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Скок-подскок,
Скандално: Изгониха
„чуждите” от сесия на ОС от група в група…
Според финансиста Милко Петров дейностите по Водния проект са секретни

Свилен НИКОЛОВ
В знак на протест
спрямо политиката на
правителството и случващото се в Търговище,
общинските съветници
от групата на ГЕРБ влязоха на заседанието с
поставен на ревера си
надпис „оставка”. Те почерпиха с бонбони за
изборната победа, а съветникът Светлин Бонев
имаше и специален повод, преди дни той стана
баща. И ние, екипът на
в. „Търговищки НОВИНИ”, честитим първата
рожба на семейството и
пожелаваме на малката
Ива да расте безгрижна
и обичана, край своите
родители и в по-добри
времена.
Съветниците разгледаха отчета за изпълнението на бюджетът
на Общината за 2013
г., които бе внесен от
кмета Красимир Мирев.
От трибуната Светлин
Бонев обвини администрацията, че при
планирането на приходите умишлено се занижават някой пера, а
начинът на отчитане е
неясен. Припомняме,
че приходната част на
бюджета бе изпълнена
на 103.39%, като действително
постъпилите
приходи са 34 632 783
лв., при планирани 33
498 183 лв. Според анализа направен от ГЕРБ,

на земя, от дивиденти,
глоби санкции и наказателни лихви и др.,
разминаването между
първоначалния план и
събраните пари е в пъти
повече, което говори
за лошо планиране. На
икономическата комисия не е имало дебат,
защото е липсвало найважното, числата за
планирано и събрано.
„Няма как да подкрепим този отчет”, заяви
Бонев и се обърна лично към Милко Петров,
директор на дирекция
„Финансово-счетоводна”, искайки оставката
му за начина, по които
работи в Общината.
Светослав Загоров от
БСП защити бюджетара, казвайки че нямало
как да се прогнозират
парите от санкции и
глоби, печалбата на общинските фирми и др.

Липсва методика и ако
Бонев разполага с такава, да ги запознае с нея.
Бонев го репликира, че
от години събраните
парите по тези пера показват ръст, а продължава да се залагат малки суми. При правилно
планиране тези пари
биха могли (на 7 стр.)

За целта фирмата разкри офис:

Търговище, ул. „Раковски“ 3
Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Много шум се вдигна след изборите за ЕвроТелефони за контакт:
пейски парламент, макар че те протекоха в една
0601/2
01
35; 0601/2 01 37;
вяла и аморфна атмосфера. Та, така и не разбрахме защо, как и какво се е случило у нас за се- 0885/790 121; 0885/ 790 151
демгодишното ни членство в ЕС. Да не говорим
за кръчмарския фолклор в парламента, последвал резултатите от вота. И някак незабелязано
остана деянието на един млад и малко известен
с депутатските си прояви народен представител, който за един ден се разходи няколко пъти
напред-назад между две политически сили. А
после беше натирен от редовете на тези, които
са го избрали. И странно, вместо да бъде заклеймен за безочието си, той дори беше определен
от някои централни медии като жертва. Може би
на съблазънта и на изгодата?...
Няма да отваряме дума за това, че законът за
Народното събрание у нас позволяват подобно
политическо номадство. Но здравият разум и
дори политическата логика поставят въпроси,
на които е трудно да се намерят логични отговори. На първо място, дали сегашната система
за монополно политико-партийно представителство в парламента и по върховете на държавата
ни върши работа на ползу роду. Явно тук нещо
куца и дава дефекти щом депутати, избрани от
един регион и под шапката на една политическа
сила се движат като свободни електрони между
партии и парламентарни групи. От друга страна, когато партиите селектират хора за народ- Погром в полето и селата
ни представители, поставят ли като условие
Борислав
морални норми и обязаности на кандидатите,
КУРДОВ
обвързват ли своя избраник с обещанията му
Градушка с
да служи на избирателите си, да изпълнява
големината
на
техните поръки не за месец-два, (на 2 стр.)

Непомнена градушка
в Омуртажко

Още по темата

Кметът Мирев и конфликтът на интереси
Борислав КУРДОВ
Искане за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на
община Търговище д-р
Красимир Мирев беше
внесено в Общинската
избирателна комисия в
Търговище. Негов автор
е представителят на Съюза на патриотичните
сили “Защита” в града
Красимир Русев. Като
основание за искане-

то Русев посочва решението на Върховния
административен
съд
(ВАС) № 6783/2014 г по
дело 656/2014 от 20 май
2014г., което установява
конфликт на интереси.
Става дума за това, че
в периода от 01.12.2009 г.
до 04.02.2012 г. кметът на
Търговище е подписал девет броя искания, с които
се утвърждават разходи,
направени за закупуване

работи в Търговище стартира традиционната си
кампания „„Ваканция! Да
пазим децата на пътя”.

Това съобщи по време
на
пресконференция
временно изпълняващия
длъжността началник на
сектора Теодор Тодоров.
В срещата с медиите
участваха също и комисар Димитър Димитров
от ОД на МВР и началникът на Регионалния инспекторат по образование Дарина Димитрова.
Кампанията ще продължи до 30 юни. През
месеца ще бъдат проведени и три
(на 4 стр.)

Ваканция! Да пазим децата на пътя

Сектор „Пътна полиция” при Областната
дирекция на Министерството на вътрешните

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

на канцеларски материали, печати и адаптер, на
обща стойност 1 428 лева
от фирма „Белла” ЕООД.
Собственик и управител
на тази фирма е синът на
кмета Димитър Мирев.
През месец декември
2012 година Красимир
Русев подава сигнал за
нарушението в Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси. През
май 2013 г. Комисията
излезе със становище,
че има конфликт на интереси и кметът д-р Мирев
е нарушил закона. Последвало е обжалване на
това становище. Софийският административен
съд приема жалбата и
със свое решение отменя решението на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. Тя
от своя страна обжалва
пред Върховния административен съд. Така се
стига до
(на 4 стр.)

яйце удари няколко села в община Омуртаг
в четвъртък, 29
май след обяд.
Има изпочупени покриви и
прозорци на коли. В някои от населените места
насажденията и посевите са унищожени на 100
процента. В село Плъстина има и наводнени къщи.
От кметовете научихме, че няма пострадали
хора, но голяма част от
реколтата е съсипана,
както са и изпочупени
много овощни дървета. В
село Церовище градушката е изпочупила стъклата на 16 коли, разказа
ни кметът Муса Дурльов.
„В селото ни има хора на
по 80-90 години, но и те
не помнят такава градушка”, каза той. Изпочупени
са керемидите по покривите на много от къщите.
Градушката е продължила около 15 минути. Повечето от собствениците
на домовете и на колите
нямат застраховки, каза
още Дурльов
В село Пъдарино градушката и пороят са унищожили на 100 процента
от посевите и около 2000
дка овощни насаждения.

Водата е отнесла и настилката на три улици в
селото, разказа кметът
Хасан Хасанов.
В село Плъстина има и
наводнени къщи, твърди
кметът Мустафа Мустафов. Според него, земята
не е могла да поеме голямото количество дъжд
и затова водата тръгнала
по улиците на селото. И
тук има отнесени настилки на улици. „Всички насаждения са под вода –
малини, домати, пипер…
Реки вървят из полето”,
каза Мустафов.
От градушката и пороя
най-много са пострадали
селата Веселец, Петрино,
Българаново,
Могилец.
Кметът на общината Неждет Шабан и заместниккметът Мехмед Мехмедов
са посетили пострадалите райони и очакват
доклади от местните кметове, за да бъдат оценени
щетите. След първоначалните аварии, в момента няма села без ток и
без вода.

Понеделник, 2 юни 2014 г.
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Времето през юни
Гушим банките,
Кметът
Мирев на До 36 градуса, но и доста дъжд а живеем бедно
заседание
на НСОРБ

Кметът на община Търговище и заместник-председател на УС на НСОРБ
Красимир Мирев взе участие в заседанието на Управителния съвет на Сдружението, което се провежда в
Разград. Обсъдено бе състоянието и проблемите по
ОПОС 2007 – 2013 г.
В дневния ред бяха
включени анализ за изпълнението на общинските бюджети за миналата
2013 г.; актуални задачи по
подготовката на документите за програмен период
2014-2020 г.; дейности в
подкрепа на общините за
прилагане на промените в
ЗОП.
Обект на обсъждане бе
и присъединяването на
НСОРБ към организациите, подкрепящи Хартата на
многостепенното управление в Европа на Комитета
на регионите, предложение за сътрудничество с
ТЕРЕМ ЕАД, както и други
актуални въпроси на общините.

