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"È äíåñ éîù Áàëêàíúò" Баба Марта бързала,
3 март 2014 г.

Божидар НИКОЛОВ
Навярно Март е най-българският
месец, защото идва с поривите на
пролетта и нейните най-български символи– мартениците. Но и
защото започва с най-бележитата
историческа дата – Трети март и
ни припомня за едно славно време
на национално осъзнаване и утвърждаване. А в тези първи мартенски
дни отдаваме почит и признателност на воювалите и загиналите
за Освобождението ни българи и
руси. На тази дата преди 136 години свършва петвековното турско
робство и България вече не е една
територия, а отново суверенна
държава и част от Европа. И ние,
българите, се връщаме след 500 години на историческия си път на по-

беди и възход – като един малък, но
горд, работлив и ученолюбив, буден
за новости и просперитет народ.
Защото след 3-ти март и Освобождението се осмислят делата на
стотици – хиляди чеда на Родината
„на ползу роду” в „името на грядущето”, за свобода и бъднини на майка България.
Има свършено и несвършено за
изтеклото историческо време. Има
възход и падения от тогавашна до
днешна България. Но има народ и
свободна родина, която днес се съгражда по правилата и примера на
най-успелите европейски народи.
Сред тях, до тях сме и ние днешните българи. Защото черпим сили и
устрем от незабравимите имена,
дела и знаци на Освобождението.

мартеници вързала

За радост на
малки и големи, за
успех и късмет, за
да е българско и
неповторимо.
С
мартеници
на сърце сме порадушни,
по-добри,
по-уверени
за утрешните дни.
Нали иде пролет и
захранва скътани
надежди, душевни
пориви, желание
за труд и обич, за
житейско щастие.

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

на изгодни цени без посредници, в землищата на:
"Флора"-Търговище ОБЩИНИТЕ: ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ, ШУМЕН И
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

Освежава
и подновява!

Свилен НИКОЛОВ
В ранните сутрешни
часове в четвъртък с
тревога и недоумение
майки и бащи, които
водеха своите деца към
детска ясла „1-ви юни”
наблюдаваха
работата на служителите на
Общинското предприятие „Флора”. Входът на
детското заведение бе

ограден от ров, а две
масивни дървета бяха
изтръгнати с коренищата. Любопитни граждани и живеещи в близост
до яслата недоумяваха,
защо е всичко това.Не
стига ли, че градът ни
се е превърнал в „лунен пейзаж” и на всякъде ни дебнат дупки и
изкопи, а
(на 8 стр.)

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

Äà ïîìíèì è òà÷èì Îñâîáîæäåíèåòî  0893 36 29 77
Óâàæàåìè
æèòåëè íà
Òúðãîâèùå è
îáëàñòòà,
Честит Национален
празник!
Нека в деня на Освобождението на България си пожелаем
нашата прекрасна Родина да бъде силна, независима и просперираща държава!
Дълбок поклон пред паметта на
тези, които преди 136 години извоюваха нашата свобода!
Поклон и пред хората, които след
пет века поставиха наново основите
на Българската държава и започнаха
нейното изграждане!
Приемете искрените ми пожелания
за здраве, успех и благополучие!

Явор КУЮМДЖИЕВ,
народен представител от
Коалиция за България

Óâàæàåìè
ñúãðàæäàíè,

Поздравявам ви с националния празник на Република България!
Трети март 1878 г. отбелязва една историческа победа! Договорът от Сан Стефано ознаменува края на Руско - турската война и
раждането на българската свобода! Изстрадана,
чакана столетия, дата, която сърцата ни винаги
ще помнят!
Днес, когато честваме Освобождението на България, ние отново преоткриваме и преосмисляме
свободата като ценност.Тя е символ на достойнствата ни като народ и наша отговорност пред
бъдещето.
Трети март за нас винаги ще бъде ден на признателност, ден на който прекланяме глави и отдаваме почит пред паметта на знайни и незнайни родолюбиви българи, които със своята саможертва
проправиха пътя на нашето Освобождение.
Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия български дух !

Дарин ДИМИТРОВ,
народен представител от
ПП ГЕРБ

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Óâàæàåìè
ñúãðàæäàíè,
Óâàæàåìè
ñúãðàæäàíè,
От името на Общинския съвет в
Търговище най - сърдечно ви поздравявам с Националния празник на Република България – Трети 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 по-добро бъдеще.

×åñòèò ïðàçíèê!
Севим АЛИ
председател на
Общинския съвет в Търговище

Честит Национален празник
и 136-та годишнина от Освобождението на България!
В сърцата на всеки един
от нас 3-ти март има своето
място, своята непоклатима
позиция на символ, олицетворяващ българската
свобода, държавност, национална идентичност и
единност.
Свободата обаче излиза от границите на общоприетата патетика. Тя е вътрешна необходимост и
мотив за действие. В нейните редове стоят хиляди
знайни и незнайни личности – не само от близкото
и далечно минало, но и от нашето съвремие. Те са не
само българи или руси, но хора от различни националности. Този ден е повод да си припомним и поклоним
на всички тях и техния самоотвержен патриотизъм.
Няма нищо по-важно от това да имаш правото на
избор, възможността да се развиваш по собствени
критерии и преценка, което всъщност е правото на
всеки един от нас да живее пълноценно и родолюбиво. Отстоявайки по-често себе си, ще градим с реални усилия общото благо за страната и народа ни!

Красимир МИРЕВ
кмет на
община Търговище

Понеделник, 3 март 2014 г.
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Здравната
вноска
за
безработни
Син
Вноската от 16,80 лв. остава непроменена и през 2014 г.
подпали
имот на
баща си
Крими шок

Голям пожар горя в село
Мировец, община Търговище в сряда, 26 февруари,
следобяд. Запалена е била
стопанска постройка, собственост на 86-годишен мъж
от селото. Огънят бързо изпепелил 40 кв.м. покривната
конструкция на постройката
и намиращите се вътре повече от 20 бали люцерна.
Дошлите на мястото огнеборци успели да локализират и да погасят пожара,
но разчистването на последиците продължили още
близо три часа. Благодарение на бързите действия
на пожарникарите, от огъня била спасена къщата на
собственика, която била в
непосредствена близост.
Служителите на регионалното полицейско управление
в
Търговище
установили по-късно, че
постройката е била подпалена от 52-годишния син на
собственика, който живеел
в същото село. Засега няма
информация за мотивите му.
Синът е задържан в търговищкия арест.
По случая е образувано
досъдебно производство

Хората, които сами внасят
задължителните си здравноосигурителните
вноски
(например трайно безработни, които не получават
обезщетение от Бюрата по
труда, не се осигуряват от
държавата и др.) и не са
регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на
Кодекса за социално осигуряване , трябва да ги превеждат в хазната до 25-то
число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят.
Това означава, че здравната вноска за месец януари
2014 г. трябва да се внесе
най-късно до 25 февруари
2014 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и
за тази година е поне 16,80
лв.
От НАП напомнят също,
че всички лица, за които
възниква задължение сами
да внасят здравноосигурителните си вноски подават
в териториалните структури
на НАП по постоянен адрес
декларация – образец 7. Тя
се подава в срок до 25-то
число на месеца, следващ
месеца на възникване на задължението за осигуряване
от лицата, които не са осигурени на друго основание.
Тоест ако от 1 януари сте в
това качество и трябва сами
да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 фев-

Национална кампания

руари трябва да подадете
декларация образец 7.
Здравноосигурителните
права на гражданите, които
се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са
внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период
от 36 месеца. Периодът се
брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в
който лицето потърси медицинска помощ, платена от
Националната здравноосигурителна каса. Правата се
възстановяват от датата на
заплащане на всички дъл-

жими вноски.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус,
както и да проверят периодите, за които им липсват
здравноосигурителни
вноски чрез електронната
услуга на НАП. Услугата е
автоматична и изисква само
въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С
електронния калкулатор на
НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях
от 2000 г. до сега.

Проверки в областта на

СПРИ и се прегледай Инспекцията по труда

853 жители на Търговищка област са преминали безплатен скринингов преглед по националната програма
„СПРИ и се прегледай». Общо 7 895 покани са били разпратени по Националната кампания за ранна диагностика
и онкологични заболявания, съобщиха от Регионалната
здравна инспекция.
Наскоро стана ясно, че срокът на проекта е удължен до
21 септември т.г. и така е реализирана четвърта селекция
на граждани от областта. В процес на доставяне са 2163
покани, от които 1359 за прегледи за рак на маточната
шийка, 266 за рак на млечната жлеза и 538 за рак на
дебелото черво и ректума (256 на жени и 282 на мъже).
Срокът за явяване на преглед е максимално удължен до
31 август 2014 г.
Тези, които получат такава покана, могат да се прегледат във всяко лечебно заведение в страната, което има
договор с Министерство на здравеопазването за работа
по проект „СПРИ и се прегледай!“.На територията на Търговищка област здравните заведения с договор по проекта са общо шест – по две в Търговище, Попово и Омуртаг.

