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
12:00 Стъклен дом - сериал
13:30 Студио Купа на Бъл13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
гария
14:00 Парк авеню 666 - сериал 14:00 Футбол: Локомотив
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
(София) - Локомо17:00 Cool…T- лайфстайл
тив (Пловдив) - за
18:00 Али Макбийл - сериал
Купата на България,
19:00 Али Макбийл - сериал
директно
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
21:00 Парк авеню 666 - сериал 17:30 Хамелеонът - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
18:30 Теория за големия
23:00 Огледален свят - сериал
взрив - сериал
19:00 найперисти- сериал
Nova TV
20:00 Закони на войната 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
bTV Cinema
21:00 Питайте Джим - сериал
11:30 Бон Апети
08:00 Тайният кръг - сериал
21:30 Студио Carlsberg
12:00 Новините на Нова
09:15 Господар и
Premium Football
12:30 Огнено сърце - сериен
командир:Далечният
21:45 Футбол: Уест Хям
край на света - екшън 13:30 Моята карма - сериен
Юнайтед - Челси
14:30 Надежда за обич - сериен
12:00 Изгубена - сериал
- мач от англий16:00 Новините на Нова
14:30 Тайният кръг - сериал
ската Висша Лига,
16:30 Малката булка - сериен
15:30 Да устоиш на Пикасо директно
18:00 Сделка или не – тв. игра
драма
00:15 Безследно изчезнали
19:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х- сериал
- сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
20:00 Вътрешна сигурност 22:00 Господари на ефира - шоу
сериал
Diema Famly
21:00 Да преминеш границата 22:30 Елементарно, Уотсън 07:00 Доктор Куин Лечителкасериен
- драма
та - сериен
23:45 В добро или лошо - екшън 23:30 Новините на Нова
09:30 Сезони на любовта bTV
сериен
Kino Nova
bTV Comedy
06:30 Тази сутрин
08:00 Шоуто на Дафи Дък- ани- 07:00 Закони на привличането - 11:30 Клонинг - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
12:30 Ангелският остров комедия
мационен
12:00 bTV Новините
сериен
09:50 Имението Даунтън -сериал
09:00 Аламинут - шоу
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Бон апети
11:00 Д-р Хаус - сериал
10:00 Днешните чудовища 13:30 Тайните на времето12:00 Титаник: Кръв и стомана 14:00 Триумф на любовта комедия
сериал
сериен
- сериал
12:00 Да отгледаш Хоуп 15:30 Светлината на моя
16:00 Ритъмът на мечтите 13:10 21 грама - трилър
сериал
живот - сериал
сериен
13:00 Домашен арест - ситком 16:00 Розовата пантера 2 17:00 bTV Новините
17:00 Дила - сериен
комедия
14:00 Майк и Моли - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Клонинг - сериен
18:00 Бинго милиони - ло14:30 Числено превъзходство - 17:50 Имението Даунтън 19:00 Моята карма - сериен
тария
сериал
сериал
20:00 Малката булка - сериен
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 От местопрестъплението: 21:30 Ритъмът на мечтите 17:00 Шоуто на Слави
сериен
20:00 Завръщане - сериал
Маями - сериал
18:00 Домашен арест - ситком
21:30 MasterChef- шоу
21:00 Имитаторът - криминален 22:30 Дила - сериен
19:00 Майк и Моли - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 От местопрестъплението: 23:30 Ангелският остров 19:30 Да отгледаш Хоуп сериен
23:30 bTV Новините
Маями - сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Всичко е любов /100
години българско кино/
14:35 Днес и утре
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 България от край до
край
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Цар и генерал /100 години българско кино/

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Алкатраз - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Най-търсеният - екшън
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Алкатраз - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 Студио Купа на Франция
22:00 Купа на Франция: ПСЖ Монако - четвъртфинал
00:00 Опасна зестра - екшън

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - Той не си пада по теб
20.30 ч. - комедия

5 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Цар и генерал /100 години българско кино/
14:20 България от край до
край
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Произведено в Италия игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчето си отива /100
години българско кино/

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Алкатраз - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Опасна зестра - екшън
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Алкатраз- сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Отмъстител - трилър
00:00 Култ - сериал

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Стъклен дом - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Парк авеню 666 - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Ангкор през вековете документален
17:30 Мармалад- шоу
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Парк авеню 666 - сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
00:00 Незабравима - сериал