Най-ниските температури
през юни ще са между 10
и 15 градуса, а най-високите - между 31 и 36, според
прогнозата на Националния
институт по метеорология и
хидрология при БАН. Тази
година се очаква средната
месечна температура да
бъде около нормата, която
за по-голямата част от страната е между 18 и 21 градуса, по долината на река
Струма - около 22 градуса,
за високите полета - между
16 и 18 градуса, а за планините - между 7 и 12 градуса.
Средната месечна сума
на валежите в равнините
ще е между 60 и 90 л/кв.м,
по Черноморието и долината на река Струма - между
40 и 60 л, а в планинските
райони - от 90 до 140 л.
Валежите ще са близо до
нормата, но ще са неравномерно разпределени. През
по-голямата част от месеца
въздушната маса над страната ще бъде неустойчива.
Ще се запазят условията за чести превалявания,
главно през втората половина от деня и през първата
половина от нощта, от типа
на краткотрайните, съпроводени с гръмотевична дейност валежи. На места ще
има и градушки. В отделни

В община Търговище

дни се очакват и по-интензивни валежи.
Повече слънце ще има в
сутрешните часове
През повечето дни от първото десетдневие ще има
следобедни превалявания
и гръмотевици. По-малка
е вероятността за валежи
около 3-4 юни и към края на
периода.
В началото на десетдневието температурите бързо
ще се повишат, ще достигат
и ще надхвърлят на места
30 градуса, а в средата на
десетдневието ще има захлаждане.
В началото на второто
десетдневие времето ще се
задържи относително по-

стабилно, с по-малка вероятност за валежи.
Превалявания се очакват
около 13-15 юни, които ще
бъдат последвани от захлаждане.
През втората половина от
периода, в часовете около
и след обяд, ще се развива
купеста облачност, но преваляванията ще бъдат "петнисти".
През третото десетдневие ще има тенденция за
постепенно намаляване на
динамиката на атмосферата
и за повече спокойни дни.
Към края на месеца има вероятност валежите да са помалко, а температурите да
са по-високи.

„Живи човешки съкровища – България”

Обсъдиха изпълнението Включват „Къпане на
на бюджет 2013 г.
младоженци” от Алваново

Публичното обсъждане
на изпълнението на бюджета за 2013 г. се състоя в
понеделник в зала ”Христо
Самсаров” на община Търговище.
Припомняме, че бюджетът на Общината за изминалата година бе приет на
26.02.2013 г. Приходите от
местни данъци, такси, услуги и др. заложени в него
бяха 12 829 376 лв., а парите от държавата 17 534 271
лв.
Общото изпълнение на
приходната част на бюджета е 103.39%, като действително постъпилите приходи
са 34 632 783 лв., при планирани приходи 33 498 183

лв.
Към 31 декември 2013 г.
по сметката на Общината
е имало наличност от 4 079
888 лв. Това е и преходният
остатък, който е включен в
бюджета за настоящата година. От тях 1 331 425 лв. са
за държавни дейности, а 2
748 463 лв. за местни дейности.
В края на публичното обсъждане кметът Красимир
Мирев посочи, че приходите за тази година се движат
както направените прогнози. Постъпленията в общинската хазна са регулярни и
всички дейности, в разходната му част ще могат да
бъдат финансирани.
„ТН”

Скок-подскок…

(от 1 стр.) а за целия мандат. Ако някога клеймяхме
шуро-баджанашкия подбор на избраници, днес той не
се ли трансформира в политическо инженерство? С
други думи, добро място за едно наше момче, което в
последствие се оказва политически хамелеон. Други
пък ще го нарекат направо предател.
В конкретния случай, който някак си мина между
капките роса от европейския вот, въпросният депутат бил подложен на политически и морален натиск.
И се объркал. А дали всъщност не си е правил добре
сметката, но както се казва, сделката се е разсъхнала
някъде между двете политически сили. Ето част от въпросите, които стоят зад тази наглед комична история
в парламента ни. А тя навярно ще има продължение,
че и следовници, като се има предвид историята на
предишното народно събрание.
Ето теми за размисъл за близкото и по-далечно бъдеще на народното представителство, на най-висшия
форум в държавата. И не водят ли тъкмо подобни случаи към все повече обезкуражаване и намаляване на
доверието към политическите субекти в обществото?
Не е ли това една от причините в поредното гласуване,
преобладаваща част от имащите право съзнателно да
се откажат да го упражнят? Може би, защото не виждат смисъл и са загубили доверие в системата. Казано
по друг начин, настъпила е демотивация на избирателя, макар да живеем в една демократична държава, в
която правото да избираш е в темелите на обществото.

За участие в националния етап по попълване на
Националната
система
„Живи човешки съкровища
– България” от името на област Търговище е определена кандидатурата „Къпане
на младоженци” на Народно
читалище „Йордан Миндов
1892” село Алваново.
Това реши Комисията за
провеждане на първична
селекция (регионален етап)
за Националната система
„Живи човешки съкровища
– България”, която заседава
във вторник в Областната
администрация.
Комисията,
утвърдена
със заповед на Областния
управител Емел Расимова,
се председателства от гл.
ас. д-р Милена Любенова
– Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей - БАН (ИЕФЕМ
– БАН). В нея участваха:
д-р Тоня Иванова – уредник
в РИМ Търговище, Любчо
Василев – фолклорист и Валентин Княжевич – краевед.
За участие в попълването на Системата постъпиха
шест кандидатури от област
Търговище:
1. „И си носим песента”
на НЧ „Христо Ботев - 1949”,
с. Плъстина, община Омур-

таг.
Групов носител: Мъжка и
женска група за автентичен
фолклор с. Плъстина.
2. „Къпане на младоженци
- Ивановден” на НЧ „Йордан
Миндов -1892”, с. Алваново,
община Търговище. Групов
носител: Група за автентичен фолклор с. Алваново.
3.„Страженски
напеви”
на НЧ „Развитие - 1926”, с.
Стража, общ. Търговище.
Група за автентични шопски народни песни „Авлига”
с. Стража.
4. „Тракийски корени” на
НЧ „Светлина 1929”, с. Пресиян, община Търговище.
Група
за
автентичен
фолклор „Горска китка” с.
Пресиян
5.„Коледуване по капански” на НЧ „Пробуда - 1922”,
Опака, община Опака.
Ансанбъл за автентичен
фолклор „Капанци” Опака.
6. „Лазарки от с. Зараево”
на НЧ „Христо Ботев - 1899”,
с. Зараево, община Попово.
Танцова формация „Магия” с. Зараево.
След разглеждане и обсъждане на кандидатурите
област Търговище ще бъде
представяна в националния
етап от кандидатурата на
НЧ в село Алваново.

Явлението да се
заделят
крупни суми
в
банката не е от
днес. През
последната
една година спестяванията са
набъбнали
със
значителната
сума от 3,6
млрд. лв. За сравнение например точно толкова пари
получават 1 милион български пенсионери за период
от 12 месеца. Така общата
сума на спестяванията на
физическите лица в банките вече наброява 38,9 млрд.
лв. и ако продължат да се
трупат с това темпо, след
броени месеци ще преминат границата от 40 млрд.
лв. Тези пари се равняват на
брутния вътрешен продукт
на страната ни / или иначе
казано – на продукцията на
цялата родна икономика/
за половин година. Депозитите продължават рязко да
се увеличават, въпреки че
банките вече значително
понижиха лихвите, които
ни плащат, за да им поверим спестяванията си. През
2009 г. спестовният влог се
възнаграждаваше с годишна лихва от 8-9 %, докато
сега доходността е значи-

телно по-ниска – едва 3-4%.
Въпреки това българските
граждани продължават да
увеличават спестяванията
си с по 10% на година.
Милионери
Финансовата криза през
последните 5 години е удвоила броя на милионерите
у нас. Така вече близо 800
души държат спестявания
със среден размер от 2 млн.
лв. в банките. За сметка на
това обаче средната класа
беше мощно източена. Лицата, които имат депозит на
стойност между 20 000 и 200
000 лв., са намалели 4 пъти
за същия период – от 195
000 на само 44 000 души.
В крайна сметка данните
сочат, че големите пари се
преместват от малките към
големите депозити. Така в
2% от вложителите държат
половината от всички спестявания в банковата система.

