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Общински съвет – Попово

Одобриха прогнозния
бюджет 2015 – 2017 г.

Честит
празник!

Ден - като всички останали в календара
на дните ни. И все пак специален. Различен.
Зареден с емоции. Ден, в който поглеждаме
с откровен, по-близък поглед към жената до
себе си, към колежката отсреща, след порасналата ни вече дъщеря, след отминаващата
ни майка…
Понякога пък се връщаме по гребена на годините и усещаме мимолетния привкус на
любовни трепети, на изказани откровения,
на сърдечна болка….
Хубав и различен, за всеки по своему празничен, желан и осмислен. Или просто Осми
Март.
Един особен ден от календара на дните
ни, в който усмивките и любовта надделяват на бремето и сивотата на битието ни.

началото на февруари
с конкретни указания
за бюджетните прогнози на общините. Съгласно тези указания,
за болниците с преобладаваща
общинска
собственост кметът на
съответната
община
представя в Министерство на здравеопазването информация и
оценка на прогнозите
за периода 2012-2017г.
на общинските лечебни
заведения за болнична
помощ. „МБАЛ-Попово”
ЕООД попада в тези
Общински съвет - Омуртаг разпоредби, тъй като
общинското участие в
капитала на дружеството е 100%. В тази връзка
съветниците гласуваха
намерения за поемане
С пълно мнозинство ната рамка на общи- на задължения за фи(на 2 стр.)
и минимални корекции на Омуртаг, която е в нансов
общинските съветници размер на 11 090985 лв.
в Омуртаг приеха бю- за настоящата година.
джет 2014. На проведе- Съпоставен с приетият
ното миналата седмица първоначален бюджет
44-то редовно заседа- на община Омуртаг за
ние на Общински съвет 2013 г. се вижда ръст
– Омуртаг 26 съветника 676 029 лв., което е с
на 7 с т р.
(на 2 стр.)
гласуваха „За” бюджет- 6,1 %.
Председателят
на
Общински съвет в Попово Георги Георгиев,
свика местните депутати на редовното, тридесет и второ заседание
на 4-ти март, което се
проведе с кворум от 28
общински съветника.
Съветниците одобриха предложената от общинска администрация
Бюджетна прогноза за
периода 2015-2017 година. Процедурата бе
открита с решение на
Министерски съвет в

Приеха бюджета
за 2014 година

Ìàãèÿòà íà
ïðàçíèêà
ÒÎÄÎÐÎÂ
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Îñìè ìàðò,2014 ãîäèíà
×ÅÑÒÈÒ
ÎÑÌÈ ÌÀÐÒ,
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ
честити МеждународÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ
ния ден на жената 8-ми
ÆÅÍÀÒÀ
март, на всички свои
Към всички дами отправям специални поздравле- служителки.
ÁÚÄÅÒÅ ÇÄÐÀÂÈ,
ния по случай 8 март международния празник на
ÍÅ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÂÀÉÒÅ
жената!
ÑÈËÀÒÀ ÑÈ ÍÀ ÆÅÍÈ!
Вие заслужавате нашето
Нека в живота ви
дълбоко уважение и благовинаги
присъстват хардарност.
Бъдете здрави, усмих- монията и багрите на
нати, грижовни и всеот- пролетта!
дайни! Продължавайте да
Бъдете свежи като
ни дарявате със своята
пролетни
цветя и бъдеобич и топлина, да бъдете
те вдъхновителки, обинаша опора и вдъхновение!
чани и желани!
Красимир МИРЕВ
кмет на
община Търговище

Галин ДАЧЕВ
управител

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА
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Ръководството на Хирургична болница '"Папуров"' и на Медицинския център '"Солигена"'в
Търговище поздравяват своите колежки: лекари, медицински
сестри и медицински персонал
с Международния ден на жената.
Вие сте редом до нас, винаги с нас, а понякога и пред
нас! Бъдете здрави и все така
всеотдайни на професията, на
хората, които са ви поверили
своето здраве. Бъдете добри
медицински работници, но и
всеотдайни майки и съпруги.
Вие носите радост и любов,
без вас светът би помръкнал.

Честит празник!
д-р Добрин ПАПУРОВ
управител

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:
ОБЩИНИТЕ: ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ, ШУМЕН И
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

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

Търговище  0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Почетохме и празнувахме
С панихида за загиналите за Освобождението на България
руски, румънски и финландски войни и български опълченци, търговищенци отбелязаха
Националния празник
– Трети март.
По време на службата в храма „Свети Иван
Рилски”
свещеноиконом Славчо Проданов
припомни в словото си
за героизма на хилядите достойни мъже,
загърбили дом и семейство и отдали живота
си за свободата на нашето Отечество.
По-късно, от централния площад „Свобода", духовият оркестър

и фанфарната музика
на Първо ОУ „Христо Ботев”, под звуците
на патриотични песни,
поведоха празничното
шествие до паметни-

ка на българо-руската
дружба в местността
„Боровец”.
Десетки граждани и
гости на Търговище се
(на 4 стр.)
събраха
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Започваме Закриха
преговори в
края на март
Еврофондове

България ще започне
преговори с Европейската
комисия за евро фондовете от новия програмен
период до края на месец
март, каза вицепрезидентът Зинаида Златанова. Тогава българската
страна ще изпрати официално споразумение за
партньорство до Брюксел.
Според нея новите оперативни програми за период 2014-2020 г. ще бъдат
представени най-късно до
края на месец юни. Прилагането им пък трябва
да стане още в средата
на тази година. Акцентите
сред финансираните проекти ще бъдат привлекателна градска среда, подобряването на условията
на живот в селските райони.
Предвидени са допълнителни инвестиции на
база Националната здравна стратегия, както и за
софийското метро, първи и
втори клас пътища, Северозападния региона. Според експерти от бранша
разплащания по новите
евро фондове не се очаква да се случи по-рано от
септември.