Малко над 4 500 нарушения е констатирала Инспекцията по труда в Търговище.
Това стана ясно в сряда по
време на пресконференция,
на която директорът на ведомството Галина Градинарова се отчете за свършеното през изминалата 2013
година.
Общо извършените проверки в Търговищка област
са 950. Като 74 от тях са
били съвместни с други контролни органи.
Най-много от констатираните нарушения са тези по
трудово правоотношения – 3
365. По закона за здравословни и безопасни условия
на труд са констатирани 1
157 нарушения.
През изминалата година
са били издадени общо 160

наказателни постановления,
като сумата от тях възлиза
на близо 150 000 лв.
През 2013 година в Инспекцията по труда в областния център са постъпили
общо 204 сигнала. Повечето
от тях касаят трудовоправните отношения в случаите
когато работодателят е неизвестен. Повдигани са били и
въпроси за неизплащането на
работни заплати, както и за
обезщетения при напускане.

Лазурният бряг е на върха на индекса Prime Enclave
Index – класация на базата
на средните цени на луксозните имоти и хотели, както и
ексклузивността и глобалната
привлекателност. Това сочи
изследване на Savills. Типичен
луксозен имот с пет спални
там струва около 28.5 млн. долара. В близкия Монако, който
е пети в класацията, аналогичен имот струва 25 млн. долара.
В топ 20 на класацията
влизат и Аспен в САЩ, Сейнт
Бартс на Карибите и Венеция в Италия, както и някои
по-отдалечение райони като
Сейшелите, Малдивите и Емирейтс Хилс в Дубай. Повечето
ултрабогати купувачи са от
Северна Америка, но те като
цяло предпочитат дестинации,
по-близки до родната им страна, като пазаруват основно на

Карибите и популярните места в Северна Америка.
Също като американците
богаташите от Близкия изток
купуват основно на места,
близки до родината, като търсят най-вече в Дубай и Абу
Даби, макар че започват да
навлизат и в Средиземноморието.
Руснаци пък се насочват
към Европа, но също и Карибите.
Интересно е, че в групата
на топ купувачи в тази категория имоти не присъстват китайците. Като цяло те предпочитат да инвестират в големи
градове, като внимателно преценяват потенциала за поскъпване на имотите. Азиатските купувачи гледат на имотите
като на част от инвестиционния си портфейл, отбелязват
авторите на доклада.
БЪЛГАРИЯ 14-А В

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Вход свободен за Празника

Ïî ïîâîä íàöèîíàëíèÿ ïðàçíèê äíåñ, 3 ìàðò, Ðåãèîíàëíèÿò èñòîðè÷åñêè ìóçåé â Òúðãîâèùå îáÿâè âõîä ñâîáîäåí çà
âñè÷êè ñâîè åêñïîçèöèè, ïîäðåäåíè â Ñëàâåéêîâîòî ó÷èëèùå
è Õàäæè Àíãåëîâàòà êúùà. Ãàëåðèèòå ñà îòâîðåíè îò 9.30
äî 13 ÷àñà.
Â Ñëàâåéêîâîòî ó÷èëèùå ñà ïîäðåäåíè èçëîæáèòå: „Íà
îðúæèå, çà Áúëãàðèÿ” – ïîñâåòåíà íà 136 ãîäèíè îò Îñâîáîæäåíèåòî íà ãðàä Òúðãîâèùå îò îñìàíñêî âëàäè÷åñòâî;
„Ñ ïëàìúêà íà âÿðàòà” /èêîíè è öúðêîâíà óòâàð/; „Âåëèê å
íàøèÿò âîéíèê”; „Èçãóáåíèòå äúùåðè íà Ìàéêà Áúëãàðèÿ –
Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ”; „Âúçðîæäåíñêà êëàñíà ñòàÿ”, êîÿòî å
ïîñòîÿííà åêñïîçèöèÿ.
Â Õàäæè Àíãåëîâàòà êúùà ìîæåòå äà ðàçãëåäàòå åòíîãðàôñêàòà åêñïîçèöèÿ.

Àíòîíîâî

Общината получи
клуба на пенсионера

Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåõâúðëè áåçâúçìåçäíî ïðàâîòî
íà ñîáñòâåíîñò âúðõó ÷àñò îò èìîò – ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò íà îáùèíà Àíòîíîâî. Èìîòúò å â åäíîåòàæíà
ñãðàäà è å ñúñ çàñòðîåíà ïëîù îò 108 êâ. ì. Â ìîìåíòà ñå
èçïîëçâà çà êëóá íà ïåíñèîíåðà. Ïîìåùåíåòî, êîåòî ñå íàìèðà íà óë. "Òóçëóøêè ãåðîé» ¹52, ñå ñòîïàíèñâà îò îáùèíà Àíòîíîâî è â ìíîãî äîáðî ñúñòîÿíèå.
Ïðåõâúðëÿíåòî íà ÷àñòòà îò èìîòà å ïî ïðåäëîæåíèå
íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Åìåë Ðàñèìîâà äî Ìèíèñòåðñêèÿ
ñúâåò. Â íåãî ñå èçòúêâà, ÷å îáùèíà Àíòîíîâî íå ðàçïîëàãà
ñúñ ñîáñòâåíè ñãðàäè è ïîìåùåíèÿ, êîèòî äà èçïîëçâà çà ñîöèàëíèòå è îáùåñòâåíè íóæäè íà âúçðàñòíèòå õîðà â ãðàäà.
Â ñúùîòî âðåìå íÿìà èñêàíèÿ îò äúðæàâíè ñòðóêòóðè çà
ïîëçâàíåòî íà èìîòà.
Îò îáùèíà Àíòîíîâî ïðåäîñòàâÿò ôèíàíñîâà îáîñíîâêà, ñïîðåä êîÿòî çà ïîääúðæêàòà ìó íÿìà äà ñà íåîáõîäèìè
ñðåäñòâà îò äúðæàâíèÿ áþäæåò.
Ïðåäñòîè îðãàíèçèðàíå íà ïðåäàâàíåòî è ïðèåìàíåòî íà
÷àñòòà îò èìîòà, îòïèñâàíåòî é îò àêòîâèòå êíèãè íà
äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò è ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîð ìåæäó Îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë è êìåòà íà Àíòîíîâî çà áåçâúçìåçäíîòî
ïðåõâúðëÿíå.

Ïîïîâî

Участие в международна
туристическа борса

Çà ïðúâ ïúò â ñâîÿòà èñòîðèÿ ïðåäè äíè, îáùèíà Ïîïîâî
ó÷àñòâà íà ìåæäóíàðîäíàòà òóðèñòè÷åñêà áîðñà „Âàêàíöèÿ
è ÑÏÀ”. Áîðñàòà ïðåäõîæäà íà÷àëîòî íà âñåêè òóðèñòè÷åñêè ñåçîí è ïî òðàäèöèÿ ñå ïðîâåæäà â ñòîëèöàòà íà Áúëãàðèÿ. Ó÷àñòèåòî íà Ïîïîâî íà 31-òî ìåæäóíàðîäíî èçäàíèå
íà áîðñàòà ñòàíà âúçìîæíî, áëàãîäàðåíèå íà ðåàëèçèðàùèÿ
ñå â ìîìåíòà òðèñòðàíåí ïàðòíüîðñêè ïðîåêò „Èñïåðèõ Ðàçãðàä - Ïîïîâî: ïúò íà äðåâíè êóëòóðè è òðàäèöèè“.
Îãðîìíàòà åêñïîçèöèîííà ïëîù â çàëèòå íà Èíòåð Åêñïî
Öåíòúð - Ñîôèÿ òàçè ãîäèíà áå çàåòà îò ùàíäîâåòå è àòðàêöèèòå íà íàä 250 èçëîæèòåëè îò Áúëãàðèÿ è ÷óæáèíà, 48
îò êîèòî ó÷àñòâàõà çà ïðúâ ïúò.
Ùàíäúò íà Èñïåðèõ, Ðàçãðàä è Ïîïîâî áå ïîñåòåí è îò
îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë íà Îáëàñò Ðàçãðàä, ã-í Ñòîÿí Íåí÷åâ,
êîéòî ïðîÿâè ñåðèîçåí èíòåðåñ êúì ðåêëàìèðàíîòî.
Â îáùèÿò çà òðèòå îáùèíè òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò, îáùèíà Ïîïîâî ðåêëàìèðà ñâîèòå íàé-âïå÷àòëÿâàùè ôåñòèâàëíè è
âàæíè ñúáèòèÿ, ïðèðîäíè è êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêè äàäåíîñòè,
êàêòî è âúçìîæíîñòèòå çà ðåàëèçèðàíå íà ñàìîñòîÿòåëåí èëè
îðãàíèçèðàí òóðèçúì è íà íåéíàòà òåðèòîðèÿ.