В Търговищко не
наемат непълнолетни

В
Търговищка
област намалят
исканите
от
работодатели
разрешителни
за наемане
на непълнолетни. Това
съобщи на
пресконференция, на
28-ми май,
директорът
на Инспекцията
по
труда в Търговище Галина Градинарова.
Тя обясни, че Кодексът на
труда предвижда наемането
на работа на лица, ненавършили 18 години, само след
разрешение на Инспекцията. Тенденцията се наблюдава от няколко години насам.
Анализът на данните показва, че през 2011 г. исканите
разрешителни са били 46.
През следващите две години броят им непрекъснато
намалява: през 2012 г. – 25 и

през 2013 г. – 24. От началото на тази година подадените от работодатели искания
в Инспекцията са общо 6,
уточни Градинарова. Според
специалисти, повече искания се подават пред летните
месеци, тъй като младите
хора се наемат на работа
предимно по заведенията,
като бармани и сервитьори.
От Инспекцията по труда
информираха, че най-честите нарушения, констатирани
при проверки, са наемане
на лица без трудови договори и работа на непълнолетните в часовете, определени за нощен труд – от 20.00
до 6.00 часа. Наемането на
ненавършили 18-годишна
възраст, без разрешение от
Инспекцията по труда, е незаконосъобразно и съгласно Наказателния кодекс е
престъпление, каза Галина
Градинарова
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Децата и
„Поломието – находки,
здравословното хранене
Четенето
събития и личности”
Когато децата не желаят
намалява да си изяждат храната
стреса
Научна конференция в Попово

На 29-ти и 30-ти май в
Попово се проведе VIII национална научна конференция на тема „Поломието
– находки, събития и личности“, организирана от Исторически музей – Попово.
Научният форум бе открит
в 9.00 часа на 29-ти май, в
централната сграда на музея.
Ръководител на конференцията беше проф. д-р
Милко Палангурски.
На нея бяха представени 37 доклада, обединени
от темата за Поломието.
Целта на организаторите
бе да привлекат вниманието на изследователите към
проучване миналото на селищата, разположени по
долините на Черни, Бели
и Русенски Лом в археологически, исторически, икономически, етнографски и
туристически аспект.
Организаторите са привлекли широк кръг от участници, представители на
научни и духовни институти, университети, архиви,
музеи, библиотеки, краеведи. Сред тях са изявени
учени в своята област като
проф.Милко Палангурски,
проф.Валерия Фол, доц

Стефан Йорданов,
доц.Ангел Гоев, доц.
Павел Павлов и др.
Във вечерта на 29
май беше представена и новата книга
на Румяна Пенчева от Националния
литературен музей
„Българинът по света в началото на ХХ
век.Пътеписи”.
За
участниците
бе организирано посещение на туристическата атракция
„Ковачевско
кале”
и скалния манастир
при с. Крепча, където е открит най-стария датиран надпис
на кирилица от 921 г.

48,8% от жените в България
са с наднормено тегло
Почти половината от представителките на нежния пол в
България страдат от наднормено тегло.
Това е валидно както за
възрастните, при които има
увеличение с 28%, така и за
децата, където се отбелязва
скок от 47% през последните
33 години. Броят на лицата с
наднормено тегло и затлъстяване се е увеличил от 857
милиона през 1980 г. на 2,1
милиарда през 2013 г. До
момента нито една държава
не е успяла да овладее този
проблем.
Балканите попадат в графата с малък процент на
затлъстяване. Сред момичетата и момчетата в България на възраст между 2 и
19 г., затлъстелите са между
5 и 7,5%. Почти една пета
от мъжете над 20-годишна
възраст страдат от наднор-

мено тегло, при жените този
процент е по-висок - между
20 и 30 на сто. 26,7 на сто от
момчетата на възраст под 20
г. страдат от наднормено тегло
и затлъстяване, а 6,9% имат
затлъстяване, предаде БГНЕС.
При мъжете над 20-годишна
възраст тези проценти са съответно 59,7% и 16,6%. При женския пол данните са по-ниски.
25,7% от момичетата под 20 г.
имат наднормено тегло, а 6,7%
страдат от затлъстяване, при
жените над 20 г. процентите
са съответно 48,8% и 20,3%. В
съседните на България страни
данните са подобни.
В световен мащаб младите също са засегнати. В развитите страни едно дете или
тийнейджър, на всеки четири
момчета или момичета е с
наднормено тегло. Днес почти
30% от човечеството е с наднормено тегло.

Да ограничим калориите!
Специалистите в тази област препоръчват девет способа

1. Ползвайте тигани, тави
и тенджери с незалепващо
покритие, за да приготвяте
вашите ястия, ордьоври и
дори супи. Този тип покритие е една от иновациите
в готвенето, променили го
завинаги в здравословна
насока. Ако готвите с такъв
тиган например, не е необходимо да използвате олио,
а вместо него може да добавите малко вода, вино за
готвене или сок.
2. Печете, варете или задушавайте вместо да пържите в мазнина. Пържената
храна е не само по-мазна,
но и по-калорична.
3. Ограничете някои
продукти: Намалете количеството на мазнини и/или
захар в рецептите. Например, заместете половината
олио с плодов сок, за да се
получи също толкова вкусен кекс или курабийки. Използвайте по-малко захар
- вместо нея добавете към
сладкиша сушени плодове.
4. Не поливайте месото с
мазнина при печене: успешно може да я замени зеленчуков бульон, бяло вино или
портокалов сок. Разбира се,
целта е по този начин да се
ограничи консумацията на
наситени и транс мазнини.

5. Купувайте най-крехкото месо, като преди готвене
отстранете видимите мазнини. Прекрасен избор са пилешките и пуешките гърди.
6. Консумирайте нискомаслени и обезмаслени
млечни продукти като прясно и кисело мляко, сирене
и сметана. Обезмасленото
сгъстено мляко е прекрасен
заместител на пълномаслената сметана при приготвянето на сосове, сладоледи и
разбира се чай и кафе.
7. Шоколадът без съмнение е най-вече храна за душата, но за съжаление той
е и доста калоричен продукт. Ако го обичате и не ис-

кате да се лишавате от този
вкус, може поне отчасти да
замените калоричния шоколад с какао.
8. При готвене на яйца
просто заменете едно цяло
яйце с два белтъка, тъй като
по-голямата част от мазнините, холестеролът и калориите са концентрирани в
жълтъка.
9. Направете порциите по-малки. Психиката на
днешния човек е доста изкривена – той смята, че колкото едно нещо е по-голямо,
толкова то е по-хубаво. Това
въобще не е така, поне що
се отнася до фигурата ни.
Затова: използвайте помалки чинии и разделяйте сладкишите и
ястията на повече
порции.

Това ви
Училище за родители
интересува

Всички знаем, че книгите
са приятели на хората. Но
те са приятели и на нашето
здраве, защото четенето е
един от най-ефикасните начини за борба със стреса.
Разбира се, терапевтично
действат книгите на традиционен хартиен носител.
Електронните четци, компютрите и медиите не са препоръчителни.
В популярните романи
героите обикновено правят
неща, които обикновените
хора не са способни да вършат. Често това напомня на
хората за мястото, където са
израснали и ги подтиква към
сравнение на героите от романа с действителни личности. Това е начин за интересно бягане от ежедневието и
стреса. Ползите от четенето
не спират дотук. Изследване
на Университета в Емора,
Унгария, показва, че четенето на книги подобрява
функциите на мозъка. Фантазията пренася хората през
историята заедно с главния
герой. Това пътуване предоставя изход за бягство от
проблемите в ежедневието.
Участниците в изследването
на университета разполагали с няколко месеца, за да
прочетат дадени книги. Хората, изчели всички книги,
показали много повече разбиране към заобикалящите
ги хора.
Освен че намалява стреса, трудностите и депресията, четенето развива
творчеството, остроумието,
математическите умения и
желанието за общуване. Четенето е особено препоръчително за децата, защото
по този начин те обогатяват
своя речник и усъвършенстват уменията си в математиката.

Национална
награда

Понякога
родителите
срещат невероятни трудности с това да накарат
децата им да си изяждат
храната. Още по-сложно е,
когато възрастните се опитват да ограничат вафлите и
чипса за сметка на ябълките и морковите.
Какви ли не трикове се
прилагат, само и само за
да изяде детето полезната
за него храна – прилъгва
се, увещава се, обещават
му се награди, прилагат се
и заплахи, дори песничка
има написана, която всички
знаем – "зеленчуци, който
не яде..." Ново изследване
обаче показва, че колкото
повече се обяснява на детето за здравословните и
полезни качества на храната, толкова по-малко то
има интерес към нея. Децата усещат кога нещо им се
натрапва излишно и автоматично започват да му се
съпротивляват.
Тайната явно се крие в
това здравословната храна
да минава "незабелязано"
и да не се привлича излишно внимание върху нея, за
да я изяде детето заедно с
останалото в чинията си. От
друга страна замислете се
дали нещо, което е здравословно, е наистина вкусно
за детето?
И така, възможно ли е
сутрин преди училище да
дадеш на детето си здравословна, но нелюбима и
невкусна според него закус-

За ученици от Търговище

Възпитаници на Първо СОУ
„Св. Седмочисленици” изработиха помагало по математика
Малките възпитаници на
Първа гимназия в Търговище за пореден път доказаха, че и нашия град растат
умни и талантливи деца.
Потвърждение на тези думи
е поредното отличие, което
петокласници от училището
спечелиха на национално
равнище.
Национална награда за
ученици от Търговище донесе изработено от тях помагало по математика, за
малки деца и ученици със
специални
образователни потребности. Учениците от V клас на Първо СОУ
„Свети Седмочисленици” са
победители в тазгодишното национално състезание
„Идеите на малките в действие”, организирано от Джуниър Ачийвмънт България,
съобщиха от Регионалния

инспекторат по образованието в областния град.
Идеята е оценена в категория „Принос за обществото”. Учениците са
разработили проект за
създаване на „Магически
квадрат” – помагало по математика за малки деца и
ученици със специфични
образователни потребности. Техен ръководител е
Росица Станкова, преподавател по история и география и обучител на учители
по предприемачество в прогимназиален етап. С продажбата на книгоразделители и дарения, учениците ще
финансират производството.
Направените помагала ще
бъдат подарени на малките ученици. Проектът ще
приключи през следващата
учебна година.