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски е функционирала до петък, 28 февруари,
съобщават от НАП. Народното събрание одобри на
второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК). Промяната в начина на плащане на данъци и
осигурителни вноски е продиктувана от решението на
Конституционния съд, с което текстове на ДОПК, регламентиращи т. нар. единна сметка, бяха обявени за
противоречащи на Конституцията.
Плащанията по т. нар.
единна сметка ще бъдат
обработвани най-късно на
28 февруари, петък, уточняват от НАП. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да
се извършат не по-късно
от 11,00 ч. на тази дата. В
края на работния ден на
28 .02. 2014 г. досегашните банкови сметки на НАП
ще бъдат закрити. От 4. 03.
2014 г. плащанията ще се
извършват по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителните вноски,
за здравните вноски и за
вноските за допълнително
задължително пенсионно
осигуряване.
Информация за новите
банкови сметки по териториални структури ще бъде
достъпна след 1 март 2014

В страната има

Двадесет крупни
агро-бизнесмени

Само 20 земеделски производители получават субсидии за обработка на земя
над 1 млн. лв. годишно. Това
сочат данните на Министерството на земеделието и
храните. Според тях за 2012
г. общо 20 фермери са взели
субсидия над 500 000 евро,
като за целта да били преведени по сметките им общо
21,6 млн. евро.
Данните сочат,че 81 на
сто от земеделските стопани са взели 7,25% от общата сума, предвидена за
обработка на ниви, а около
80% от средствата, отпуснати от ЕС и от националният
бюджет, са отишли при едва
6% от земеделците.
Заради
неравномерно
разпределение на директните плащания се налага да
бъде направена реформата
на Общата селскостопанска
политика /ОСП/ 2014-2020

г., която да осигури повече
средства и за малките стопанства, обясниха от МЗХ.
За целта земеделското министерство подготви анализ
на потенциалния ефект от
прилагане на схема за преразпределително плащане
през 2014 г. Според него
най-малките стопанства ще
получават най-голяма субсидия на площ, а за найголемите ниви парите ще
бъдат намалени. Новата
схема предвижда стопанства до 300 дка да взимат
36% по-висока субсидия.
С от 2 до 8,6% ще бъде
намалена субсидията на
фермерите, които обработват между 2 000 и 35 000
декара. Средното плащане на декар в стопанства с
размер до 300 дка би било
45,10 лева, а за най-големите стопанства ще падне
под 30 лева/дка.

единната сметка
г. в рубриката „Плащане“
на www.nap.bg, в банковите офиси и на гишета за
обслужване на клиенти на
НАП.
НАП ще изпрати близо

300 000 персонални електронни писма до всички
данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни
в регистрите на Агенцията
до края на седмицата.

Приеха бюджета за...
(от 1 стр.) Основните предпоставки за формиране на по-висока бюджетна рамка за тази
година са по-големият размер
на трансферите от републиканския бюджет и приватизацията.
Като приходи от местни дейности са заложени общо 4 729
672 лева, а от държавни дейности са общо 6 361 313 лева.
9 472 996 са плануваните
средства за капиталови разходи. Според кмета на общината
Неждет Шабан в сравнение с
предходните години бюджета
за 2014 е с най-добрата капиталова програма до сега, гарантирана с финансови средства и
със сравнително малко задължения, които са от порядъка на
150 хил. лв.. Кметът припомни,
че през 2012 г. община Омуртаг
е имала около 1 млн.лв. задължения. Акцент в настоящата капиталова програма е поставен
върху пътната инфраструктура,
водоснабдяването и работата
по европейските проекти. Освен това Шабан тази година
намали представителните си
разходи за новия бюджетен период, като разликата се насочва за финансиране на спортните клубове в община Омуртаг.
Над 1 500 000 лв. се очаква
да са постъпленията от публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие
на регионите” на МС. Това са
средствата, които предстои да
получи общината по одобрени
проекти за 2014 г. Други 150 000
лв. пък се очакват да допълнят
бюджета, ако бъдат одобрени
подадените проекти на община
Омуртаг в ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна

Одобриха
прогнозния...

(от 1 стр.) лизинг, заеми на
база действащи договори и
разходи за тяхното обслужване на поповската болница.
В хода на заседанието бе
приет годишния доклад за
наблюдението и изпълнението на „Общинския план
за развитие 2007-2013г.”,
както и отчета за дейността
на Обществения посредник,
избран с решение на общинския съвет адвокат Росица Денева.
Единодушно съветниците
гласуваха издаване на запис на заповеди в полза на
ДФ „Земеделие” за обезпечаване на спечелени от общината проекти.
В края на заседанието бе
одобрена сумата от 2 210
лева за отпускане на еднократна парична помощи на
18 нуждаещи се наши съграждани.