Къде купуват супер богатите?
ИМОТНИТЕ ИНТЕРЕСИ
НА БРИТАНЦИТЕ
В края на миналата година
България се е придвижила с
6 позиции до 14-то място напред в класацията на онлайн
портала TheMoveChannel.com
на най- предпочитаните от
британците дестинации за покупка на жилище.
През декември страната
ни е събрала 1.5 на сто от запитванията на портала. Вече
повече от година България не
е попадала в топ 10 на класацията му. САЩ остават любимата дестинация на британците за покупка на жилище в
чужбина. Следва Испания, а
третата позиция е за Бразилия. Топ 10 се допълва от Португалия, Франция, Аржентина,
Канада, Турция, Тайланд и Кипър. Кипър попада в топ 10 за
първи път от януари миналата
година. Пазарът на имоти в

страната преживява отлив на
купувачи заради наложените
мерки за контрол на капитала
във връзка със спасителната
програма.
Гърция, интересът към
която също спадна заради
кризата, отново се изкачва в
класацията. През декември
южната ни съседка е достигнала 16-то място – с 3 позиции над ноемврийското класиране.
Най-сериозен скок през декември записва Аржентина – с
18 места в класацията до шестата най-търсена дестинация
за покупка на имот. Бразилия
измества Португалия и отново
е в топ 3 на класацията. Търсенето на имоти от албионците в Италия записва сериозен
спад, докато запитванията за
Канада са достигнали рекордно високи равнища, отчитат от
портала.

Понеделник, 3 март 2014 г.
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Прочетохме за вас от в. "Животът днес"

дом –
Мартенски поздрав В Младежкия
Търговище
в Община Търговище Концерт по повод Китайската нова година

В петък, 28 февруари,
ежедневието на общинската администрация бе
"нарушено" от малките
Петя, Аурелия и Берг от
Пета ясла в Търговище. С
песнички за Баба Марта
и специално изработени
мартенички, те поздравиха кмета Красимир Мирев
и неговите заместници,
предизвиквайки умиление по лицата на всички
присъстващи.

На 27 февруари, четвъртък в Младежкия дом в Търговище се проведе концерт
по повод китайската нова
година. Другият повод за
проявата бе посрещането
в областния град на учителя по китайски език – Мън
Линин.
Учениците от Търговище,
които са се записали да
изучават китайски език, са
над 130, те са възпитаници
на две от училищата на града – I-во ОУ „Христо Ботев”
и ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”. По-голямата част от
желаещите учат в основното училище, а останалите в
Езиковата гимназия.
Гости на концерта бяха и
проф. Ли Сяокуей, директор
на Института „Конфуций” от
Велико Търново и проф. Пламен Легкоступ, ректор на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методик”, както и председател на
Управителния съвет на образователната институция.
След края на концерта,
който е организиран от Института „Конфуций” – Велико Търново, Дружество
„Приятели на Китай” – Търговище, ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”, Първо ОУ
„Христо Ботев” и община
Търговище, бе подредена и
изложба с рисунки на деца
от Основно училище „Христо Ботев”.

Понеделник, 3 март 2014 г.
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Някои професии предразполагат
към наднормено тегло
Замисляли ли сте се
хората от кои професии
най-често страдат от
наднормено тегло? На
първо място в “черния
списък” са готвачите и
сладкарите, а на второ... счетоводителите.
Поне това показва списъкът, публикуван от
в. “Индипендънт” (The
Independent).
ПРИЧИНИТЕ СПОРЕД СПЕЦИАЛИСТИТЕ СА НЯКОЛКО:
Първо, работата на
счетоводителя например е доста нервна
– всяка грешка е определяща за крайния
резултат, а периодите
на отчети и ревизии са
особено стресови.
Второ, тези професии изискват съчетаване на бистър и бърз ум
с липса на емоции, а
мозъкът се нуждае постоянно от енергия, т.е.
от храна (най-вече глюкоза).
Затова специалистите съветват да се употребяват редовно храни като овесени ядки,
мюсли, чай без захар
или с малко мляко. Но
обикновено в такива ситуации хората ядат предимно кроасани, вафли,
шоколад и бонбони.
Трето, професиите,
които предразполагат
към напълняване, обикновено не са от найжеланите. Повече са
тези, които ги упражняват, защото така са се
стекли обстоятелствата или просто защото
трябва да работят нещо.
Това неминуемо води до
чувство на потиснатост
и скука, а те подтикват
тялото да иска сладко.
И накрая – много от
тези професии са свързани със заседяване.
А при малко подвижен
начин на живот мазнините не се разграждат
достатъчно и както е доказано, това повишава
апетита.
За да поддържа тонусът и работоспособността, мозъкът трябва
да получава импулси от
периферията: от работещите мускули и стави
или от кожата, от лигавицата на устната кухина и вкусовите рецептори. Затова, ако тялото
дълго се намира в покой, чувството за глад
нараства.
Спазването на ограничаващи диети почесто не дава желания
резултат. Обяснението
за това е най-вече от
психологическо естество. При спазване на
някаква диета, особено забраняваща някои
от любимите храни, се
стига до допълнително
влошаване на настроението и понижена работоспособност. А това
води и до срив с последващо покачване на
килограмите.

КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА - 3" с. МАКАРИОПОЛСКО
На основание чл.16/1/3/т.1 от ЗК насрочва редовно Годишно отчетно събрание на Кооперацията на 22.03.2014год. от 9,00 часа в салона
на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на Кооперацията и УС през стопанската 2013 година и насоки за развитие на Кооперацията през 2014 година.
2. Отчет за финансовото състояние на Кооперацията, приемане на годишния баланс и разпределение на печалбата за 2013 г.
3. Заключение на КС по отчета на УС и доклад за дейността му през
2013 година.
4. Приемане и освобождаване на член - кооператори.
5. Обсъждане на въпроси от правомощията на Общото събрание, делегиране права на Председателя и УС, съобразени по компетентност със ЗК
и действащия устав на Кооперацията.
Поканват се всички член - кооператори да уважат с присъствието
си събранието. При липса на кворум, събранието ще се проведе един
час по - късно на същото място.
За контакти и уточнения тел: 0878507101
От Управителния съвет

Недостигът на витамин С ускорява стареенето

Все пак такава ситуация има решение. Ако
спазвате следните съвети, нарастването на
теглото не само ще се
прекрати, но и при достатъчно упоритост, килограмите ще спаднат.
• Намалете
мазнините!
Многобройни изследвания доказват, че мазната храна е основната
причина за повишаването на теглото. Затова
- заменете свинското
месо с говеждо, мазните видове риба с риба
с ниско съдържание на
мазнини, с пиле или пуешко месо.
Не са отказвайте от
хляба, макароните и
картофите – те са източници на сложни въглехидрати, които създават
за дълго време чувство
за ситост.
Яжте и повече
зеленчуци.
Приготвяйте храната
на грил или я задушавайте.
• Преминете към разделно хранене!
Доказано е, че когато ядем често, по-лесно
можем да контролираме апетита си, по-рядко
преяждаме и в резултат
на това намаляваме с
15-20%
количеството
приемани калории.
Дръжте винаги под
ръка чаша чай или кафе
с мляко (без или с много малко захар!), които
можете да отпивате при
необходимост на малки
глътки.
Айранът,
ядките,
обезмаслената извара
и малка филийка пълнозърнест хляб също могат чудесно да залъжат
глада ви.
• Избягвайте
сладките неща!
Прекомерното количество захар стимулира
отделянето на инсулин
и активизира системите, които способстват за
натрупването на мазнините.
Не се отказвайте изцяло от сладкото. Ако си
го забраните, ще си създадете дискомфорт, т.е.

ще нарасне чувството
на тревожност. Сладки
неща яжте, когато вече
сте сити, но много бавно, наслаждавайки се
на техния вкус.
• Не преяждайте
особено на вечеря!
Вечер апетитът е
по-голям, отколкото сутрин. Това е свързано и
с факта, че ние трябва
да се освободим от натрупаната през деня отрицателна енергия, да
се отпуснем и успокоим.
За да не преяждате:
- хапнете нещо преди
да си тръгнете от работа;
- определена част от
пътя до дома вървете
пеша или се разходете

15-20 минути преди да
се приберете;
- 15-20 минути преди
ядене изпийте на малки
глътки чаша чай с мляко;
- вземете си вана или
горещ душ;
- не вечеряйте пред
телевизора, не четете
по време на хранене.
Други особено опасни за фигурата професии, според британските диетолози, са:
- библиотекари,
- банкови служители,
- продавачи,
- редактори,
- полицаи,
- учители,
- системни и бизнес
администратори.