ка и то да се чувства бодро
и щастливо? Та нали храната е едно от основните
удоволствия в живота? Още
Хипократ е казал, че храната може да е лекарство
или отрова. Затова трябва
да внимаваме какво ядем
и колко, няма спор, здравословното хранене е основата на качествения живот.
Тук става въпрос за прекаляване, дори до мания на
тема здравословно хранене. Вече има и диагноза за
тези случаи – орторексия.
Смята се, че това е отклонение от правилния хранителен режим както анорексията и булимията. И като тях
е вредно за организма. Лошото е, че никога не сме сигурно коя храна наистина е
полезна, и коя вредна.
Самата медицина мени
постоянно мнението си за
въздействието на отделните храни върху организма.
Да вземем например яйцата. Дълги години се смятаха
враг №1 за сърдечно съдовата система поради съдържанието на холестерол. Сега се
доказа, че изобщо не било
така, холестеролът в тях бил
малко, а съдържат много полезни мазнини и незаменими аминокиселини. Кой знае,
след пет години може отново
да са вредни.
Друг пример е шоколадът.
Изведнъж стана много полезен, цитират се изследвания за действието му върху
нервната система, сърцето,
и най-вече за настроението. Друг е въпросът какъв
шоколад ядем, в световен
мащаб производството на
какао намалява, а шоколадовите изделия се увеличават непрекъснато.
Явно остана само един
изход. Да се хапва с мярка,
балансирано, да се избягват рафинираните и полуготови, силно преработени
храни, храните с висок гликемичен индекс.
А най-здравословното е
да се храним с удоволствие! Дори и с леки "прегрешения", когато се храним
с настроение, в организма
се образуват хормони, които влият благоприятно на
обмяната на веществата
и имунната система и ни
правят здрави. И обратно,
ако се гърчим от вина цял
ден, че вместо полезните
овесени ядки сме хапнали "убийствен" сандвич, се
образуват хормоните на
стреса, които разболяват. А
отдавна е известно, че не е
толкова важно какво ядеш,
а какво те яде.
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Практически препоръки на „Пътна полиция”

За пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2014 г.

Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите
за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването
на рисковите ситуации и
предпазват от попадане в
тях. Възприемането им и
тяхното спазване изграждат защитно поведение
както у водачите на пътни
превозни средства (ППС)
и възрастните хора, които
се грижат за сигурността
на децата, така и у самите
подрастващи, участници в
движението.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ
ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ
 Когато играете навън,
 когато сте пеша или
 на велосипеди, ролери скейтбордове,
избирайте места, които
са далече от оживени улици с натоварено автомобилно движение.
Когато се налага да пресечете такава улица:
 се съберете в група
или
 застанете до някой
възрастен човек,
 преминете през платното само при зелен сигнал на светофара, а
 ако няма светофар
– само когато платното е
напълно свободно и няма
приближаващи от двете
страни автомобили,
Никога не пресичайте
платното тичешком. Спрете до бордюра, огледайте се внимателно първо
наляво, после надясно и
стъпете на платното само
когато не приближават автомобили, които са опасно
близо. и като прецените,
без колебание, че сте в
пълна безопасност. Ако
се чувствате несигурни и

застрашени, е добре да
пресичате в група, заедно
с възрастните.
 Когато пресичате
оживени кръстовища със
светофарна уредба, не
бързайте да навлизате
на платното веднага след
като светне зеленият сигнал за пешеходци. Въпреки разрешаващия сигнал,
първо се огледайте в двете посоки, защото винаги
има автомобили, които
навлизат в кръстовището в
последния момент, на червено, и то с висока скорост.
 Много от пострадалите деца и юноши в момента на катастрофата са
били пътници в автомобилите, карани от родители,
приятели и близки. Тогава
те се оказват безпомощни потърпевши . Когато се
возите в автомобил, подобре седнете на задната
седалка. Ако вече сте големи и сядате на предна
дясна седалка, поставете
предпазния колан без шофьорът да ви подканя. Това
ще бъде пример и за него
да постави колана. Ако
шофьорът управлява с прекалено голяма скорост и
изпреварва рисковано, направете тактична, настойчива забележка.
 Отказвайте при покана да се возите на стари,
неизправни,
саморъчно
сглобени мотопеди и мотоциклети, карани от ваши
неправоспособни приятели. Рискът от катастрофа е
голям.
 Не забравяйте, че е
крайно опасно да се пресича на неопределени за
това места /извън кръстовищата и пешеходците
пътеки/. Особено рисковано е да се пресича между
паркирани край платното
автомобили – малкото дете

поради ниския си ръст е
невидимо за шофьора на
приближаващия автомобил и на практика изтичва
в опасната му зона, в която
той не може да спре.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ
ВОДАЧИТЕ
1. Никога не забравяйте, че детето, намиращо се
в нашето полезрение на и
край платното, във всеки
момент представлява се-

попада в „опасната зона”
пред автомобила. Не са
рядкост и случаите, когато детето изскубва ръката
си от тази на възрастния,
който го води, и тичешком
излиза на платното.
2. В населено място,
особено по оживени улици с търговски обекти,
интензивно
пешеходно
движение и ограничена
от паркирани автомобили

риозна опасност и предпоставка за злополука. Детето не е малък възрастен
и не бива да очакваме от
него логично и адекватно
поведение. Детето е подвластно на своите емоции
в играта и импулсивно
предприема действия, без
да мисли за безопасността
си. Още при забелязване
на деца на и край платното
трябва да се подготвим за
евентуална изненада: да
отнемем газта, да намалим скоростта с готовност
за спиране или спасителна
маневра. Често, дори и да
стои спокойно на тротоара
и да гледа към нашия автомобил, детето се втурва
внезапно на платното като

видимост, се движете със
скорост и под максимално
разрешената с готовност
за реагиране при внезапна
поява на дете. Пресичайки
внезапно между паркирани автомобили, малкото
дете, поради ниския си
ръст, е невидимо за вас
и внезапно се появява в
“опасната зона” пред автомобила.
3.Непрекъснато
прогнозирайте при шофиране
в населено място откъде
може да ви изненада дете
с внезапно пресичане
на платното. Характерни
места, където това често
се случва, са спирките на
обществения транспорт,

сигнализираните
пешеходни пътеки, оживените
централни улици, с колони паркирани автомобили
отстрани; отсечки, преминаващи покрай паркове и
градинки. Опасността е поголяма, ако участъкът позволява по-голяма средна
скорост - булевард, улица
с по-широко платно. При
наличие на симптоми за
поява на деца на платно-

то, поддържайте и по тези
трасета по-ниска скорост.
4. Ако от порта на дворна ограда изскочи дете и,
без да се огледа, притича
през платното, бъдете нащрек и веднага намалете
скоростта, защото след
него би трябвало да очаквате излизане на друго
дете, участващо в гоненицата.
5. Търкулналата се на
платното топка иззад оградата на къщата е сигнал,
че след нея веднага ще изтича дете. Бъдете готови за
спиране.
6. Ако от двете страни
на платното на банкета или
тротоара има деца, които
разговарят отдалече, бъдете в готовност за спиране, тъй като е голяма вероятността някое от децата
да се втурне през платното
към другите.
7. Когато дете стои на
тротоара или пред пешеходната пътека, предвидливо намалете скоростта
и се опитайте да осъществите визуален контакт с

него, т.е. да се убедите, че
детето е възприело вашия
автомобил. Но дори и това
не е достатъчно, за да сте
спокойни, когато преминавате покрай него. Дори и
да е обърнало главата си
към автомобила ви, още
не е сигурно дали то ще
остане на мястото си или
ще излезе внезапно на
платното.
8. Ако в населено място застигате група деца,
които вървят отдясно по
платното, с гръб към вашия автомобил, намалете
скоростта. Трябва да се
убедите, че те са възприели приближаването на
автомобила ви. Подайте
къс сигнал с клаксона, за
да съобщите за приближаването си. Ако децата не
реагират, повторете. Ако
едно от тях обърне глава и
види автомобила ви, това
още не означава, че и останалите са го възприели .
В последния момент някое
от децата може да изтича
наляво на платното пред
автомобила.
(Следва)

Ваканция! Да пазим децата на пътя
(от 1 стр.) специализирани акции за спазване
правилата за движение
от водачите на МПС.
Концентрирано внимание ще бъде отделено
на пешеходните пътеки
в близост до училищата, както и на повечето
от натоварените кръстовища. Органите на реда
ще проверяват дали
водачите спазват ограниченията за скорост,
за използване на обезопасителни колани, за
употреба на алкохол.
Специално
внимание

ще бъде обърнато и на
пропускането на пешеходци по пешеходните
пътеки.
През месеца на кампанията засилени проверки ще бъдат извършвани и по автобусите, с
които традиционно в
края на учебната година учениците тръгват
на екскурзии. Ще бъде
проверявана както техническата изправност
на возилата, така и употребата на алкохол от
водачите. Няма да бъде
допускано и пътуване

на ученически групи
през тъмната част на
денонощието.
По време на пресконференцията Теодор
Тодоров оповести и
статистиката за пътните инциденти с пострадали деца за времето
на миналата лятна ваканция. Пострадали са
две деца – пешеходци и
двама тийнейджъри, които са пътували в кола.
За щастие, през лятото на 2013 година не е
имало инциденти със
загинали деца.