00:00 Титаник: Кръв и стомана
- сериал

Diema TV

07:45 Закони на войната сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Безследно изчезнали
- сериал
12:00 Теория за големия
взрив - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти- сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
Nova TV
17:30 Хамелеонът - сериал
06:20 Здравей, България
18:30 Теория за големия
09:30 На кафе - НТВ
bTV Cinema
взрив - сериал
11:30 Бон Апети
08:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Снайперисти- сериал
12:00 Новините на Нова
09:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Закони на войната 10:00 Да преминеш границата 12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
13:30 Моята карма - сериен
- драма
14:30 Надежда за обич - сериен 21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:00 Изгубена - сериал
22:00 Кралят на скорпионите
16:00 Новините на Нова
15:00 Тайният кръг - сериал
- приключенски
16:00 В добро или лошо - екшън 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
18:00 Досиетата Х- сериал
19:00 Новините на Нова
20:00 Вътрешна сигурност 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
21:00 Кошмари в кухнята - НТВ
21:00 Плезънтвил - комедия
22:00 Господари на ефира - шоу 00:00 Хавай 5-0 - сериал
23:30 Клетката 2 – екшън
Diema Famly
22:30 Елементарно, Уотсън bTV Comedy
07:00 Доктор Куин Лечителкасериен
08:00 Шоуто на Дафи Дък та - сериен
23:30 Новините на Нова
анимационен
bTV
09:30 Сезони на любовта 09:00 Шоуто на Слави
Kino Nova
06:30 Тази сутрин
сериен
10:00 Нощтна пратка 07:50 Обирът - екшън
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Клонинг - сериен
комедия
09:50 Имението Даунтън 12:00 bTV Новините
12:30 Ангелският остров 12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
12:30 Шоуто на Слави
сериен
сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
13:30 Тайните на времето13:00 Домашен арест - ситком 12:00 Титаник: Кръв и стомана 13:30 Бон апети
сериал
14:00 Триумф на любовта 14:00 Майк и Моли - сериал
- сериал
15:30 Светлината на моя
сериен
14:30 Числено превъзходство - 13:00 Каспър - семеен
живот - сериал
16:00 Ритъмът на мечтите сериал
15:10 Ловецът на хвърчила 17:00 bTV Новините
сериен
15:30 Новите съседи - сериал
драма
17:30 Лице в лице
17:00 Дила - сериен
17:00 Комиците - шоу
17:50 Имението Даунтън 18:00 Бинго милиони - ло18:00 Клонинг - сериен
18:00 Домашен арест - ситком
сериал
тария
19:00 Моята карма - сериен
19:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
18:05 Опасни улици - сериал 19:30 Да отгледаш Хоуп 20:00 От местопрестъплението: 20:00 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
21:30 Ритъмът на мечтите сериал
Маями - сериал
20:00 Завръщане - сериал
сериен
20:30 Той не си пада по теб 21:00 Да си остане във Вегас 21:30 MasterChef- шоу
22:30 Дила - сериен
комедия
комедия
22:30 Шоуто на Слави
22:30 Новите съседи - сериал 23:00 От местопрестъплението: 23:30 Ангелският остров 23:30 bTV Новините
сериен
00:00 Офисът - сериал
Маями - сериал
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Какви сте в кризисна ситуация?
В случай на криза успявате ли успешно да се справите с нея и да я преодолеете?
Отговора ще намерите в теста, който е подготвил американския психолог Уолтър
О’ Конел.
Полезно е да знаете, как
бихте се справили в критична ситуация още преди да
се появи. Ако съзнавате как
бихте реагирали, можете да
си помогнете и да реагирате
още по-добре в подобна ситуация, казва д-р О’Конел.
За всяка от следващите
ситуации изберете отговор,
а след това вижте решението на теста.
1. Съседите са ви на път.
Двама странни мъже изнасят от апартамента им телевизора. Как ще реагирате?

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

А) Ще повикате полицията незабавно.
Б) Излизате на балкона и
викате: “Помощ, крадци!”
В) Предполагате, че са
от телевизионния сервиз и
нищо не предприемате.
2. Шофирате и виждате
дъщерята на съседите си,
която отива на училище. Непозната кола спира и момичето влиза в нея. Реакцията
ви:
А) Записвате номера на
колата и веднага се обаждате на родителите
Б) Предполагате, че това
е някакъв роднина и забравяте случая
В) Започвате да следите
колата
3.На излизане от супермаркета ви спира непознат