За това свидетелстват публикуваните резултати на японски
учени от Института по
геронтология и Университета за медицина и
стоматология в Токио,
под ръководството на
Акихито Исигами.
Чрез опити на генетична основа те са установили, че ако витамин
С в организма е в недостатъчно количество,
това води до мутации
и увеличава риска от
различни заболявания,
а общото стареене се
ускорява до 4 пъти.
По норматив препоръчителната дневна доза
витамин С е 60 мг, като
тя може да се набавя от
естествени
източници
при пълноценно и разнообразно хранене.
Най-богати на витамина са различните
видове храни от расти-

телен произход – цитрусовите плодове, черешите, малините и др.
от този вид, доматите,
чушките, спанакът.
Специалистите пре-

поръчват дневната доза
витамин С да се увеличава пропорционално
на физическата активност, но не бива да надвишава 1 грам.

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ИМА СЛЕДНОТО
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Укрепване на свлачище път TGV1053
/Омуртаг- Търговище / - граница община
/Омуртаг-Търговище / - Божурка - Пайдушко/ TGV 1017 от км 6+440 до км 6+500 с регистрационен № 25.5520.01 „ .
Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „ Съединение „ №71,
ет.3, град Шумен.

С какво бананите са толкова полезни

Бананите са много популярен плод, особено сред децата. Освен това те са налични в
магазините през цялата година, макар основните им производители да са чак страните
от Латинска Америка.
В света на кулинарията
бананите се разделят на 2
основни вида - десертни или
жълти банани и зелени банани, които се използват предимно за готвене.
Бананът съдържа голямо
количество нишесте и е основна храна в някои страни.
Плодовете имат обвивка, която е показателна за много от
качествата им: когато по нея
има ударена част, плодът отвътре също е засегнат, зелената
обвивка оказва недостатъчно
зрял плод, а кафявата – че бананът е кашест и доста по-мек.
Макар у нас да ядем бананите най-вече сурови, всъщност те могат също толкова
успешно да се готвят, пържат
и пекат.
ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА В
БАНАНИТЕ
Бананите са засищаща и
здравословна храна, подходяща за всяко хранене, тъй като
съдържат малко калории, мазнини, натрий и холестерол, а
същевременно са богати на
много важни хранителни вещества.
Независимо че съдържат
много въглехидрати, бананите
са част от здравословната диета. Освен че са с много калий

– факт, който е добре известен
на мнозина, те са и добър източник на фибри, витамин В6,
витамин С, витамин А, манган,
фолиева киселина.
В бананите се съдържат, макар и в по-малко количество,
калций, магнезий, цинк, мед,
желязо, витамин Е и селен. Те
са известни и като пребиотична храна, защото стимулират
растежа на полезни бактерии
в храносмилателния тракт.
• Калории: един средно голям банан има около 105 калории.
• Мазнини: по-малко от 1 г
мазнини в един брой.

• Фибри: тялото ни се нуждае от около 25 г фибри на
ден, а един банан може да ни
достави до 3 г от тях. Фибрите
са особено полезни за храносмилателната система.
• Калий: от 422 до 467 мг.
Това е значително количество! Този минерал е важен за

правилното функциониране на
всички клетки, тъкани и органи. Той служи като електролит
и е от особено значение за работата на сърцето, както и за
съкращението на мускулите.
• Витамин В6: един банан
съдържа около 0,8 мг. Витамин
В6 е необходим за синтеза на
невромедиаторите серотонин
и норадреналин.
• Витамин С: съдържа около 10 мг. Витамин С подпомага растежа и възстановяването на всички клетки и тъкани
в тялото и подпомага доброто
функциониране на имунната
система.
• Витамин
А:
52
IU. Той
е необходим
за регулирането на
имунния
отговор,
грижи
се
за
доброто
зрение
и растежа на костите.
• Витамин Е: в един банан
се съдържат около 0,8 мкг
витамин E – важен антиоксидант, който неутрализира вредата от действието на свободните радикали.
• Манган: един банан доставя до 0,20 мг манган, чиято

основна функция е да активира важни ензими в организма.
•Фолати:
около
16
микрограма.
Съединенията
на фолиевата киселина помагат на тялото да произвежда и поддържа нови клетки и
са особено важни по време
на бременност – най-вече за
профилактика на дефекти на
невралната тръба.
• Калций: бананите съдържат и малко калций, който
подпомага растежа на костите.
• Магнезий: подобно на калия, той е електролит и играе
важна роля за предаването на
нервните сигнали, обмяната
на белтъчините и въглехидратите, мускулното съкращение
и целостта на клетките.
• Цинк: минералът е нужен
за правилното функциониране на имунитета, за деленето
на клетките и техния растеж,
за заздравяването на раните
и разграждането на въглехидратите.
• Мед: Тя играе роля в обмяната на веществата, поддържа цвета на косата, подпомага усвояването на желязото
и доставката на кислород до
клетките, помага за производството на хормони.
• Желязо: то е важен минерал за транспортирането на
кислорода до клетките.
• Селен: важен антиоксидант, което се доказва от ролята му да предпазва клетките от увреждане.

Понеделник, 3 март 2014 г.
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ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɪɟɭɫɬɪ39&

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɩɨɞɨɛɪ

ɤɜɦ ɂɞɰɟɧɬɴɪɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɞɨɡɚɦɚɡɤɚ 
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɫɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ 
ɤɜɦ ɭɥȾɭɧɚɜɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɸɠɟɧ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜ

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɧɚɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ39&

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɧɚȻɪɹɫɬɚɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ɂɞɪɚɜɧɚɤɚɫɚɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ 
ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚɫɬɚɹ
ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɧɨɜɡɚɜɴɪɲɟɧ 

ÇÍØÄËÌÍÂÍÍÓÄÏÑÇ

Ɉɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɨɮɟɪɬɢ
ɡɚɬɪɢɫɬɚɣɧɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ

āĊăùċþýùăČĈāċþāĄāĈĉćýùýþċþāąćċ
ěĊħĭġĸûęĩĦęġĤġĝĩĬĜĜĩęĝěúĳĤĜęĩġĸ"
ćĚĳĩĦĞīĞĪĞģĳĥùĜĞĦįġĸfûāăċćĉāĘv
ĆāþûāĈĉþýĄùüùąþĈćĊĉþýĆāĐþĊċûć
ĀùûùđùĊāü ČĉĆćĊ ċāăćąčćĉċ
§¾¬¸¹©¬´µÇ¸¹·µ¯¹¬²¸¹©µÇ©Ç¸·µ± Ç¸Çª·¯§Ç¯Çµ¹ªµ©µ·´µ¸¹Ç
Á²ªµªµ«¯¿¬´Çµ¶¯¹Ç³¬ Ç±µ¬¹µÇª·§«¯³Ç Ç®§Ç¨Á«¬À¬¹µ
´sn}{n~|st

Ç

38 кв.м., тухлена, старо

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

стоителство,

 0876 69 47 81

ТЪРСИМ ЗА РАБОТА
В ШВЕЙЦАРИЯ
сервитьор
до 40-годишна възраст
и детегледачка, също
до 40-годишна възраст.
Владеенето на западен
език е с предимство. 
0899/ 67 68 17

Продавам или
Давам под наем
ОФИС
в кв. "Борово око"
 0887 369 592

Продавам АПАРТАМЕНТ
на ул. "Антим първи" 29,
тухлен, 67 кв. м.
Продавам и ГАРАЖ с нотариален акт зад магазина на
CBA на ул. "Трапезица"
тел: 0886/ 986 111

12:24
13:10
13:42
15:39
15:48
17:15
17:55
18:19
19:41
20:58

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

Купувам
пчеларска
центрофуга
3-4 рамкова
0894 47 25 46

Продавам ТРАБАНТ
и вилно място над
„Борово око”
тел: 0899/ 013 447

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,

11:40
Шумен
11:45
Варна
12:00
Г. Орх.
13:30
Варна
10:30
София
16:32
Шумен
16:12
Г.Орх.
13:00
София
17:35
Варна
16:15
Ст. Загора
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