Още по темата

Кметът Мирев и конфликтът на интереси
(от 1 стр.) решението
на ВАС от 20 май. Освен, че отменя решението на Софийския
административен съд и
установява конфликт на
интереси, ВАС осъжда
д-р Мирев да заплати
направените по делото разходи в размер на
300 лева. „Законосъобразното поведение
на Красимир Мирев, в
качеството му на кмет
на община Търговище,
в конкретния случай е
било същият да подаде
декларации по чл- 12, т.
4 от ЗПУКИ (Закон за
предотвратяване и установяване на конфликт

на интереси) за частен
интерес по конкретен
повод и на основание
чл. 19 ЗПУКИ да се
отстрани от изпълнение на правомощията
си и задълженията си
по служба, свързани с
осъществените разходи в полза на „Белла”
ЕООД” – пише в решението си ВАС.
От своя страна, Комисията осъжда кмета да заплати глоба от
7000 лева и отнемане
на заплатите му за периода, в който е бил в
нарушение. Това са възнагражденията за 25
месеца. Наказателното

постановление на Комисията ще бъде факт в
рамките на един месец.
Какво следва за
кмета Красимир Мирев от тук нататък.
При установен конфликт на интереси се
сезира
Общинската
избирателна комисия.
Нейният председател
Гергана Цонева заяви, че „не могат да се
предприемат никакви
действия, докато от
ВАС не им предоставят официално своето
решение”. Когато го
получат, обясни още
Цонева, 17-членната
комисия ще трябва да

ОБЩИНА АНТОНОВО
ОБЯВЯВА
1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
1.1. Ап. № 5, вх.Д от ЖБ на бул.”Т.герои”№79 в гр.Антоново, при начална тръжна
цена 16 000.00 лв.
1.2. Ап. № 6, вх.А от ЖБ на бул.”Т.Герои”№79 в гр.Антоново, при начална тръжна
цена 21 200.00 лв.
1.3. Ап. № 5, вх.Б от ЖБ на бул.”Т.Герои”№67 в гр.Антоново, при начална тръжна
цена 14 400.00 лв.
2. Търгът ще се проведе на 18.06.2014 г. от 13.30 часа в заседателната зала на
общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе
на 25.06.2014 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена 120.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или
по IBAN № BG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще
се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център
за услуги и информация на гражданите.
За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

събере кворум и да
излезе със становище
дали да прекратят пълномощията на Красимир Мирев като кмет
на община Търговище.
Когато това решение
бъде взето, то подлежи на обжалване пред
Централната избирателна комисия.
Гергана Цонева обясни също, че обжалването може да бъде направено от която и да е
заинтересована страна.
Но в Закона не е изрично записано кои могат
да бъдат страни по дело
от подобен характер.
И още нещо важно по
казуса. По-закон в срок
от една година преди
местни избори, не могат
да бъдат насрочвани
частични избори, заяви
Гергана Цонева. Така,
ако всички процедури
се удължат във времето,
след месец октомври
тази година, техните решения се обезсмислят.
Потърсихме
кмета
Красимир Мирев за коментар по случая. Той
ни отказа, като заяви,
че евентуално ще даде
пресконференция след
като чуе решението на
Общинската избирателна комисия.

Понеделник, 2 юни 2014 г.
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„Агродимекс" ООД
-Търговище,
организира обществено
обсъждане на ОУП за имот
№73626.510.386 по плана на
гр. Търговище, във връзка с
чл. 127/1/ от ЗУТ.
Обсъждането ще се проведе на 5 юни 2014г. от 14.30
часа в офиса на фирмата,
гр.Търговище, индустриална
зона, Зърнобаза.

(2-4)

БМП „Близнаци” ООД търси
ОБЩИ РАБОТНИЦИ  0888/ 941 735
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

Продавам КЪЩА В СЕЛО
БАЯЧЕВО, общ. Търговище,
с дворно място 1,5 дка и
стопански постройки.
Цена по споразумение.
Тел. 0887 501 572
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи работници

(2-4)

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 7-годишно
дете в Несебър. Осигурени са препитаване и храна. Заплата: 800 лв.
 0895/ 544 006 от 18 до 20 ч.

(3-4)

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
лв. като крайна цена за купувача
тел: 0887/ 93 99 30

Продавам
Давам под наем
Бус „ФОРД ТРАНЗИТ” ОФИС в Идеален
1990 г. – двойна гума,
център в
с малка винетка.
Търговище
Цена 1800 лева.
 0899 85 79 90 тел: 0887/ 36 95 92

Склад за търговия на
едро в град Китен
Набира общи работници, шофьори,
офис персонал
Осигурена квартира.
Заплата 700-1000 лева
 0878 67 17 67

ЕКО-БУЛ ООД
с Гъбене, област Габрово
модернизирани ферми
търсим да назначим:
ДОЯЧИ, ГЛЕДАЧИ
И ТРАКТОРИСТИ.
Осигурена квартира.
Много добро заплащане.
 0899 702 795 и 0885 399 898

Тракия Глас България ЕАД

Изисквания: - Средно техническо образование;
- 3 години професионален опит в работа с поточни линии за производство на плоско стъкло
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: mhalilova@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи: 03.06. 2014 г.

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА вила в
местността „Кованлъка”. Отремонтирана,
обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен изглед. С ток и вода
ДВОРНО МЯСТО от 1 дка с лозе и овощни
дръвчета. Леснодостъпно място с нотариален акт. На изгодна цена. Тел.: 0897 44 17 69
(0)

(0)

(0)

(0)

Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК, ПРОДУКЦИЯ (ПЕЩ И СМЕСВАНЕ)

ДАВАМ ДВУСТАЙНА КВАРТИРА под наем в раПродавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 42 кв.
йона на „Солигена”, разширена, частично обзам. на ул. „Стефан Куцаров” 2 /срещу Ставедена. Наем: 150 лв.  0896/ 30 30 69
рия бряст/, ет. 2. Южен, ново строителство,
ДАВАМ ПОД НАЕМ МА- Давам под наем
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНА завършен до ключ. И МАГАЗИН находящ се
в партера на блока. тел: 0896/ 652 116
СТОКИ – 70 кв.м.; с щанд
КЪЩА с голям

двор близо до
Изчислителния
център
 0899 20 80 12

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Изисквания: - 1. Средно техническо или химическо
образование; 2. Отговорно отношение и прецизност
към работата ; 3. Лоялност; 4. Умения за работа в екип
Кандидатите могат да представят автобиография на адрес: Тракия Глас България ЕАД – Завод за плоско стъкло, Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона,
Отдел Човешки ресурси или на e-mail smehmedova@sisecam.com. Фирмата осигурява безплатен транспорт до градовете Търговище, Шумен, Разград, Попово и Омуртаг.

за закуски и място за
паркиране.
Намира се между Пътното и Огледалото
Тел.: 0899 20 80 12

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(0)
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Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

Продавам ОБЗАВЕДЕН
АПАРТАМЕНТ, 40 кв. м. с маза
на ул. "Здравец" 1, цена: 30 000 лв.
тел: 0888/ 53 21 22 от 16 до 19 часа.

ТЕЛ: 0899/ 871 991
Тракия Глас България ЕАД

(1-4)

Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Давам под наем
ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, полуобзаведен, в
кв. "Запад", бл. 6, ет. 2, южно
изложение. Тел. 0892 454 618

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ТЪРСЯ ПРОДАВАЧКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
ЗА СЕЗОННА РАБОТА
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
В ПРИМОРСКО - ДО
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
40 ГОДИШНИ. ДОБРО
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
ЗАПЛАЩАНЕ
Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА
над бившата „Валентина”, 44 кв.м.
Тел. 0897 084 305 и 0897 966 954

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

ПРОДАВАМ

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

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
компас" е безплатна
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ
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ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(0)

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ИМОТ
в София, Варна или друг град в България?
Обърнете се към Агенция „ВИКТОРИЯ”!