среда 2014”. Тук става въпрос
за малки проекти за част от населените места в общината.
386 900 лв. са предвидени
средства за основен ремонт на
пътищата в общината, 550 000
лв. са за окончателни плащания по проекта за Рехабилитация на обществени зелени площи – парк, местността Парка
Омуртаг, 650 000 лв. за окончателни плащания по проекта за
обновяването на Многопрофилната болница за активно лечение в Омуртаг.
Около 60 хил. лв. пък ще
бъдат изразходвани за разработване на проекти за допълнително водоснабдяване на
три населени места в община
Омуртаг. В очакване за одобрение е още един проект, а именно проектът за „Реконструкция
и рехабилитация на уличната
водопроводна мрежа на с. Камбурово. Той ще бъде на стойност 1 750 000 лв. По думите на
кмета на общината основната
цел на общинското ръководство през настоящата година
е качественото управление на
бюджета чрез: ограничаване
на текущите разходи /разходи
за услуги, сметоизвозване, озеленяване/; ритмично изплащане на работните заплати; oсигуряване на свободни финансови
ресурси, за авансови и междинни плащания при изпълнението
на проектите; погасяване на
банковите кредити /главница
и лихви за 2014 г./; окончателно приключване на проекти от
предходен период и започване
на нови. Тук г-н Шабан поясни,
че на 99% е приключил и вторият етап от „Допълнителното
водоснабдяване на Омуртаг
от яз. Ястребино”. Очаква се
обектът да получи АКТ 15, но
това следва да стане, след като
бъде завършен първият етап на
проекта, за който се очакват да
бъдат отпуснати необходимите
финансови средства; събиране
на вземанията от предходни години; изпълнение на плана за
местните приходи.

Четвъртък, 6 март 2014 г.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
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Иззеха 53 кг храни
с изтекъл срок

Îáùî 53 êã õðàíè ñ èçòåêúë ñðîê íà ãîäíîñò å áðàêóâàëà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ çà áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå â Òúðãîâèùå.
Õðàíèòå ñà îò æèâîòèíñêè ïðîèçõîä è ñà îòêðèòè â ìàãàçèííàòà ìðåæà â Ïîïîâî, ñúîáùèõà îò èíñòèòóöèÿòà.
Îòòàì óòî÷íÿâàò, ÷å èíñïåêòîðèòå ñà ïðîâåðèëè 49 îáåêòà îò òúðãîâñêàòà ìðåæà è îáùåñòâåíîòî õðàíåíå, 40 ïðîèçâîäñòâåíè ïðåäïðèÿòèÿ è òðè
ñêëàäà çà òúðãîâèÿ íà åäðî.
Ñëåä ïðîâåðêàòà íÿìà âðåìåííî çàòâîðåíè îáåêòè íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñòòà. Èçäàäåíè ñà îáà÷å
12 ïðåäïèñàíèÿ è äâà àêòà.
Ïðåäïèñàíèÿòà ñà çà íåñúîòâåòñòâèÿ ïî îòíîøåíèå íà õèãèåíàòà, ñãðàäîâ ôîíä è îáîðóäâàíå; åäíî
å çà ïðîáè, íåñúîòâåòñòâàùè ñ ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíå, óòî÷íèõà îò ÎÄÁÕ.
Àêòîâåòå ñà çà íàëè÷èå íà õðàíè ñ èçòåêúë ñðîê
íà ãîäíîñò â òúðãîâñêàòà ìðåæà è çà ëîøà õèãèåíà â
ïðîèçâîäñòâî.

Òúðãîâèùå

Инициативи на Областта
за сътрудничество с Виетнам

Ðàáîòíà ñðåùà íà áèçíåñà ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ïîñîëñòâîòî íà Ñîöèàëèñòè÷åñêà ðåïóáëèêà Âèåòíàì ùå îðãàíèçèðà Îáëàñòíàòà óïðàâà â Òúðãîâèùå.
Òÿ áåøå äîãîâîðåíà îò Çàì. îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë
èíæ. Ðóìåí Òàêîðîâ ñ òúðãîâñêèÿ ñúâåòíèê íà ïîñîëñòâîòî Íãóåí Òõàé Õîà òàçè ñåäìèöà â Ñîôèÿ.
Íà ñðåùàòà â Òúðãîâèùå ùå áúäàò ïîêàíåíè ïðåäñòàâèòåëè íà ðàçëè÷íè èêîíîìè÷åñêè ñåêòîðè, íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè è äðóãè îò îáùèíèòå â îáëàñòòà. Ïðåä òÿõ ïðåäñòàâèòåëèòå íà Âèåòíàì ùå
èçíåñàò àêòóàëíè äàííè çà âúçìîæíîñòèòå çà òúðãîâñêè îáìåí, èíâåñòèöèè ó íàñ è äðóãè ôîðìè íà ïàðòíüîðñòâî, ñúîáùè èíæ. Òàêîðîâ.
Ñðåùàòà å ïî èíèöèàòèâà íà Îáëàñòíàòà óïðàâà â
Òúðãîâèùå è å âúâ âðúçêà ñ îòáåëÿçâàíåòî íà 64 ãîä. îò
óñòàíîâÿâàíåòî íà ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Áúëãàðèÿ è
Âèåòíàì, êîèòî ñå íàâúðøâàò òàçè ãîäèíà.
Ïðåäñòîè óòî÷íÿâàíå íà äàòàòà íà âèçèòàòà, êîÿòî ñå ñúîáðàçÿâà ñ àíãàæèìåíòèòå íà äèïëîìàòèòå
г
îò Âèåòíàì.