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

в района на Архива на НОИ

ИЗГУБЕНА ДИПЛОМА
тръгващи от ж.п. гара Търговище
серия ЮЗУ - 98, №002803, Категория тръгва от гара пристига тръгва до гара
пристига
21:45
Варна
00:13
00:14
София
06:11
рег.№ 301804 от 2000 г. на БВ
БВ
22:35
София
04:05
04:06
Варна
06:18
ПВ
06:05
Търговище 06:05
Шумен 06:48 р.д.
името на
БВ
04:50
Варна
06:53
06:54
Ст. Загора 11:40
ПВ
07:20
Шумен
08:02
08:03
Г. Оряховица 09:47
ДИАНА ЙОРДАНОВА
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
09:06
Шумен
09:50
УБВ
07:15
Варна
09:12
09:13
София
14:36
БОЛНОВА
БВ
07:00
Плевен 09:34
09:35
Варна
11:40
06:45
София
11:47
11:48
Варна
13:44
да се счита за НЕВАЛИДНА УБВ
ПВ
БВ
ПВ
БВ
БВ
ПВ
ПВ
БВ
БВ
БВ

ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Продавам 7 дка НИВИ
и 5 дка ЛИВАДИ в с.
Малоградец, общ.
Антоново
Продавам КИРПИЧЕНА
тел: 0898/ 268 216
КЪЩА с 1 дка място, ток,

(1-5)

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

12:25
13:11
13:43
15:41
15:49
17:16
17:56
18:20
19:42
20:59

СЪОБЩЕНИЯ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Продавам АПАРТАМЕНТ, не обзаведен
двустаен, 75 кв. м.,
ет. 2 в кв. „Запад” 3
в близост
до магазин „Lidl”
Цена: 38 000 лв.
тел: 0988/ 906 279

вода, кладенец в село
Васил Левски.
И стопански постройки с
1 дка дворно място
тел: 0885/ 800 124

ÑÒÎÊÈ



МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Г. Орх.
София
Шумен
София
Варна
Г. Орх.
Шумен
Варна
Плевен
Варна

14:10 б.с.
18:43
14:27 б.с.
21:22
17:52
18:58
18:39
20:23
22:10
23:05

Давам под наем

Продавам или
АПАРТАМЕНТ Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око" в кв. "Борово око"
 0887 369 592  0887 369 592
(1-4)

§¦§© ª©§°¦§¨¤²¦

Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Собствениците на имоти в град Търговище, кв.
2, между ул. „Цар Симеон” и ул. „Опълченска”,
ги предлагат за продажба.
тел: 0601/ 6 65 17 и 0888/ 410 245
(1-4)

¬¤d«©¡¤§e ¤£ª©
ª¨§¨©«¥¦«¦«
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Фирма занимаваща се с търговия
на селскостопански машини
ТЪРСИ ШОФЬОР с кат.C+Е (за извън габаритни товари)
Изисквания за длъжността:
- Високо ниво на лична дисциплина,отговорност и
желание за работа
- Професионален опит: минимум 2 години
- Шофьорска книжка:C и Е кат.
тел. за контакти: 0601-67-138



(1-4)
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ТЪРГОВЕ

Търся неангажирана, здрава
Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
ЖЕНА, вдовица или разведена
ЗА ДЪЛГОТРАЙНО ГЛЕДАНЕ НА КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .
БОЛЕН В ЧУЖБИНА.
Може и туркиня. По възможтелефон за връзка: 084/ 65 55 77;
ност не пушачка.
0 888 638 040; 0 888 398 525
тел: 0897/ 717 098

¬¤À£§ª£¡e

£¬¨¬¦«©£«¡¦¡¯¦¡

ÍÀÅÌÈ



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 14.03.2014 г., от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Равно село, с.Черна вода, с. Малка
Черковна,с.Свободица – община Антоново.
На 13.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Поройно, с.Кьосевци както и рибарско селище Ястребино /
Изворово/ - община Антоново.
На 12.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Еревиш, с.Ястребино и с.Божица - община Антоново.
На 11.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Берковски, Долец и Конак от община Попово, както и
селата Трескавец, Моравка и Любичево от община Антоново.
На 10.03.2014 г., от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: км.Длъжка поляна, км.Стара речка и км.Богомолско - община
Антоново.
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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

((2-4)

Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

WWWIMOTI VIKTORIACOM
ª·ÇÁ·ªµ©¯À¬Ç
º²ÇÇ¬©¸±¯ÇÇ«µÇ Ç Ç¹¬²ÇÇÇ ÇÇÇ
¯¹§²¯À¬Çb§¶·¬«Á±~Ç Ç¹¬²ÇÇÇ ÇÇ

РЕКЛАМИ

(3-10)

ÐÀÁÎÒÀ


ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬɸɠɧɚɫɬɚɜɚɧɫɤɚ 
ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɥɭɤɫɪɟɦɨɧɬ

ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɫɥɟɞɪɟɦɨɧɬ 
ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɦɚɧɫɚɪɞɚ

 Ç¹º¼²§

ɐɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬ39&

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɧɨɜɨɫɬɪɜɨ 
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ ɠɢɥ 

ɤɜɦ ɉɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬ39&

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ 
ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɩɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 



(1-2)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

ÎÒÑÚÏÊÈ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

3 март 2014 г.

6 страница

понеделник

Kino Nova - Батман и Робин
21.00 ч. - екшън

3 март
БНТ 1
07:00 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
10:55 Военен ритуал за издигане на Националния
трибагреник пряко
предаване от паметника на Незнайния воин
11:20 Отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Слънце се слега да
зайде - концерт на ансамбъл Филип Кутев
14:00 Пътят към София - тв
филм
15:10 Златните песни от
Златният Орфей
15:50 Козият рог - игрален
филм
17:30 Фърчи, о, друже - документален
18:25 Тържествена заряпроверка по случай
Националния празник
на Република България пряко предаване
от площад Народно
събрание
19:15 Голямото четене: Под
игото - документален
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Българските освобождения
22:00 Писмо до Америка игрален филм
23:50 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Зелената песен на
България - концерт
13:40 Ана и кралят - драма
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините

20:00 Шоуто на Слави
21:00 България търси талант кастинги
22:00 bTV Новините
22:30 Оркестър без име комедия

16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Предградие - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Гарфийлд в действие комедия
bTV Action
22:00 Гувернантката - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Лигата на справедливост- 23:00 Напълно непознати
- сериал
та - анимация
11:00 Дивата муха - предаване
bTV Lady
за екстремни спортове
08:00 Диво сърце - сериал
11:30 Ренегат - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
12:30 Пустинята – екшън
13:00 Шоуто на д-р Оз - ток шоу
14:30 Дивата муха- предаване 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс –
за екстремни спортове
ток шоу
15:00 Кости - сериал
15:00 Блясък - риалити
17:00 Платина - сериал
15:30 Пътят към висшата мода 18:00 В.И.П - сериал
риалити
19:00 Опасни улици - сериал
16:00 Призракът на Елена 20:00 Щитът - сериал
сериал
21:00 Тринайсет - сериал
18:00 Изпитание на любовта 22:00 Холивудски ченгета сериал
приключенски
20:00 Цветовете на любовтасериал
bTV Cinema
22:00 Престъпления и страсти
07:00 Никита - сериал
- сериал
09:00 Трета смяна- сериал
23:00 Призракът на Елена 10:00 Цялата истина - сериал
сериал
11:00 Тук на земята - драма
13:00 Цялата истина - сериал
Nova TV
14:00 Никита - сериал
06:20 Здравей, България
15:00 Черният рицар - eкшън
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Никита - Отмъщението - 11:30 Тончо Русев на 80 - юбисериал
леен концерт
19:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Градска полиция - сериал 13:30 Аз обичам България! -шоу
21:00 Път към отмъщение 15:20 Черешката на тортата - тв
драма
шоу
23:00 Хищникът - екшън
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
bTV Comedy
18:00 Сделка или не – тв. игра
07:00 Модерно семейство 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Стани богат - световна
08:00 Пинки и Брейн - сериал
ТВ игра
09:00 Шоуто на Слави
22:00 Господари на ефира - шоу
10:00 Марсиански атаки 22:30 От местопрестъплението
комедия
- сериен
12:00 Модерно семейство 23:30 Закон и ред: Умисъл за
сериал
престъпление - сериен
13:00 Майк и Моли - сериал
14:00 Предградие - сериал
Diema TV
14:30 Трева- сериал
08:45 Убийството - сериал
15:00 Напълно непознати 10:00 Затъмнение в Лос Анджесериал
лис - екшън

вторник

Kino Nova

07:40 Инспектор Луис - сериал
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Инспектор Луис - сериал
14:30 Авиаторът - драма
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Батман и Робин - екшън
23:30 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