ÍÀÅÌÈ
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ТЪРГОВЕ

(0)

92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Здравна каса, ет. 7
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
95 кв.м. Здравна каса, ет. 3, с таванска 72 000
97 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 3, с ремонт 95 000
98 кв.м. Център, ет. 3, с таванска
65 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.)
69 000
103 кв.м. Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Широк център, ет.3
65 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 70 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
125 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
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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

РЕКЛАМИ

(0)

ÐÀÁÎÒÀ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
96 кв.м. Център, ет. 1, четиристаен
тухлен, с подобрения
78 000
110 кв.м. Център, ет.4, четиристаен,
с таванско помещение
70 000
123 кв.м. Под Пазара, ет.13, четиристаен 70 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран 75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
62 000
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(0)

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

2 юни 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Опасен град
22.00 ч. - трилър

2 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Под игото - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Христо Ботйов - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 Светът на живо: Упир и
берегините /Украйна/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV Action

08:00 Опасни улици - сериал
09:00 Жива мишена - сериал
10:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Батман в началото екшън
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Зона спорт
22:00 Опасен град - трилър

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Дворец на илюзиите драма
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Песента на Брайън драма
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Денят на бедствието екшън
23:00 Опасни връзки - драма

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн- анимационен
bTV
09:00 Столичани в повече 06:30 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Малкият Додо - анима11:30 Бон Апети
ционен
12:00 bTV Новините
12:00 Аламинут - шоу
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици- сериал 13:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:00 Цветовете на любовта
14:00 Майк и Моли - сериал
- сериал
14:30 Най-ужасната седмица
16:30 Кухнята на Звездев
- сериал
17:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара 17:30 Лице в лице
сериал
18:00 Времето лети - сериал
16:00 Двама мъже и половина
19:00 bTV Новините
- сериал
20:00 Шоуто на Слави
17:00 Комиците - шоу
22:00 Фамилията - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
23:30 bTV Новините
18:30 Теория за големия взрив

ВТОРНИК

bTV Cinema - Бирфест
21.00 ч. - комедия

3 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Под игото - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Щастлив съм - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Господин Никой - филм

- сериал
21:00 Ченгето от Бевърли Хилс
19:30 Домашен арест - ситком
- комедия
20:30 Бензиностанция - комедия 23:10 От местопрестъплението
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
- сериал
Diema TV
23:30 Без пукната пара - сериал 09:00 Среднощен ездач сериал
bTV Lady
08:00 Женско царство - сериал 10:00 Свобода за свобода екшън
09:30 Призракът на Елена -сериал
11:30 Американска наследница 12:00 На гости на третата
планета - сериал
- сериал
12:30 Гарванът - сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 13:30 Безследно изчезнали сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
15:00 Тайните сватби на извест- 14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
ните - лайфстайл
16:30 Среднощен ездач 16:00 Призракът на Елена сериал
сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:00 Самозванка- сериал
19:00 Американска наследница- 18:30 На гости на третата
планета - сериал
сериал
19:00 Безследно изчезнали 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Любов извън закона 21:00 Смъртоносна битка сериал
сериал
Nova TV
22:00 Американска нинджа 06:20 Здравей, България
екшън
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен 23:55 Смъртоносна битка сериал
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Малката булка - сериен
15:00 Мелодията на сърцето - 06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
сериен
11:30 Кичозна къща - риалити
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков 12:00 Уютно
17:30 Господари на ефира - шоу 12:30 Новини
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Федерални свидетели сериал
19:00 Новините на Нова
14:00 Лекар в планината 20:00 Като две капки вода сериал
забавно предаване
23:00 Господари на ефира - шоу 15:00 Клиничен случай комедия
23:30 Новините на Нова
15:30 Новини
Kino Nova
07:40 От руса по-руса - комедия 16:00 Момичето с червения
шал - сериал
10:00 Любовта хапе - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 17:00 Дневен ред - шоу
11:40 Долу любовта - комедия 18:30 НОВИНИ
13:40 Прелъстен и изоставен - 19:30 Следващият, моля - тв
игра
комедия
16:00 Черният рицар - комедия 21:30 Валя и Моро превземат
света - риалити
18:00 Любовта хапе - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал 22:30 Новини
20:00 От местопрестъплението 23:00 Военни престъпления
Лос Анджелис - сериал
- сериал

bTV Action

08:00 Опасни улици- сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Светът на животнитесериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Опасен град - трилър
15:00 Опасни улици - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение- сериал
22:00 Почивна спирка 2 - трилър

20:30 Кралски откуп - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара сериал

bTV Lady

08:00 Женско царство - сериал
09:30 Призракът на Елена сериал
11:30 Американска наследница
- сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
15:00 Тайните на градинаря лайфстайл
15:30 Освежи дома си с Деби
Травис - лайфстайл
16:00 Призракът на Елена сериал
bTV Cinema
18:00 Самозванка- сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа - 19:00 Американска наследница
- сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 11:00 Гражданинът 182 - драма
сериал
13:00 Престъпления от класа - 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
16:00 Денят на бедствието 06:20 Здравей, България
екшън
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Спасете ме - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Трета смяна- сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Убийството - сериал
13:30 Малката булка - сериен
21:00 Бирфест- комедия
15:00 Мелодията на сърцето 23:15 Проблясък- драма
сериен
bTV
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
09:00 Комиците - шоу
16:20 Часът на Милен Цветков
09:30 Преди обед - шоу
10:00 Бензиностанция 17:30 Господари на ефира - шоу
11:30 Бон Апети
комедия
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 bTV Новините
12:00
Домашен
арест
ситком
19:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
13:00
Теория
за
големия
взрив
20:00 Денсинг старс - тв шоу
13:30 Опасни улици- сериал
- сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
15:00 Цветовете на любовта
14:00 Майк и Моли - сериал
23:30 Новините на Нова
- сериал
14:30 Две момчета и едно моми16:30 Кухнята на Звездев
Kino Nova
че - сериал
17:00 bTV Новините
07:35 Обирът - екшън
15:30 Без пукната пара - сериал 10:00 Любовта хапе - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал 16:00 Двама мъже и половина 11:00 Будни цяла нощ - сериал
- сериал
19:00 bTV Новините
12:00 Хамлет 2 - комедия
17:00 Аламинут - шоу
20:00 Север Юг- сериал
13:50 Рио Гранде - уестърн
21:30 Една любовна история 18:00 Приятели - сериал
15:50 Ченгето от Бевърли Хилс 18:30 Теория за големия взрив
- сериал
екшън-комедия
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
18:00 Разобличаване - сериал
19:30 Домашен арест - ситком 19:00 Будни цяла нощ - сериал
23:30 bTV Новините

20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Ченгето от Бевърли Хилс
2 - комедия
23:10 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Американска нинджа екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Делта Форс - екшън

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Кичозна къща - риалити
12:00 Уютно
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случай комедия
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Черната роза - сериал
20:30 Следващият, моля - тв
игра
21:30 Валя и Моро превземат
света - риалити
22:30 Новини
23:00 Военни престъпления
Лос Анджелис - сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Дяволът носи Прада
21.00 ч. - комедия

4 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Църква за вълци 12-сериен филм
14:15 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Илия Бешков - документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

- сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Опасни улици- сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Фантастичната четворка
- екшън
15:00 Опасни улици - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът- сериал
21:00 Под наблюдение- сериал
22:00 Точен изстрел- екшън
00:00 Снайперисти- сериал

18:00 Приятели - сериал
18:30 Теория за големите взривове - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Вярвай в чудеса - фантастичен
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

bTV Lady

08:00 Женско царство - сериал
09:30 Призракът на Елена -сериал
11:30 Американска наследница
- сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Призракът на Елена -сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница
- сериал
20:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа - 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
Nova TV
11:00 Бирфест - комедия
13:00 Престъпления от класа - 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
14:00 Досиетата Х - сериал
13:00 Новините на Нова
16:00 Да служиш и да пазиш
13:30 Малката булка - сериен
(част 1) - драма
15:00 Мелодията на сърцето 18:00 Спасете ме - сериал
сериен
19:00 Трета смяна - сериал
16:00 Новините на Нова
20:00 Убийството - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
21:00 Дяволът носи Прада bTV
17:30 Господари на ефира - шоу
комедия
06:30 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра
23:15 Дивият - екшън
09:30 Преди обед
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
11:30 Бон Апети
20:00 Големите надежди - музи09:00 Аламинут - шоу
12:00 bTV Новините
кално шоу, финал
10:00 Кралски откуп - комедия
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Домашен арест - ситком 22:30 Господари на ефира - шоу
13:30 Опасни улици - сериал 13:00 Теория за големия взрив 23:00 Новините на Нова
15:00 Цветовете на любовта
23:30 Д-р Хаус - сериен
- сериал
- сериал
14:00 Приятели - сериал
Kino Nova
16:30 Кухнята на Звездев
14:30 Две момчета и едно моми- 10:00 Разобличаване - сериал
17:00 bTV Новините
че - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал
17:30 Лице в лице
15:30 Без пукната пара 12:00 Рио Гранде - уестърн
18:00 Времето лети - сериал
сериал
14:00 Емпайър рекърдс - ко19:00 bTV Новините
16:00 Двама мъже и половина
медия
20:00 Север Юг - сериал
- сериал
15:50 Ченгето от Бевърли Хилс
21:30 Една любовна история 17:00 Шоуто на Слави
2 - комедия

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Една любовна история
- сериал
22:30 Шоуто на Слави