Òúðãîâèùå

Мартеници за деца
в Търговищки училища

Çà Ñòàðåéøèíè, Æåíè è Ìëàäåæè ÃÅÐÁ – Òúðãîâèùå å òðàäèöèÿ äà çàêè÷âàò ñ ìàðòåíèöè äåöàòà
â ãðàäà ïî ñëó÷àé Áàáà Ìàðòà.È òàçè ãîäèíà ïðåäñòàâèòåëèòå íà îáùèíñêàòà ïîëèòè÷åñêà ñòðóêòóðà ñïàçèõà áúëãàðñêèÿ îáè÷àé, íî ñ äåí ïî ðàíî. Ñ
ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå, ìíîãî ïðîëåòíî íàñòðîåíèå è
óñìèâêè òå ïîçäðàâèõà äåöàòà çà ïðàçíèêà.
Ñòàðåéøèíè ÃÅÐÁ - Òúðãîâèùå ãîñòóâàõà íà II
ÎÓ “Í. É Âàïöàðîâ” è ó÷åáíîòî çàâåäåíèå â ñåëî
Ïîäãîðèöà, à äàìèòå ïîäàðèõà ñëúí÷åâî íàñòðîåíèå ñ ÷åðâåíî-áåëèòå ñèìâîëè íà ïðîëåòòà íà
âúçïèòàíèöèòå íà ñðåäíîòî îñíîâíî ó÷èëèùå çà
äåöà ñ óâðåäåí ñëóõ „Ñâåòè Èâàí Ðèëñêè”.
Ìëàäèòå ÷ëåíîâå íà ÏÏ ÃÅÐÁ – Òúðãîâèùå âëåçíàõà â êëàñíèòå
ñòàè íà ïúðâîêëàñíèöèòå îò III ÎÓ
„Ï.Ð. Ñëàâåéêîâ”
è IV ÎÓ „Èâàí Âàçîâ” è ãè çàðàäâàõà
ñ àíèìèðàíè ìàðòåíèöè ñ ëþáèìè
òåõíè ãåðîè.
Ïî-êúñíî òå ïîñåòèõà ñåëî Ëèëÿê
è çàåäíî ñ êìåòà
Æèâêî Àíòîíîâ
ïîäíåñîõà ìàðòåíèöè íà ìàë÷óãàíèòå îò äåòñêàòà
ãðàäèíà, ó÷èëèùåòî è çàùèòåíîòî
æèëèùå.
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Îñìè ìàðò – Ìåæäóíàðîäåí äåí íà æåíàòà
Съпругата на Любен Каравелов – Наталия

уважавана личност до и след смъртта на писателя

Иван ВАСИЛЕВ
Наталия поп Нешова
Петрович трябва да знаем
и не забравяме това име не
просто, защото е съпруга на
Любен Каравелов, без чиято фигура не можем да си
представим историята на
борбата за освобождение
от турско иго, а затова, че е

обаятелна
л и ч н о с т.
„ Н ат а л и я
била нег р а м от н а
и такава
си
останала през
целия си
живот,
но
била
природно умна,
енергична, бърза
и разпоредителна, интересувала
се
живо
от
политическия
живот, голяма русофилка. Излизала да
говори на
забави и
събрания
–
имала
дар слово”. Тази характеристика на акад. Михаил Димитров е ключ за разбиране
на нейния образ, отношението към Любен Каравелов
фактите показват, че не забравя и след смъртта му.
Запознаването
става
случайно. Като кореспондент на руския вестник

„Голос” в Белград, за да
се избави от тайни агенти,
хлътнал в малка къщица в
края на града, която била
на „някой си Живкович” и
Наталия продължава да
живее там и след смъртта
му. След една година през
1868 г. Наталия и Л. Каравелов се венчават.
След смъртта на Л. Каравелов /21.01.1879 г./ за
неговата печатница се грижела временно съпругата
му Наталия. Но била принудена на напусне Русе,
„била екстернирана от
Русе от Стамболов” и лишена от пенсията си от 50
лева, отпусната от Народното събрание. Заслуга на
Наталия е, че с помощта
на Захари Стоянов издава
осем тома съчинения на
своя съпруг Любен Каравелов.
Запазва чувството си за
уважение към своя починал
съпруг и не престава да се
интересува от изявите, свързани с него. Вече болна, за
честването 25-годишнината
от смъртта на Каравелов
изпраща приветствена телеграма.
Отива си от света на 8-ми
юни 1905 г. Последното и
желание е да бъде погребана до Любен Каравелов, за
да са неразделни.