06:30 Добро утро- България
12:30 Новини
13:00 Разкази от войната- част
I - документален
14:00 Любов и вендета- сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 А група: Локомотив /Пд/ Черноморец /Бургас/
17:30 Нюзрум
18:30 Добър вечер- България
19:30 Следващият- моля- тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
21:30 Ил Диво- концерт- на
живо от Лондон
22:30 Новини

bTV Cinema - Престиж
21.00 ч. - драма

4 март
БНТ 1

11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 - сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Военни престъпления сериал
15:20 Зина - принцесата войн
- сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Сурова сделка - екшън

20:00 Север Юг - сериал
21:30 Фамилията - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:00 Полупрофесионалисти комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

15:20 Зина - принцесата войн
- сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила bTV Action
сериал
08:30 В.И.П - сериал
bTV Lady
19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Кости- сериал
08:00 Диво сърце - сериал
20:00 Военни престъпления 11:30 Опасни улици- сериал
11:00 Малки тайни - сериал
сериал
12:30 Лице в лице
13:00 Шоуто на д-р Оз - ток шоу
14:00-Щитът- сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
15:00 Кости - сериал
ток шоу
22:00 Под обсада 2 - екшън17:00 Платина - сериал
15:00 Часът на мама - токшоу
трилър
18:00 В.И.П - сериал
16:00 Призракът на Елена 19:00 Опасни улици - сериал
сериал
Kino Nova
20:00 Щитът - сериал
18:00 Изпитание на любовта - 07:40 Инспектор Луис - сериал
21:00 Тринайсет - сериал
сериал
10:00 Лекар на повикване 22:00 Крадец на животни 20:00 Цветовете на любовтасериал
трилър
сериал
11:00 Инспектор Луис - сериал
22:00 Престъпления и страсти 13:00 Мисия Серенити - приbTV Cinema
- сериал
ключеснки
08:00 Никита - сериал
23:00 Призракът на Елена 15:30 Батман и Робин - екшън
09:00 Трета смяна - сериал
сериал
18:00 Лекар на повикване 10:00 Цялата истина - сериал
сериал
10:30 Път към отмъщение Nova TV
19:00 Тайнствени афери драма
06:20 Здравей, България
сериал
13:00 Цялата истина - сериал
09:30 На кафе - НТВ
14:00 Никита - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен 20:00 От местопрестъплението
- сериал
16:00 Романс за камъка 13:00 Новините на Нова
комедия
13:30 Мелодията на сърцето - 21:00 Проповедникът с картечница - екшън
18:00 Никита - Отмъщението сериен
сериал
15:00 Черешката на тортата - тв 23:40 От местопрестъплението
- сериал
19:00 Трета смяна - сериал
шоу
20:00 Градска полиция - сериал 16:00 Новините на Нова
TV 7
21:00 Престиж - драма
16:20 Часът на Милен Цветков 06:30 Добро утро- България
23:30 Фамилията - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 09:30 Усещане за жена - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Отчаяни съпруги- комедия
bTV Comedy
12:30 Новини
07:00 Модерно семейство- се- 19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
13:00 Разкази от войната- част
риал
II- документален
08:00 Пинки и Брейн - сериал 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Клиника на кораловия
bTV
09:00 Комиците - шоу
22:30 От местопрестъплението
06:30 Тази сутрин
остров- сериал
10:00 Гарфийлд в действие - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
15:00 Дневниците на Къртикомедия
23:30
Новините
на
Нова
11:30 Кухнята на Звездев
цата
12:00 Модерно семейство 23:45 Закон и ред: Умисъл за
12:00 bTV Новините
15:30 Новини
сериал
престъпление - сериен 16:00 Великолепният век12:30 Шоуто на Слави
13:00 Майк и Моли - сериал
13:30 Ангели пазители сериал
14:00 Предградие- сериал
Diema TV
сериал
17:00 Нюзрум
14:30 Трева - сериал
08:45 Убийството - сериал
14:30 Цветовете на любовта 15:00 Напълно непознати 10:00 Сурова сделка - екшън- 18:30 Добър вечер, България
- сериал
19:30 Следващият, моля- тв
сериал
трилър
15:30 Пепел от рози - сериал 16:00 Гувернантката- сериал
игра
11:55 8 Прости правила - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 Аламинут - шоу
12:25 Медикоптер 117 - сериал 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
17:00 bTV Новините
21:30 Великолепният век18:00 Майк и Моли - сериал
13:25 Морски патрул - сериал
17:30 Лице в лице
сериал
19:00 Предградие - сериал
14:25 Военни престъпления 19:00 bTV Новините
22:30 Новини
19:30 Офисът - сериал
сериал
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
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат 7-сериен
тв филм
14:20 Бразди
15:05 Робин Худ - анимационен
15:30 Пъстрото лице на
Добруджа
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Христо Ботев - 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
23:00 Детективката тв филм

сряда

bTV Action - Хитман
22.00 ч. - екшън

5 март
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
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат тв филм
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:35 Втори шанс тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Студио Футбол
17:45 Футбол: България Беларус, приятелска
среща - пряко
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години на
нашия живот - тв шоу
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век:
Михаил и Раиса Горбачови документална
поредица
22:30 По света и у нас
23:00 Детективката - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал

21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

15:30 Зина - принцесата войн
- сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Медикоптер 117 -сериал
18:30 8 Прости правила bTV Action
сериал
08:30 В.И.П - сериал
bTV Lady
19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Кости- сериал
08:00 Диво сърце - сериал
20:00 Военни престъпления
11:30 Опасни улици- сериал
11:00 Малки тайни - сериал
- сериал
12:30 Лице в лице
13:00 Шоуто на д-р Оз - ток шоу
14:00 Щитът- сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
15:00 Кости - сериал
ток шоу
22:00 Футбол: Англия - Дания
17:00 Платина – сериал
15:00 Дом и градина - идеи и
- международен прия18:00 В.И.П - сериал
решения
телски мач, директно
19:00 Опасни илици - сериал
16:00 Призракът на Елена 23:55 Студио Футбол
20:00 Щитът - сериал
сериал
21:00 Алкатраз - сериал
18:00 Изпитание на любовта Kino Nova
22:00 Хитман - екшън
сериал
10:00 Лекар на повикване 20:00 Цветовете на любовта сериал
bTV Cinema
сериал
11:00 Инспектор Луис 07:00 Никита - сериал
22:00 Престъпления и страсти
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
- сериал
13:00 Хиляда акра - драма
10:00 Цялата истина - сериал
23:00 Призракът на Елена 15:20 Проповедникът с кар10:30 Престиж - трилър
сериал
течница - екшън
13:00 Цялата истина - сериал
18:00 Костюмари – сериал
14:00 Никита - сериал
Nova TV
19:00 Тайнствени афери 15:00 Никита - сериал
06:20 Здравей, България
сериал
16:00 Перлата на Нил - комедия 09:30 На кафе - НТВ
18:00 Никита: Отмъщението 11:30 Цвете от Изтока - сериен 20:00 От местопрестъплението - сериал
сериал
13:00 Новините на Нова
19:00 Фамилията - сериал
13:30 Мелодията на сърцето - 21:00 Преводачката - трилър
23:40 От местопрестъпление20:00 Градска полиция - сериал
сериен
то - сериал
21:00 Записки по един скандал 15:00 Черешката на тортата - тв
- трилър
шоу
TV 7
23:00 Единственият оцелял
16:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро- България
(част 1) - драма
16:20 Часът на Милен Цветков 09:30 Усещане за жена- шоу
17:30 Господари на ефира - шоу 11:30 Отчаяни съпруги bTV Comedy
18:00 Сделка или не – тв. игра
комедия
07:00 Модерно семейство 19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
сериал
13:00 Мъртвата зона- сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал 20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Клиника на кораловия
09:00 Аламинут - шоу
остров- сериал
10:00 Полупрофесионалисти - 22:00 Господари на ефира - шоу
22:30 От местопрестъплението 15:00 Дневниците на Къртицата
комедия
- сериен
15:30 Новини
12:00 Модерно семейство 23:30 Новините на Нова
16:00 Великолепният вексериал
23:45
Закон
и
ред:
Умисъл
за
сериал
13:00 Майк и Моли - сериал
престъпление - сериен 17:00 Нюзрум
14:00 Предградие - сериал
14:30 Слънчева Филаделфия 18:30 Добър вечер- България
Diema TV
сериал
19:30 Следващият, моля- тв
08:45 Убийството – сериал
15:00 Напълно непознати игра
10:00 В клопка - екшън-трилър
сериал
12:00 8 Прости правила - сериал 20:30 КЪРТИЦАТА: Разтър16:00 Гувернантката - сериал
сване- риалити
12:30 Медикоптер 117 – сериал
17:00 Шоуто на Слави
21:30 Великолепният век13:30 Морски патрул - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
сериал
14:30 Военни престъпления 19:00 Предградие - сериал
22:30 Новини
сериал