Diema TV

08:55 Среднощен ездач сериал
09:55 Делта Форс - екшън
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Наближаващи врагове
- трилър

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Кичозна къща - риалити
12:00 Уютно
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели
- сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Клиничен случай комедия
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Черната роза - сериал
20:30 Следващият, моля - тв
игра
21:30 Валя и Моро превземат
света - риалити
22:30 Новини
23:00 Военни престъпления
Лос Анджелис - сериал

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Джон Тъкър трябва да умре

5 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Църква за вълци - тв
филм
14:15 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - 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
20:55 Шерлок Холмс - филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Будни цяла нощ -сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Ченгето от Бевърли
Хилс 3 - комедия
23:10 От местопрестъплението - сериал

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Опасни улици- сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Точен изстрел - екшън
15:00 Опасни улици - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Предсказание за края на
света - фантастика

bTV Cinema

07:00 Досиетата Х - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Да служиш и да пазиш
(част 1) - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Да служиш и пазиш (част
2) - драма
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Големият заговор -комедия
23:00 Най-дългият годеж -драма

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Вярвай в чудеса - детски
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
14:00 Приятели - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Приятели - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал

19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Джон Тъкър трябва да
умре - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

15:50 Ченгето от Бевърли
Хилс 3 - комедия
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Будни цяла нощ сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
bTV Lady
08:00 Женско царство - сериал 21:00 Двойно убийство трилър
09:30 Призракът на Елена 23:10 От местопрестъплениесериал
то - сериал
11:30 Американска наследница
Diema TV
- сериал
10:00 Марадона - спортен
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 На гости на третата
планета - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 12:30 Гарванът - сериал
токшоу
13:30 Безследно изчезнали
15:00 Духът на здравето
- сериал
16:00 Призракът на Елена 14:30 Хавай 5-0 - сериал
сериал
15:30 Херкулес - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница 16:30 Среднощен ездач сериал
- сериал
17:30 Гарванът - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Любов извън закона 19:00 Безследно изчезнали
сериал
- сериал
Nova TV
20:00 Хавай 5-0 - сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Смъртоносна битка 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен 22:00 Електра - екшън
13:00 Новините на Нова
23:55 Смъртоносна битка 13:30 Малката булка - сериен
сериал
15:00 Мелодията на сърцето TV 7
сериен
12:30 Новини
16:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели
16:20 Часът на Милен Цветков
- сериал
17:30 Господари на ефира - ш
14:00 Лекар в планината 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
15:00 Семейство за ремонт 20:00 Денсинг старс - тв шоу,
сериал
финал
15:30 Новини
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ 16:00 Момичето с червения
23:00 Господари на ефира - шоу
шал - сериал
23:30 Новините на Нова
17:00 Дневен ред - шоу
Kino Nova
18:30 НОВИНИ
07:40 Истината за любовта 19:30 Черната роза - сериал
комедия
20:30 Следващият, моля - тв
10:00 Разобличаване - сериал
игра
11:00 Будни цяла нощ - сериал 21:30 Скрити доказателства
12:00 Емпайър рекърдс - ко- сериал
медия
22:30 Новини
13:50 Година на кучето - ко23:00 Военни престъпления
медия
Лос Анджелис - сериал
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Какви са хранителните
навици в семейството ви?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. Имате ли определено
време у дома за хранене
(закуска, обяд, вечеря), което редовно да спазвате?
а) да
б) понякога
в) не
2. Храните ли се поне
веднъж дневно заедно?
а) да
б) понякога
в) не
3. Планувате ли предварително закуските и похапванията между основните
хранения?
а) да
б) понякога
в) не
4. Определяте ли различна големина на порцията
съобразно индивидуалните
нужди (възраст, пол)?
а) да
б) понякога
в) не
5. Храните ли се три пъти
дневно всеки ден?
а) да
б) понякога
в) не
6. Опитвате ли се да създадете добра атмосфера по
време на ядене?
а) да
б) понякога
в) не
7. Избягвате ли да настоявате всеки да изяжда всичко, което сте сервирали в
чинията му?
а) да
б) понякога
в) не
8. Отделяте ли за приготвяне на ястията повече от
20 минути?
а) да
б) понякога
в) не
9. Ядете ли само на определените за хранене места
вкъщи?

а) да
б) понякога
в) не
10. Избягвате ли да използвате храната като наказание или награда?
а) да
б) понякога
в) не
11. Извършвате ли заедно някакъв вид физическа
активност веднъж или два
пъти седмично?
а) да
б) понякога
в) не
ОТГОВОРИ:
5 и повече отговори
в) : Хранителните навици на семейството ви не
са много здравословни.
Това може да се дължи на
разнообразни причини и
фактори. Постарайте се
в бъдеще да спазвате определени привички, с помощта на които ще поддържате здравословно тегло
и ще се чувствате в добра
форма.
5 и повече отговори
б): Вашето семейство се
справя добре, но би могло
да подобри хранителните
си навици в тези аспекти,
където сте отговорили с
“не” или “понякога”.
5 и повече отговори а)
Вашето семейство определено има изградени
здравословни хранителни
навици. Продължавайте
все така, за да поддържате здравословно тегло и
да се чувствате във форма. Използвайте препоръките и съветите за здравословно хранене, за да
създадете допълнително
здравословни хранителни
навици и физическа активност на вашето семейство.

Първородното дете е поконсервативно в живота

Учени излагат нови
данни за начина, по който
реда на раждане оформя
личността и индивидуалните особености на хората, пише Live Science.
Италиански учени са
установили, че вероятността
първородното
дете в семейството да е
по-консервативно спрямо
второто е доста голяма
- извод, който подкрепя
противоречива теория в
обществените науки, споделена за пръв път още
през 1928 г.
Въпросът дали и в каква степен редът на раждане наистина оформя
личността на човек все
още не е получил пълен
отговор.
"Смятаме, че разликите
в консерватизма между
първородното дете и това
след него произлизат от
различните стратегии за
оптимизиране на родителските ресурси, до които децата получават достъп в семейството", казва
Даниела Барни, психолог
и преподавател в Католическия университет на
Милано.
"Първородните
найчесто получават пълното внимание и грижи на
родителите си и понеже
стават по-силни и интелектуално развити от
по-младите си събратя
заемат доминираща позиция. По тази причина те
по-често се опитват да па-

зят тази си позиция като
развиват консервативни
ценности в подкрепа на
status quo".

Астрални знаци
ОВЕН Вие, Близнаци и Везни следвате идеи на шефове и колеги, влиянията може да се задържат. Овните и Козирозите разчитат на късмет,
но в работата трябва да бъдат много стриктни и старателни. Редица
проблеми в екипа ще се уредят с приятелска помощ, убедени са в правотата
ви. За пореден път ще се уверите: съединението прави сила, с околните имате
общи интереси.
ТЕЛЕЦ Имате много задачи, но вие влагате такова старание в изпълнение, че няма начин да не се справите. Група Телци усвояват покрай
работата и нови умения, скоро ще им потрябват или ще ги изведат на
по-висока позиция в службата. Признанието ще ви радва, някои може
да решат да се заемат по-сериозно с усвояване на полезни за професията
знания, това е добро решение.
БЛИЗНАЦИ Като Овни и Везни се ангажирате за изпълнение на
чужди идеи и сте нетърпеливи да видите резултат от усилията си.
Близнаците сега доста приличат на Козирози в прибързването, влиянията са до края на седмицата. По-уместно е обаче да действате
търпеливо, предпазливо, да укрепвате стари връзки, не да търсите нови партньорства. Промени ще подскажат ефективните.
РАК Сега като Стрелците трябва да действате много внимателно, в
делови и личен план са възможни изненади. И в петък Раците трябва да търсят равностойни партньори и да се опират на тях, очертава
се доста работа. А май околните са настроени за купони и развлечения, някои направо прекаляват. Анализирайте своите неща, вие също трябва
да се стегнете, да си набележите точна програма.
ЛЪВ Намалявате деловия хъс и темпото, трябва да обмислите сериозно оферти за начинания и партньорства. Някои Лъвове може да се
разочароват от хора, с които преди са се сработвали прилично. Е, има
и достатъчно колеги, познати и близки, които ще подкрепят идеите ви
и стъпка по стъпка ще напредвате към набелязана цел. Направете жест точно
за преданите в кръга ви.
ДЕВА Новата седмица идва с куп делови ангажименти, ако работите
в екип и зависи от вас – разпределете задачите равномерно. Девите
трябва да се съобразят с компетентността на колегите, щом хората не
знаят и не умеят нещо, следва да им се помага, да се обучат. Ако сте
равнопоставени с останалите, дръжте на стриктно и качествено изпълнение в
общи неща, после заедно ще отдъхнете.
ВЕЗНИ Натъквате се на много делови трудности, като Овни и Близнаци следвате чужди планове и изисквания. Везните ще се приспособят доста умело към ситуацията, някои успяват да напреднат в кариерата и да печелят добре. Повечето от знака обаче сега гледат да
уредят лични неща, необвързаните се замислят за съжителство и семейство.
Върви ви, въпреки спънки и забавяне.
СКОРПИОН Имате хубави идеи за изява и печалби, а точно сега нещата не тръгват както ви се ще. Група Скорпиони ще влязат в спор с
роднини, партньори, клиенти, съзират егоизъм зад уж принципните им
претенции и загриженост. Ще се дистанцирате от ситуацията, а скоро
ще имате по-добри условия за начинания. Бъдете грижовни към тонуса и имущество, вкъщи май се налагат и ремонти...
СТРЕЛЕЦ Внушавате и на Раци да действат предпазливо, възникват
делови и лични проблеми. Стрелците полагат много усилия в работата, а май колеги и шефове не забелязват постигнатото. Резултатите
не са лоши, но ви гложде невниманието, някои искат да зарежат работата на средата заради него. Пазете спокойствие и търпеливо изчакайте
околните да се справят със своите грижи.
КОЗИРОГ Като Близнаците не сте най-търпеливи в работа. Козирозите
като Овни разчитат на делови късмет, но шансът ще идва с доста труд.
Ако се притеснявате за финанси, ще имате възможност да се справите
с проблема, идват приходи от наем, наследство, връщат се стари услуги и заем или вие намирате по-изгодно решение. Вкарвате делата си в ред,
печалбите ще са ОК.
ВОДОЛЕЙ До средата на седмицана трупате идеи и енергия за по-сериозни делови промени. Водолеите обаче да избягват спорове с околните, сега пречките пред начинанията им са обективни, няма защо да
спускат още бариери. Тактично се отдръпнете, има какво да подобрите
в проекта си и тогава упорствайте. Резултатите ви ще за завидни, макар че не
са мигновени. Мнозина проявяват такт и скрити таланти.
РИБИ Сега работата ви върви и колкото и много да е, сякаш не чувствате умора. Сега Рибите ще се радват на добри резултати и печалби, в
някои случаи и влиятелни хора ще ги покровителстват за изпълнение
на идеите им. Търсете активно мнението им по тези теми. Редно е да
пестите дори да разполагате с извънредни приходи, сега е разумно да помислите за вложения, спестявания.