Поетични строфи

Æåíàòà îò êåÿ

Стойка ТЕОДОСИЕВА
Â êèëåð÷åòî íà òâîÿòà äóøà
çàòâîðåíà ñúì òîëêîâà ãîäèíè.
À èñêàì ñàìî ñ òåáå äà âúðâÿ
è îò ñúðöå òå ìîëÿ àç ÏÓÑÍÈ ÌÅ!
Íå âèæäàø ëè, ÷å ïúòÿò ñå ñêúñè?
Íå ñè ïîãóáâàé äíèòå âúâ òåðçàíèÿ.
Áúäè òàêúâ êàêúâòî ïðîñòî ñè
è âîëÿ äàé íà ñâîèòå æåëàíèÿ.
Íå ñè ìèñëè, ÷å íÿêîé ïî ñâåòà
ùå òå îñúäè èëè ùå ïðîêëèíà
çàòóé, ÷å ñ òåá âúðâè åäíà æåíà
â ïîñëåäíèòå òè ñëúí÷åâè ãîäèíè.
Òè íîñèë ñè ÿ â ñâîåòî ñúðöå
è òàéíî ñè ìå÷òàë äà áúäåø ñ íåÿ,
à òÿ êúì òåá ñ ïðîòåãíàòè ðúöå
Î×ÀÊÂÀËÀ òå âèíàãè íà êåÿ.
Ñåãà, êîãàòî Ãîñïîä ñå ñìèëè
è òè ÿ ïðàòè äî ñàìè âðàòàòà,
íåäåé äà ñòðàäàø, à ÿ ïðåãúðíè
è ÏÐÎÄÚËÆÅÒÅ ÄÂÀÌÀÒÀ íàòàòúê!

Ïîñâåùåíèå

Иван АЛЕКСИЕВ

Íå ðàçðóøàâàé òîïëîòî ãíåçäî,
êîåòî ëþáîâòà íè å ñúçäàâà,
ðåøèø ëè äà ñå âúðíåø, âñå åäíî,
ùå áúäåø âå÷å ñòðàøíî çàêúñíÿëà!
Íå ñå ïðåâðúùàé â
òðóäåí êðúñòîïúò,
çàñèïàí îò ïðåìèíàëà ñòèõèÿ,
ïðåç íåãî ñòî ïîñîêè äà òåêàò,
ïàê ïúò êúì òåáå íÿìà äà îòêðèÿ!
Ïðèñòèãíà ëè ïðè òåá, îñúçíàë,
÷å â ìåíå ãðååø òè êàòî æàðàâà,
íàé-ñâÿò äà áúäå îíÿ ðèòóàë,
áåçñìúðòèåòî, êîéòî íè ñúçäàâà!

Îñìîìàðòåíñêî
Иван СТОЙЧЕВ

Â óëèöàòà íè âúðâè æåíà –
õóáàâèöà ñ ÷àð çà ìèëèîíè.
Òÿ å ñúñ íåçåìíà êðàñîòà,
ñòúïâà êàòî ôåÿ áåç êîðîíà…
Ãðåå ñúñ óñìèâêà è ëþáîâ,
ñúñ ñèÿíèåòî íà çîðàòà,
ñ ëú÷ îò ñëúí÷åâîòî çàðåâî,
ñ áàãðè îò öâåòÿòà íà äúãàòà.

Валентин Голешев, илюстрация

Õîðàòà ÿ ãëåäàò îòñòðàíè,
ãëåäàò ÿ ñúñ ìàëêî ñêðèòà çàâèñò,
à ìúæåòå öúêàò ñúñ åçèê,
íåùî ïîä ëúæè÷êàòà èì ïàðè.

Изложба на търговищкия художник Лучените люспи
Полезни,
Кирил Батембергски във Варна
но за какво?
Ягодите намаляват
"лошия"
холестерол
Сладкият плод - по поло-

бергски има своето запаПанайот
зено място на варненската
АБАДЖИМАРИНОВ
На 26 февруари 2014год. в арт сцена,както че той е
галерия „ЮКА” във Варна,бе познат,харесван и търсен
открита поредната осма творец на изобразително
самостоятелна
изложба изкуство. Пред своите почина търговищкия художник татели той се представи с 31
Кирил Батембергски ,в мор- творби,предимно в областта
ската ни столица. При откри- на натюрморта,пейзажа и
ването на изложбата нашия нефигуралната кавалетна
творец беше представен от живопис.Произведенията
Панайот Абаджимаринов и на Кирил Батембергски са
галеристката Цветана Веко- изградени в различни живова. Вернисажът бе посетен писни техники:масло,пастел
от много ценители на изоб- и акварел. Изложбата ще
разителното изкуство,което продължи до 26 март 2014
показа,че Кирил Батем- година.
Момент от откриването на изложбата в галерия
"Юкя" в морската ни столица Варна.