човек и се представя за охранител. Обвинява ви, че
сте откраднали от магазина.
А) Разплаквате се от
мъка
Б) Засмивате се над тази
нелепост
В) Побеснявате от яд
4. Сънувате, че жилището ви гори. Събуждате се и
надушвате миризмата на
дим. Тогава:
А) Скачате от леглото и
се оглеждате
Б) Изтичвате по стълбите
и съобщавате на съседите,
че има пожар
В) Казвате си: “Боже,
това беше само сън” и продължавате да спите

помощ и го виждате как се
бори с вълните. Как реагирате:
А) Решавате, че ще се появат родителите му и ще му
помогнат
Б) Тичате веднага за помощ
В) Опитвате се да го спасите
6. Вечерта сте в дома си и
внезапно ви се струва, че в
другата стая има някой
А) Гасите веднага лампата и се скривате
Б) Викате през прозореца за помощ
В) Грабвате нещо тежко
и тръгвате да го търсите из
къщата
7. Докато шофирате но5. Докато лежите на пла- щем, спуквате гума, а нямажа, чувате дете да вика за те резервна

А) Излизате от колата и
тръгвате пеш
Б) Палите лампата, заключвате се отвътре и чакате да се появи някоя кола
В) Лягате на задната седалка и заспивате
8. Неволно отваряте писмо до вашия(ата) съпруг(а)
и разбирате, че е любовно
от някой, за който не сте и
подозирали.
А) Решавате, че е лоша
шега и го скъсвате
Б) Побеснели от яд, веднага искате развод
В) Настоявате за откровен разговор по проблема.
ОТГОВОРИ:
4 и повече отговори В):
Реагирате прекалено бързо. В кризисна ситуация
най-напред трябва малко
да помислите, за да постъпите най-добре. Пре-

бройте до десет и бързо
обмислете възможно найдобрата реакция.
4 и повече отговори А):
В трудна ситуация е добре човек да има до себе си
личност точно като вас.
Добре преценавате и обикновено вземате правилни
решения. Мислите хладнокръвно и предчувствате
опасностите.
4 и повече отговори Б):
Вие сте прекалено голям
оптимист. Убеден сте, че
и каквото и да ви се случи,
ще завърши добре. Често
пропускате навреме да усетите опасността , а когато я
видите е прекалено късно
за реакции. Не е лошо поактивно да мислите за възможните кризисни ситуации
и своето участие в тях, преди те да ви сполетят.