Скандално: Изгониха
„чуждите” от сесия на ОС
(от 1 стр.) да финансират
дейности, ремонт на улици
и др., заключи той.
Групата на ГЕРБ не подкрепи докладната.
Съветниците от ГЕРБ
възразиха и срещу предложението на общинската
администрация за продажба на 150 дка земя, в
землището на Търновца.
Според „герберите”, земята е ресурс, от който Общината би могла да има
сигурен приход, години за
напред и продажбата й е
нежелателна. Въпреки посочените доводи, повечето
съветниците подкрепиха
продажбата.
Общинският съвет не
прие отчет за направените
инвестиции от „Грийнфилд
България" ООД. Фирмата
закупи през 2008 г. парцел на околовръстното
шосе в посока Разград, с
намерението да изгради
голям търговски център.
По договор, при не реализиране на инвестицията,
фирмата трябва да заплати неустойка. Общината
ще търси близо 2 мил. лв.
от фирмата, за неизпълнение на поетите ангажименти. Повече за позицията

на „Грийнфилд България"
ООД и провала им в Търговище четете в следващия
ни брой.
Сесията завърши абсурдно. Точно когато всички очакваха да чуят какво
се случва с рехабилитацията на ВиК-мрежата в
града, защо тя изостава,
докога изпълнителите ще
се упражняват върху търпението на търговищенци,
ръководителят на проекта
Милко Петров се позова
на поверителност и секретност на информацията, между възложителя и
изпълнителя на проекта и
помоли в залата да останат само общинските съветници.
Това предизвика бурни
реакции от страна на всички в залата. Председателят на Общинския съвет
Севим Али направи забележка на Петров, че той
няма такива права, но не
реагира своевременно и
да подложи неговото предложение на гласуване.
Истината е, че всички
„чужди” чакахме пред вратите на залата, но никой
не ни покани и да поправи
това своеволие на общи-

наря. Така всички, освен
гражданите, разбраха тайните около водния проект.
Запитан от нас журналистите, кога ще приключи
водната сага в града, забавят ли се ремонтните дейности, ще има ли санкция
за фирмата изпълнител,
както Милко Петров декларира само преди месец,
ако изпълнителят не спази
срока, а той изтича този
месец, отговорът бе: „Няма
да давам информация”.
„Това е безпрецедентен
случай”, сподели Венка
Стоянова ръководител на
групата на ГЕРБ в ОС. Не
може такъв публичен проект, реализира с публични
средства, да се обсъжда
при закрити врати, каза
още тя, напускайки залата.
Що се отнася до самия
проект и казаното от фирмата изпълнител, надзора
и ръководителя на проекта, Стоянова обобщи, че
работата е до под крушата.
„Затова днес съветниците
от групата на ГЕРБ носим
надписа „оставка”, защото не сме съгласни как се
управлява държавата и
нашата Община”, заключи
тя.

Понеделник, 2 юни 2014 г.
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ÒÎÏ ÂÈÖ

На 28-ми май, сряда, се състоя тържество по повод 55-тия рожден ден на ЦДГ "Осми март"
- Търговище. Дворът на детската градина бе препълнен с малките възпитаници, а директорът Ивелина Атанасова посрещаше родители и гости на своя празник. Малчуганите зарадваха присъстващите с много песни, танци и весело настроение. А служителите
на детското заведение бяха украсили двора с много балони и цветя.

Полицай спира мутра и
му казва:
- Дайте си трите имена, моля.
Мутрата вбесен:
- Ти луд ли си бе, а аз после как ще се казвам?
***
Учителката се оплаква
от сина на една мутра:
- Синът ви ме нарече
проститутка!
Мутрата вика сина си и
го перва зад врата:
- На какво прилича това
бе? Учителката тебе
учи ли те? Учи те! Грижи ли се за теб? Грижи
се! Какво ти влиза в работата на тебе с какво
се занимава тя след работно време?
***
Вървят по улицата две
мутри. Единият вика:
- Я гледай на земята се
търкалят 10 долара!
Вторият се навежда,
вдига банкнотата, поглежда я, хвърля я отново на земята и казва:
- Тия са фалшиви!
- Я па ти, как позна бе?
- Ами имаше две нули!
***
Между борци:
- Знаеш ли, Картофа си
купил страшна защита
за колата - познава собственика по миризмата.
Ако някой друг влезе в
колата - бум! - гръмва го.
- А стига бе! И аз искам
такава. Ще трябва да го
питам откъде я е взел.
- Няма да можеш. Оня
ден си сложил нов афтършейв...

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 05.06.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Крепча – ТП №5 и
ТП "ПС ВиК", общ.Опака.
На 05.06.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с.Г.Абланово, ПС ВиК (общ.Опака) и с.Кацелово, общ.Две могили.
На 06.06.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: с.Г.Абланово, ПС ВиК (общ.Опака) и с.Кацелово, общ.Две могили.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Археолози се натъкнаха на останки
от кораба на Христофор Колумб

Американски
учени са открили в
Карибско море останки, за които се
предполага ,че принадлежат на флагмана на Христофор
Колумб – „Санта
Мария”, пише британският в. "Индипендънт", цитиран от
Блиц.
Находката е била
открита на север от
крайбрежието
на
Хаити. Според учените, това може да
се превърне в едно
от най- важните открития на подводната
археология.

Според наличните
географски,
топографски и археологически данни, намерените отломки
действително са на
кораба, на който Колумб е открил Америка.
Сега
учените
водят
преговори
с
правителството
на Хаити, за да се
пристъпи към изваждане на кораба
на
повърхността.
Досега участниците
в експедицията се
задоволяват само
да снимат и измерват находката си.

Според шефа на аме- цяло и да стане
риканската експедиция атракция на муБари Клифърд, при иде- зея в Хаити.
ално стечение на обстоятелствата, флагманът на
Христофор Колумб може
да бъде реставриран из-

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

Слънчевите лъчи вече са толкова вредни,
колкото и тютюна
Случаите на меланома
- най-опасният вид рак на
кожата - са се увеличили
седемкратно за последните 40 години, предупреждава Telegraph.
За много лекари слънчевите лъчи се превръщат
в новия тютюн. Само във
Великобритания повече
от 13 000 души годишно
развиват меланома, а виновници са опасните ултравиолетови лъчи, които
ни дебнат дори в солариума.
В момента меланомата
е петият най-разпространен рак на Острова и найчесто срещаната форма
на ужасната болест сред
жените между 20 и 30 го-

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



дини.
В умерени количества
слънчевите лъчи са добри
за тялото, най-малкото
защото носят витамин Д,
но дори и малкото прекаляване може да има
сериозни последици. Изгорената кожа е не само
болезнена, но и е ясен
знак, че ДНК-то на организма е увредено.
Особено вредни са лъчите за малките деца. С
настъпването на летния
сезон задължително е
да помислите за подходяща защита под формата на препарати с минимален SPF фактор 15
и добра ултравиолетова
протекция.

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