Когато обелите поредната
глава стар лук, не бързайте
да изхвърляте външните изсъхнали люспи. Не гледайте на тях с пренебрежение,
тъй като те намират приложение в много рецепти.
Най-масовото приложение на жълто кафявите люспи е в лечебните отвари, които се борят с хремата.
За целта са ви нужни 4
супени лъжици натрошени
лучени люспи, които се заливат с 1-1,5 л. вряла вода.
Наведете се над съда, докато настойката е още гореща и вдишвайте през носа
изпаренията. За по-добър
ефект на инхалациите, може
да покриете главата си с памучна или хавлиена кърпа.
Процедурата трае около 4-5
минути.
При проблемна суха каш-

лица се сваряват 2 супени
лъжици сухи лучени люспи
с 500 мл. вода за около 15
минути на бавен огън. След
като изстине, отварата се
прецежда. Приемат се по
50 мл. от течността 3 пъти
дневно преди хранене.
Настойка от лучени люспи помага при атеросклероза. Две супени лъжици
ситно надробени люспи се
заливат със 100 гр. водка.
Затварят се в стъклен съд и
се оставят на тъмно за Edna
седмица. След това сместа
се прецежда през марля.
За лечебен ефект ви е нужно и нерафинирано олио.
Двадесет капки от лучената настойка се отмерват с
капкомер върху супена лъжица нерафинирано олио.
Приема се половин час преди хранене три пъти дневно.
Приемайте настойката 2
седмици, след което направете 10 дена пауза и повторете двуседмичния курс.
При оплаквания от цистит, залейте 2 супени люспи
с 400 мл. вряла вода. Оставете запарката в покрит съд
за около 30 минути. Прецедете и пийте от течността
3-4 пъти дневно в продължение на 5-10 дена. При остър цистит приемайте 50 мл.
запарка два пъти дневно за
5 дена. Ако заболяванието е
хронично, се приемат по 2-3
супени лъжици от течността
3-4 пъти дневно за период
от 10 дена.

Â óëèöàòà íè âúðâè æåíà,
óëèöàòà ïî-êðàñèâà ñòàâà,
ñ íåÿ èäâà òóêà ïðîëåòòà,
âñÿêî öâåòå, êëîíêà ðàçöúôòÿâà!

вин килограм дневна доза

Половин килограм ягоди
дневно са достатъчно да
намалят нивата на "лошия"
холестерол и триглицеридите, установиха испански и
италиански учени. В изследването на учените от политехническия
университет
на Марке и университетите
на Саламанка и Севиля са
участвали 23-ма здрави доброволци, които са получавали по половин килограм
ягоди дневно повече от месец.
Изследванията на кръвта
им преди и след този период показват, че общият
им холестерол е спаднал
средно с 8,78 процента, на
липопротеините с ниска
плътност - т.нар. "лош" холестерол, с почти 14 про-

цента, а на триглицеридите
- с 21 процента.
Липопротеините с висока
плътност, или "добрият" холестерол, останали непроменени. Ягодите подобрили
и други параметри в кръвта, като липиден профил в
плазмата,
антиоксидантни биомаркери като вит. С,
функцията на тромбоцитите.
Всички те обаче се върнали към първоначалните си
нива 15 дни след спирането
на "лечението" с ягоди.
Учените нямат преки
доказателства кои съединения в ягодите постигат
този положителен ефект. Те
предполагат, че това са антоцианините - растителните
пигменти, които осигуряват
червения цвят.
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Националния празник Трети март и 136-та годишнина от Освобождението на България от труско робство в Търговище, Попово и Омуртаг

(от 1 стр.) пред монумента, за да отдадат почит към
всички герои-освободители.
Ученици от града изнесоха
и кратка поетична програма, която бе под мотото „Да
помним жертвите и да пазим свободата си!”.
Със сведени глави и едноминутно мълчание, дошлите тук засвидетелстваха
своята признателност и отдадоха почит пред паметта
на хилядите родолюбиви
българи и чуждестранни
войни, отдали живота си за
свободата на нашата Родина.
Венци и цветя на признателност бяха поднесени
от името на народните ни
представители Явор Куюмджиев, Дарин Димитров и

Омуртаг

Заря
проверка

Тунчер Кърджалиев, областната и общинската админи- В Попово
страции, партии, ведомства
и десетки граждани. Празничните прояви по повод
136 години от ОсвобождеВ навечерието на нацинието на България от турско оналния празник в Попово
робство завършиха с кон- се състоя тържествена процерт на трио „Тенорите" и верка – заря. В ритуала се
балетна формация „Търгови- включиха и представителноще" в драматичния театър. то военно формирование и
духовия оркестър към Националния военен университет
„Васил Левски” във Велико
Търново. По покана на кмета
на община Попово Людмил
и обединение. Важно е да Веселинов на церемонията
застанем зад онези нацио- присъстваха евродепутатът
нални и местни каузи, които Ивайло Калфин и областнини сплотяват. Нужно е да ят управител на Търговище
бъдем единни и да ценим Емел Расимова.
Празничният ден в понесвободата си, защото тя е
призвание и вътрешна по- делник започна с тържествен
требност”, каза в обръще- ритуал по издигане на нацинието си градоначалникът оналния флаг на Република
и призова всички в този па- България на пл. „Ал. СтамбоОтслужена бе и зауметен ден да отдадат заслу- лийски”.
покойна молитва в памет на
жена почит пред подвига на загиналите за освобожденигероите, пожертвали живо- ето воини с тържествено подта си за освобождението на насяне на венци и цветя.
родината.
Тържества и поклонения
По-късно празникът про- бяха организирани и в селадължи с литературно-музи- та Зараево, Светлен, Садина,
кална програма и завърши Посабина, Ковачевец и Палас кръшно хоро на площада. марца.