четвъртък

bTV Cinema - Дони Браско
21.00 ч. - криминален

6 март
БНТ 1

19:30 Офисът - сериал
20:00 Слабо сърце - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати сериал

15:30 Зина - принцесата войн
- сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Медикоптер 117 -сериал
18:30 8 Прости правила bTV Action
сериал
08:30 В.И.П - сериал
bTV Lady
19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Кости- сериал
08:00 Диво сърце - сериал
20:00 Военни престъпления
11:30 Опасни улици - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
- сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:30 Лице в лице
21:00 Кобра 11: Обади се! 14:00 Часът на мама - токшоу
14:00 Щитът - сериал
сериал
15:00 Духът на здравето
15:00 Кости - сериал
22:00 Парламентьорът 16:00 Призракът на Елена 17:00 Платина - сериал
трилър
сериал
18:00 В.И.П - сериал
18:00 Изпитание на любовта 19:00 Опасни улици - сериал
Kino Nova
сериал
20:00 Щитът – сериал
09:45 Костюмари - сериал
20:00 Цветовете на любовта21:00 Алкатрас – сериал
10:45 Тайнствени афери сериал
22:00 Разплата -трилър
сериал
21:00 Цветовете на любовта 11:45 Инспектор Луис bTV Cinema
сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
22:00 Престъпления и страсти 13:40 Инструкции за действие
09:00 Трета смяна - сериал
- сериал
- драма
10:00 Цялата истина - сериал
15:20 Преводачката - трилър
11:00 Записки по един скандал 23:00 Призракът на Елена –
сериал
18:00 Костюмари - сериал
- трилър
Nova TV
19:00 Федерални свидетели
13:00 Посетители - сериал
06:20 Здравей, България
- сериал
14:00 Никита - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 От местопрестъпление15:00 Фамилията - сериал
то - сериал
16:00 Единственият оцелял (1 11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
21:15 Точка на пресичане част) - драма
13:30 Мелодията на сърцето романтика
18:00 Никита: Отмъщението сериен
23:15 От местопрестъплениесериал
15:00 Черешката на тортата - тв
то - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
шоу
20:00 Градска полиция - сериал
TV 7
21:00 Дони Браско - криминален 16:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
16:20
Часът
на
Милен
Цветков
23:30 Единственият оцелял
09:30 Усещане за жена 17:30 Господари на ефира - шоу
(част 2) - драма
токшоу
18:00
Сделка
или
не
–
тв.
игра
11:30 Отчаяни съпруги bTV Comedy
19:00 Новините на Нова
комедия
07:00 Модерно семейство 20:00 Хавай 5-0 - сериен
bTV
12:30 Новини
сериал
06:30 Тази сутрин
08:00 Пинки и Брейн - сериал 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:00 Мъртвата зона - сериал
22:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Клиника на кораловия
09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Шоуто на Слави
22:30 От местопрестъплението
11:30 Кухнята на Звездев
остров - сериал
10:00 Слабо сърце - комедия
- сериен
12:00 bTV Новините
15:00 Дневниците на Кър12:00 Модерно семейство 23:30
Новините
на
Нова
12:30 Шоуто на Слави
сериал
тицата
23:45 Закон и ред: Умисъл за
13:30 Ангели пазители 13:00 Майк и Моли - сериал
15:30 Новини
престъпление - сериен 16:00 Великолепният век сериал
14:00 Предградие- сериал
14:30 Цветовете на любовта 14:30 Слънчева Филаделфия
Diema TV
сериал
- сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
- сериал
17:00 Нюзрум
15:30 Пепел от рози - сериал 15:00 Напълно непознати
10:00 Обирът - екшън
18:30 Добър вечер, България
16:30 Бон Апети
- сериал
12:00 8 Прости правила- сериал 19:30 Следващият, моля - тв
17:00 bTV Новините
16:00 Гувернантката- сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
игра
17:30 Лице в лице
17:00 Комиците - шоу
13:30 Морски патрул - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА: Разтър19:00 bTV Новините
18:00 Майк и Моли - сериал
14:30 Военни престъпления сване - риалити
20:00 Север Юг - сериал
19:00 Предградие - сериал
сериал
22:30 Новини

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
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Да открием Германия
13:25 Световна купа по
биатлон: Спринт /мъже/
пряко предаване от
Поклюка /Словения/
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Още от деня
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хитлер пред съда игрален филм
22:30 По света и у нас
23:00 Детективката - тв филм

21:00 България търси талант кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:20 bTV Новините

19:30 Офисът - сериал
20:00 Пълна лудница - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал
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1. Ако сутрин трябва да
станете по- рано, отколкото е необходимо, какво
правите?
А/ Навивам си часовник.
Б/ Разчитам “вътрешния
глас” да ме събуди.
В/ Не се притеснявам
излишно.
2. Как се събуждате?
А/ Ставам веднага от
леглото и се подготвям за
работа.
Б/ Ставам нормално, оставям си достатъчно време за организиране, преди да тръгна на работа.
В/ Излежавам се продължително време.
3. Каква е обичайната
ви закуска?
А/ Не закусвам в нас,
ако го правя то е по- късно.
Б/ Кафе или чай със
сандвичи.
В/ Кафе или чай с разни
сладки.
4. Какъв работен график
предпочитате?
А/ С начален час винаги
по едно и също време.
Б/ С възможност да се
ходи на работа по- рано
или по- късно до 30 минути.
В/ Плаващ график.
5. Колко продължителна трябва да бъде обедната почивка според вас?
А/ Колкото да има време за нормален обяд.
Б/ Да има време за обяд
и после за кафе.
В/ Да има време за обяд
и после за кратка почивка.
6. Позволявате ли си
шеги за отпускане с колегите в работно време?
А/ Рядко
Б/ Понякога
В/ Всеки ден
7. Как разрешавате конфликтните ситуации в работата?
А/ Страня от спорове.
Б/ С дълги дискусии.
В/ С ясна позиция от
моя страна.
8. С колко време закъснение обикновено тръгвате след работа?
А/ Не повече от 20 минути.
Б/ До 1 час.
В/ Повече от час.
9. Как прекарвате свободното си време?
А/ В обществена работа.
Б/ С хоби.
В/ В домашна работа.
10. Какво са за вас срещите с приятели и гостите?
А/ Необходимо зло.
Б/ Губене на малко време.
В/ Възможност за забравяне на грижите.
11. Кога си лягате?
А/ Винаги по едно и
също време.
Б/ Според настроението
ми.
В/ Само след като свърша всичката си работа.

12. Как използвате отпуската си?
А/ Винаги цялата наведнъж.
Б/ Една част през зимата, а другата- през лятото.
В/ По един- два дни, когато имам много работа.
13. Спортувате ли?
А/ Понякога.
Б/ Правя разходки на
чист въздух.
В/ Не.
14. През последните
две седмици, вие поне
веднъж сте:
А/ Танцували.
Б/ Спортували.
В/ Ходили пеша не помалко от 4 км.
15. Как прекарвате
лятната си отпуска?
А/ Почивам.
Б/ Работя физически,
например в градина.
В/ Разхождам се и
спортувам.
16. Вашето честолюбие се проявява в:
А/ На всяка цена да постигна своето.
Б/ В моята усърдност.
В/ Намекване на околните върху ценните за
мен неща.
ОТГОВОРИ:
8 и повече
отговори А/:
Вашият живот протича на бърза скорост. Всичко вършите
в движение- хапване,
говорене,
почиване.
Вие не умеете да разпределяте
правилно
времето си и от там
идват всичките ви главоболия. Определено не
сте от хората, чиято
почивка е ефективна.
Поради простата причина, че почти не почивате. Това се дължи не
само на работохолизма
ви, но и на стремежа
непрекъснато да се доказвате чрез усърдието си.
8 и повече
отговори Б/:
Работите
много,

почти
непрекъснато
сте в движение. Но когато решите да почивате, знаете как да го
направите качествено
и ефективно. Умеете
да се разтоварите дори
за пет минути, не ви е
необходимо супер много време. Важното при
вас е да умеете да съчетавате двете неща
в подходящи пропорции.
Неприятният навик от
ежедневието ви е, че
просто понякога забравяте, че трябва да се
разтоварите.
8 и повече
отговори В/:

Вие не само, че умеете да си почивате
ефективно, но това е
и основното ви занимание. Ставането сутрин,
прекалената работа и
изнервянето са най- омразните неща за вас.
Предпочитате съотношението малко работамного почивка. Затова и
не оставяте много добро впечатление у околните. Всички са мислят,
че сте супер мързелив.
Вие обаче умеете да им
затваряте устата, защото все успявате да
си свършите нещата
навреме.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Ако в предходните дни сте решили финансовите проблеми,
вече няма защо да се притеснявате за бюджета си. Но пестеливостта
си остава препоръчителна, тепърва ще уреждате делови изяви и повисоки печалби, трябва да имате и известен резерв. Овните не разчитат на голяма помощ, но тя ще дойде, колеги и познати са сигурни в професионализма
и дисциплината им, близките също.
ТЕЛЕЦ Сега вие и Скорпиони се натъквате на доста пречки в работата, но няма да се откажете от плана си за действие. Едни Телци да си
дадат пауза, да анализират ситуацията и когато нещата се променят
в тяхна полза, да настояват за реализацията. Други имат подкрепа от
шефове, ала още по-добре ще стане като си привлекат и помощници, виждат
за какво не им стигат сили.
БЛИЗНАЦИ Започва нова седмица, ала вие и Стрелци не сте във
форма и не е зле да не се нагърбвате с извънредни задачи. Близнаците имат свои идеи, малко да изчакат с начинанията, да ги изяснят
и подготвят по-задълбочено. Старанието ви ще привлече помощта на
влиятелни колеги и приятели, съветите им са на място и бързо ще ви върнат
доброто самочувствие. Упорството ви скоро ще даде плод.
РАК Връщате се към покани и възможности за изява от четвъртък, не случайно упорствате толкова в работата си. Утре Раците също
ще действат по тези проблеми, дано не са поемали ангажиментите
без да помислят за времето и уменията си. Има ограничения, с които
за момента следва да се съобразите, но скоро вече няма да ви тежат. Дамите
имат и домашни грижи, не ги забравят.
ЛЪВ В тези дни Стрелци ви внушават да планирате по-добре делата си, имате условия за хубави печалби. Лъвовете ще обмислят някои
детайли, могат да привлекат съмишленици за начинания. Ако колеги
и приятели имат идеи за работа, ще се заинтересувате, ще направите
каквото можете, за да съдействате и за тяхното издигане и печалби. Вечерите
ще сте доволни от постиженията си.
ДЕВА Започвате деловата седмица с желание да изчистите куп
неразбирателства с колеги, партньори, шефове, клиенти. Дали не е подобре Девите като Риби тихо и кротко да се хванат със сигурността на
работата си, после да оправят объркани отношения. С финансите няма
да чакате, на някои им се налага да защитят позиции, различни от мнението на
шефа. Имате сериозни аргументи.
ВЕЗНИ Началото на седмицата ви зарежда с ведро настроение,
но в работата е нужна по-голяма предпазливост. Тя ще спести куп
ядове на Везни, някои се увличат в гонитба на печалби. Втори подценяват промените в деловата ситуация. Трети са вечните посредници
при спорове на колеги и познати, но днес кой знае защо вземат страна. Не е
уместно, ще се ощетите или ще огорчите свои приятели...
СКОРПИОН Като Телци срещате доста трудности в работата, дали
не сте си виновни за някои пречки? Скорпионите ще упорстват по задачите си, виждат възможност за твърде добри печалби. Е, не е излишно да помислите и как ще организирате отдиха си, приятели ви
предлагат купони и забавления, които не са ви по сърце. Придържайте се към
своите интереси, не е време за авантюри.
СТРЕЛЕЦ Вие и Лъвове си планирате мащабни делови изяви.
Стрелците като Близнаци да внимават с натоварването, тонусът им не
е висок. Някои ще задействат начинанията си едва след като изяснят
всяка подробност, околните вече са започнали да омаловажават идеите им. Напразно, работите упорито, бързо, ефективно, ако сте влюбени – това
също ви дава силен заряд за победа.
КОЗИРОГ Имате доста амбициозна програма, на моменти околните ще се съмняват, че знаете какво правите. Козирозите са обмислили
детайлно нещата, наясно са и че трябва да упорстват дълго, докато
постигнат желаното. Е, някои резултати в работата ви днес ще идват
бързо, шефове и влиятелни партньори веднага усещат, че имате идеи, хъс и
професионален стил, ще оценят всичко.
ВОДОЛЕЙ Уморително начало на седмицата, имате куп задачи и в
работата трябва да покажете подчертано упорство. Група Водолеи си
мечтаят за отпуск, но моментът не е подходящ, да се съсредоточат в
деловите и обществените си задължения. Ще има неприятни изненади,
пазете самообладание. Вкъщи също ще ви трябва, идват неканени гости, променят ви програмата и не ви е драго.
РИБИ Хващате се с много и уморителни задачи, но домашни разчитат на вас. Рибите ще внушават такава изпълнителност и загриженост на близки Деви. Не е зле обаче да действате по-бавно и предпазливо, ще си спестите куп пропуски. Едни от знака трябва да уреждат
по-стриктно финансовите въпроси с околните, втори да се пазят от интриганти,
трети да забравят старите кавги...
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ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Öîíêà ÊÐÓÌÎÂÀ
ÒÎÏ ÂÈÖ
В една къща се разнася телефонен звън.
Момченце сваля слушалката. Глас:
- Пешо, ти ли си?
- Да!
- Я извикай майка си?
- Мама я няма.
- Къде е бе?
- Тя е във ваната.
- Тогава извикай татко си.
- Татко също го няма.
Той също е във ваната.
- М-М-М… А дали скоро ще излязат оттам?
- Не-е-е-е!
- Защо мислиш така?
- Ами защото преди
малко татко ми поиска вазелин, а сега
виждам, че ми го няма
лепилото…
***
Разхожда се Петка и
гледа Чапай копае на
плаца.
- Василий Иванович,
каква е тази яма?
- Ами виж, Петка,
трябвало за един документ да си направя
снимка до пояса.
- А защо толкова дълбока?
- Реших да се снимам
на коня

"Флора"Търговище

Освежава и подновява!

към забавачките.
Детската ясла „1-ви юни”
е първата от мащабния ремонт, като се предвижда
тротоарите да бъдат изцяло подменени, като този
път няма да се използват
плочки, а ще бъдат застлани с павета. За по-голяма
безопасност на движещите
се по тях ще бъдат ремонтирани и бетонени топки
– прегради, за да не могат
коли да паркират върху тях.
В късния следобед бордюрите бяха монтирани и за- ветата. От „Флора” уверипочна подравняването на ха, че на мястото на всичтерена за полагането на па- ки премахнати дървета ще
бъдат посадени
нови, но такива, които да не
повдигат тротоарите и в бъдеще да създават
неудобства на
пешеходците
каквито има в
момента.
Така че не се
плашете,
ако
и пред вашата
детска градина
уведомява своите клиенти, че или ясла заварите работниот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- ците на "Фломираната питейна вода по електронен път ра" - то ще е за
(Е pay), както и да получават електронни добро. И както
гласи народнафактури (e Faktura)
та поговорка
Подробности на сайта на „В и К” Търговище "Трай баба
за хубост".

(от 1 стр.) сега и тук, коментираха някои от тях.
Вярвате ли или не, всъщност става дума за мащабни ремонтни дейности,
които започва предприятие „Флора”. От неговия
управител Асен Чакъров
разбрахме, че пред всички
детски градини и ясли започва поетапно подмяната
на тротоарите около тях
и освобождаването им от
прорасналите коренища на
дървета, които затрудняват
движението на пешеходците и на родителите, които
сутрин водят своите деца

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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

Учени
откриха

17 нови египетски пирамиди

17 „изгубени” египетски пирамиди, над 1000
древни гробници и 3000
селища са били открити
в ново проучване на Египет. Обектите са заровени
в земята. Съществуването им е било установено
чрез инфрачервени снимки, направени от сателит,
съобщава Би Би Си. Първоначалните
разкопки
вече са потвърдили някои
от откритията, включително наличието на две от 17те пирамиди, разпознати
на снимките.
Изследването е проведено от Университета
на Алабама в Бирмингам.
Негов ръководител е аме-

риканският египтолог д-р
Сара Парсак. Тя коментира, че е изумена колко
много находки е открил
екипът й. „Много интензивно провеждахме това
проучване в продължение на повече от година.
Можех да видя данните,
когато се появяваха, но за
мен моментът „Еврика!” се
случи, когато успях да се
отдръпна и да разгледам
всичко, което бяхме намерили. Не можех да повярвам, че успяхме да локализираме толкова много
обекти в Египет. Да изрови пирамида е мечтата на
всеки археолог”, вълнува
се тя.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

38 кв.м., тухлена, старо
стоителство,
в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