Астрални знаци
ОВЕН Трудно начало на деловата седмица и макар да имате идеи
за изява и печалби, по-добре да следвате поръки на шефове, да
се включите в проект на приятели... Овните ще имат подкрепа на
най-близките, у дома да споделят проблемите си, ще им подскажат
решение. Това е вашата е крепост, там получавате увереност, спокойствие.
Анализирайте мотивите на партньори, ако ви изненадват с нещо.
ТЕЛЕЦ Приключвате с проблеми, които са ви притеснявали дълго.
Телците са упорити, но в работата, а и в отношения с познати и роднини не всичко е било наред. Този период изтича, радвайте се на
постигнатия напредък и не забравяйте да го отпразнувате с хора,
които са ви помагали. Ще уточните бъдещите планове, ще разпределите
задачи, за да няма спънки в реализацията.
БЛИЗНАЦИ В началото на седмицата ще ви се прииска да се хванете с повече задачи, отколкото можете да свършите. Близнаците
да си направят по-реалистичен план, някои проблеми ще изискват
повече упорство, може да им се наложи да търсят услуги от колеги, познати. Ще бъдете доволни от резултата, включително печалба, а
самостоятелни проекти няма да забравите...
РАК Предстоящата седмица не е лека и за вас, вероятно мнозина са ви обещавали подкрепа в работата, но после бързо-бързо
са забравили думата си. Раците ще се справят и в тази ситуация,
макар че им се ще нещата да се подреждат по-спокойно и скоростно. Няма как. Вечерта си дайте отдих, погрижете се за тонизиране. Ще
се видите и с близки и познати, но големите купони отложете за по-нататък.
ЛЪВ Може да се изправите и пред неприятни делови изненади, но
вие не губите самообладание и в трудни моменти. Лъвовете да се съобразяват с настроенията и на другите засегнати от ситуацията, ще
намерят ефективно и дипломатично решение, ще спечелят симпатии
и приятели. Ще почувствате нов прилив на сили и идеи, а това е допълнителна печалба от уж каръшкия ден.
ДЕВА Вие и Риби се интересувате най-вече от дохода си. Това може
да ви подведе да приемете уж по-перспективни оферти, а скоро ще
разберете, че работата не е нито толкова интересна, нито ви открива
по-широк хоризонт. Девите да си спомнят поговорката, че е по-добре врабче в ръцете, отколкото орли в небето. Покажете прецизност, оперативност, клюките ще стихнат сами.
ВЕЗНИ Седмицата е напрегната, към служебните ви задачи се добавят молби за услуги от колеги, познати, роднини. Везните ще
правят всичко по силите си да помогнат на околните, на моменти
е достатъчно просто да изслушат чуждите проблеми, да успокоят
разтревожените, да ги приласкаят. В делата отбелязвате малък напредък,
отклонявайте поръчки с пътуване, скоро идва ред и на такива.
СКОРПИОН Струпват ви се трудни задачи, но късметът е с вас, може
да получите дискретна информация за съперници, противници.
Скорпионите влагат много енергия в работата си, ще окуражават
колеги и подчинени, ще организират съмишлениците си да използват сили и средства по-ефективно. Професионализмът и уменията
ви печелят, шефове ще искат да ви издигнат.
СТРЕЛЕЦ Имате куп делови и лични ангажименти, ще се държите настрана от спорове на колеги, партньори, клиенти. Стрелците
са прави да задълбават в домашните си грижи, сега някои създават връзка или мислят за брак, изглежда неравенствата в тяхната
двойка не ги притесняват... В работата има условия за творчество и новаторство, не мислете само за печалбите, те идват с усърдието.
КОЗИРОГ Новата делова седмица ви изправя пред ненадейни трудности, но вие ще намерите изход. Вероятно разполагате и с нужните
средства, само трябва да промените своите предварителни намерения. Козирозите са добри организатори и ще увлекат с идеите си колеги и партньори, ако зависят от шефове – ще спечелят и тяхната подкрепа.
Очаквайте и по-високи отговорности, южни пътища носят печалба.
ВОДОЛЕЙ Хубава седмица, стига да не се подведете по чужди амбиции и да хвърляте прекомерна енергия в проекти, на които не им
е дошло време. Водолеите да не прекаляват и с физически напрежения, вместо тонизиране може да си създадат здравословен проблем.
Умерените и търпеливи ще използват и малък шанс да се приближат до
желаното, резултатът наистина ги води към големи сполуки...
РИБИ Съвсем като Деви сте загрижени за доходите си, не растат
много бързо. Рибите ще търсят възможностите за издигане в йерархията, за поемане на по-престижни проекти, а за момента не им
се предлагат много възможности за творчество и компромисът в
работата бързо ще им дотежи. Ако чак толкова искате промени, усвоявайте
знания и умения, те ви пазят и от интриги в екипа.

Понеделник, 2 март 2015 г.
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ЛЮБОПИТНО

За пореден път редакцията на „Търговищки НОВИНИ”
се изпълни с ученици, интересуващи се от работата на
медиите и журналистите. Този път наши гости бяха
третокласници от Първо СОУ „Св. Седмочисленици”.
Малчуганите участват в клуб „Предприемачество” по
проект УСПЕХ на Образователното министерство, а
ръководител на клуба е учителката Стела Вълчева.
С интерес децата слушаха обясненията на главния
редактор и издател на „ТН” Божидар Николов за това
как се прави вестник и не пропуснаха възможността да
зададат и въпроси. След това видяха как ще изглежда
следващият брой на вестника, който бе вече изготвен
и изпратен за печат. На някои им бе интересно, на други – по-скоро любопитно, но нали нищо не се знае, може
сред тях да има и някой бъдещ наш колега…

Любопитни факти и рекорди
в любовните връзки
ден човек. Забързано ежедневие, фокус
върху кариерата, огромно разнообразие
от възможности и типове връзки, пълна
свобода в избора на
партньор, липса на
морални ограничения за вида връзка,
егоцентрично отрицание на ежедневните компромиси и
непрекъснато нарастващо очакване, че
зад ъгъла чака поподходящия избор.