Кръшно хоро на площада
С празничен концерт на
духовия оркестър при НЧ
„Отец Паисий” започнаха проявите посветени на
136 годишнината от Освобождението на България
в Омуртаг. Тържественото
отбелязване на празника
продължи с церемония по
издигане на националния
флаг, след което кметът на
общината Неждет Шабан
приветства събралите се на
пл.Независимост” граждани
по повод днешния ден.
„Предизвикателствата,
пред които е изправен целият свят, изискват повече
от всякога разбирателство

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 12.03.2014 г., от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия
, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП “Мелница” Попово, ПБ ”Асфалтова база” Попово , ТП ”Чедо“ Попово , ТП ”Фуражен” Попово, както и селата: Кардам,
Дриново, Ломци , Еленово и Тръстика от общ.Попово.
На 19.03.2014 г., от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Долец, общ. Попово.
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

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

Четвъртък, 6 март 2014 г.
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

(1-2)

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

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

и 0897 760 882

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам 7 дка НИВИ
и 5 дка ЛИВАДИ в с.
вода, кладенец в село
Малоградец, общ.
Васил Левски.
И стопански постройки с
Антоново
1 дка дворно място
тел: 0898/ 268 216
тел: 0885/ 800 124
(1-5)

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

Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на
ул."Цар Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро състояние! Цена: 4 500.00лв. Тел. 0896 848 550

Продавам ДВУСТАЙНА
КЪЩА с дворно място
и овошни насъждения
в с. Голямо Ново /до
жп гарата/
тел: 06064/ 2268 след
20 ч. и 0877/ 379 850
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

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

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище
Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
04:50
Варна
06:53
ПВ
07:20
Шумен
08:02
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
06:45
София
11:47
ПВ
11:40
Шумен
12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

тръгва
00:14
04:06
Шумен
06:54
08:03
09:06
09:13
09:35
11:48
12:25
13:11
13:43
15:41
15:49
17:16
17:56
18:20
19:42
20:59

до гара
София
Варна
06:48 р.д.
Ст. Загора
Г. Оряховица
Шумен
София
Варна
Варна
Г. Орх.
София
Шумен
София
Варна
Г. Орх.
Шумен
Варна
Плевен
Варна

пристига
06:11
06:18
11:40
09:47
09:50
14:36
11:40
13:44
14:10 б.с.
18:43
14:27 б.с.
21:22
17:52
18:58
18:39
20:23
22:10
23:05

(1-4)

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

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ДАВАМ ПОМЕЩЕНИЕ
ЗА МАГАЗИН ИЛИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
ОФИС в центъра на
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Търговище
срещу КукКъм апартамента има таванско помещение
ления
театър.
Има личен
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
паркинг.
Наем
200 лв.
добро състояние, с чудесна панорама!
тел: 0601/ 6 35 42
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550

Давам под наем

(1-4)

Купувам
пчеларска
центрофуга
3-4 рамкова
0894 47 25 46

(3-10)

ÇÍØÄËÌÍÂÍÍÓÄÏÑÇ

Ɉɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɨɮɟɪɬɢ
ɡɚɱɟɬɢɪɢɫɬɚɣɧɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ

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

(1-4)

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ ɂɞɰɟɧɬɴɪɟɬɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧ 
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɟɬɥɭɤɫɨɡɟɧ


ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ 
ɤɜɦ ɉɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬɥɨɤɩɚɪɧɨ 
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬɨɛɡɚɜɟɞɟɧ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬ

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɩɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜɨɫɬɪɜɨ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɡɚɜɴɪɲɟɧ 

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

стоителство,

 Ç¶§´¬²
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ 
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɞɜɭɫɬɚɟɧɩɚɧɟɥ 
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

 Ç¹º¼²§
ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜɝɚɡ 
ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɫɝɚɪɚɠ   
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɥɚɦɢɧɚɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ ɠɢɥ 

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ ɠɢɥ 

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɩɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ɉɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ 
ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ




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

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

6 март 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Дони Браско
21.00 ч. - криминален