Затова в модерния западен свят
осъществяването на
пълноценна връзка
става все по-трудно,
броят и продължителността на обвързаността намаляват
драстично, докато
броят на разделите
и разводите расте в
обратна пропорция,
отношенията стават
все по-странни, а
темите табу в любовта - все по-малко.
Най-голямата регистрирана
възрастова
разлика между
младоженци
е
на малайзийски
граждани. 20-годишната булка
казва "да" на
своя
103-годишен избраник.
Рекордът за
най-много бракове се държи от
американка. За
88 години живот
уведомява своите клиенти, че тя сключва 29
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу брака, като найот тях
мираната питейна вода по електронен път краткият
продължава 19
(Е pay), както и да получават електронни дни, а най-дългият- 7 години.
фактури (e Faktura)
За двойката
Подробности на сайта на „В и К” Търговище с най-продължителен
брак

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



ТЪРГОВЕ

ОБЛАЧНО
ЧЕТВЪРТЪК

ТОП ВИЦ

свят. Там младите
двойки нямат право
не само да изберат
партньора си, но и
да го напуснат, за
да търсят любовта
другаде. Вероятно
заради принудата в
крайна сметка между тези двойки се
формира привързаност и доверие и над
70% от тях живеят
щастливо.
На другия полюс
е моделът за връзка
на модерния запа-

ОБЯВИ
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Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ

Според 8-годишно проучване на
двойки от различни
нации и вероизповедания, проведено от
учените на Харвардския
университет,
уредените бракове
в XXI век имат 80%
по-голям шанс да
просъществуват, от
тези по любов. Броят на разводите в
Арабския свят, Египет и Индия е с 98%
по-нисък в сравнение със Западния



Коментаторът: Нашият отбор за мааалко да вкара великолепен, невероятно красив гол...
На което нашите съперници
отговориха с три случайни попадения.
***
Дете пита баща си:
- Тате, откъде идват всичките тези милиони бактерии
в тоалетната, които “Доместос” убива?
- От “Активията” на майка
ти, моето момче!
***
Напет футболист се приближава до атрактивна девойка на
бара и смело я пита:
- Какво ще пиеш?
Девойката бавно оглежда младежа от глава до пети, усмихва
се доволно и му прошепва нежно
на ухо:
- Противозачатъчни...
***
- Помниш ли оня стар будилник, дето все не можеше да ме
събуди?
- Е?
- Днес ме събуди.
- Как?
- Жена ми ме удари с него по
главата.
***
- Дядо попе, грешно ли е да се
спи с чужди жени?
- Не е грешно, чадо, ама вие не
спите…
***
Олимпийски новини:
Полският лекоатлет така се
заплете във финалната лента,
че успя да спечели и състезанието по художествена гимнастика...
***
Двама алпинисти се катерят
по стръмна канара. Единият
пада. Другият разтревожен
пита:
- Как си?
- Добре съм.
- Нещо счупено имаш ли?
- Не.
- Ами качвай се нагоре!
- Чакай, бе, още падам!

се смятат двама китайци. Техният брак
продължава вече 90
години, а следите
от него са общо 60
деца, внуци и правнуци.
В България този
рекорд се държи от
двойка от Драгоман, които са заедно
цели 80 години.
Поради застаряване на населението в България 2013
година е рекордна
за отбелязване на
златни сватби. Само
в Харманли в Деня
на
християнското
семейство 27 двойки
отпразнуваха едновременно 50-годишния си юбилей.
Средният
брой
сватби в България
през последните 5
години варира около 30 000 на година, което е с 60%
по-малко от броя на
сватбите преди 20
години.
Най-често мъжете
предлагат брак по
коледните и новогодишни празници. В
последните години
се наблюдава тенденция кавалерът да
коленичи с пръстен


Американец продава
стомашни газове на
различни нации в буркан

Американецът Рой Стантън продава
на желаещи в мрежата екстракт в буркан от стомашни газове на различни
нации, пише безплатният в. "Метро".
Господинът събрал зловонна колекция от 80 държави. Така човек може да
се сдобие с неповторимо ирландско,
австралийско или португалско пръцване. Един национален буркан струва 9
долара, а ако искате да се сдобиете
с пълната колекция, събрана по света, ще трябва да заплатите 500 долара. Тогава получавате и съответно 80
буркана с газове, събрани от четирите
краища на планетата.
В колекцията фигурират доста екзотични нации, като тези от Кирибати,
Палау, Маршаловите острови или на
Бруней.

пред своята избрани- бракове на глава то по индекс на
ца и на 14 февруари. от населението щастие и брой
Най-много българи се скл-ючват в сключени бракосе женят през месец Кърджали, а най- ве в Европейския
май, а следващият малко- във Ви- съюз - два факта,
които
сигурно
най-предпочитан
е дин.
За изминалата имат връзка посептември.
Най-много разводи година във Видин- между си.
За сметка на
са регистрирани при ска област са рехора на възраст между гистрирани само това страната ни
е на първо място
40 и 49 години. На тази 146 брака.
България е на по брой на извънвъзраст са прекратимяс- брачни деца.
ли своя брачен съюз последно
39.6%
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0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