6 март
БНТ 1

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 - токшоу
21:00 Кобра 11: Обади се! 14:00 Щитът - сериал
14:00 Часът на мама - токшоу
сериал
15:00 Кости - сериал
15:00 Духът на здравето
22:00 Парламентьорът 17:00 Платина - сериал
16:00 Призракът на Елена трилър
18:00 В.И.П - сериал
сериал
19:00 Опасни улици - сериал
Kino Nova
18:00 Изпитание на любовта 20:00 Щитът – сериал
09:45 Костюмари - сериал
сериал
21:00 Алкатрас – сериал
10:45 Тайнствени афери 20:00 Цветовете на любовта22:00 Разплата -трилър
сериал
сериал
11:45 Инспектор Луис 21:00 Цветовете на любовта bTV Cinema
сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
22:00 Престъпления и страсти 13:40 Инструкции за действие
09:00 Трета смяна - сериал
- драма
- сериал
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
19:00 Федерални свидетели 13:00 Посетители - сериал
Nova TV
сериал
14:00 Никита - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 От местопрестъплението
15:00 Фамилията - сериал
09:30 На кафе - НТВ
- сериал
16:00 Единственият оцелял (1 11:30 Цвете от Изтока - сериен
21:15 Точка на пресичане част) - драма
13:00 Новините на Нова
романтика
18:00 Никита: Отмъщението 13:30 Мелодията на сърцето 23:15 От местопрестъплението
сериал
сериен
- сериал
19:00 Трета смяна - сериал
15:00 Черешката на тортата - тв
20:00 Градска полиция - сериал
шоу
TV 7
21:00 Дони Браско - криминален 16:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
23:30 Единственият оцелял
16:20 Часът на Милен Цветков 09:30 Усещане за жена (част 2) - драма
17:30 Господари на ефира - шоу
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 Кърти12:00 Модерно семейство 23:30 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
сериал
цата
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 14:00 Предградие- сериал
сериал
14:30 Цветовете на любовта 14:30 Слънчева Филаделфия
сериал
Diema TV
- сериал
- сериал
17:00 Нюзрум
09:00 Маями Вайс - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 15:00 Напълно непознати
18:30 Добър вечер, България
10:00 Обирът - екшън
- сериал
16:30 Бон Апети
12:00 8 Прости правила- сериал 19:30 Следващият, моля - тв
16:00 Гувернантката- сериал
17:00 bTV Новините
игра
12:30 Медикоптер 117 - сериал
17:00 Комиците - шоу
17:30 Лице в лице
20:30 КЪРТИЦАТА: Разтърсва13:30 Морски патрул - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 bTV Новините
не - риалити
14:30 Военни престъпления 19:00 Предградие - сериал
20:00 Север Юг - сериал
22:30 Новини
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 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

ПЕТЪК

bTV Action - Маверик
22.00 ч. - уестърн

7 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 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 История.bg: Българските освобождения
15:15 Робин Худ - детски
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Музиката на Америка
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Симеон Велики - документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие 4 тв
филм

bTV

19:30 Офисът - сериал
20:00 Пълна лудница - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Опасни улици- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
16:00 Кости- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни улици- сериал
20:00 Щитът- сериал
21:00 Алкатрас- сериал
22:00 Маверик - уестърн
00:30 Тихото езеро 2- ужаси

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
09:30 Фамилията - сериал
10:30 Дони Браско - криминален
13:00 Посетители - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Единственият оцелял (2
част) - драма
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 От другата страна - трилър

bTV Comedy

06:30 Да, мило - сериал
06:30 Тази сутрин
07:00 Модерно семейство 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
11:30 Кухнята на Звездев
08:00 Пинки и Брейн - сериал
12:00 bTV Новините
09:00 Комиците - шоу
12:30 Шоуто на Слави
10:00 Пълна лудница - комедия
13:30 Ангели пазители 12:00 Модерно семейство
сериал
- сериал
14:30 Цветовете на любовта 13:00 Майк и Моли - сериал
- сериал
14:00 Предградие- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 14:30 Слънчева Филаделфия
16:30 Бон Апети
- сериал
17:00 bTV Новините
15:00 Напълно непознати сериал
17:30 Лице в лице
16:00 Гувернантката - сериал
19:00 bTV Новините
17:00 Шоуто на Слави
20:00 Север Юг - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
21:00 Комиците - шоу
19:00 Предградие - сериал
22:00 bTV Новините
19:30 Офисът - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - коме- 20:00 Доктор Дулитъл: Опашката на шефа - комедия
дийно предаване

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
bTV Lady
18:30 8 Прости правила 08:00 Диво сърце - сериал
сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления 14:00 Дом и градина - идеи и
сериал
решения
15:00 Топ дестинации -лайфстайл 21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Градска природа 22:00 Харлемски нощи лайфстайл
комедия
16:00 Призракът на Елена 00:25 Кобра 11: Обади се! сериал
сериал
18:00 Изпитание на любовта сериал
Kino Nova
20:00 Цветовете на любовта 07:40 Инспектор Луис сериал
сериал
22:00 Престъпления и страсти 10:00 Костюмари - сериал
- сериал
11:00 Федерални свидетели 23:00 Призракът на Елена сериал
сериал
12:00 Инспектор Луис - сериал
14:00 Шаферка под прикритие
Nova TV
- романтика
06:20 Здравей, България
16:00 Точка на пресичане 09:30 На кафе - НТВ
романтика
11:30 Цвете от Изтока - сериен
18:00 Костюмари - сериал
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето - 19:00 Федерални свидетели сериал
сериен
15:00 Черешката на тортата - тв 20:00 От местопрестъплението
- сериал
шоу
21:00 Код Меркурий - екшън
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков 23:15 От местопрестъплението
- сериал
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
TV 7
19:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
20:00 Познай кой - комедия
09:30 Усещане за жена - шоу
22:00 Господари на ефира - шоу 11:30 Отчаяни съпруги 22:30 От местопрестъплението
комедия
- сериен
12:30 Новини
23:30 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
23:45 Закон и ред: Умисъл за
14:00 Клиника на кораловия
престъпление - сериен
остров - сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
Diema TV
07:45 Зина - принцесата войн - 15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
сериал
09:00 Парламентьорът - екшън17:00 Нюзрум
трилър
12:00 8 Прости правила - сериал 18:30 Добър вечер, България
12:30 Медикоптер 117 - сериал 19:30 Следващият, моля - тв
игра
13:30 Морски патрул - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
14:30 Военни престъпления 23:00 Новини
сериал

СЪБОТА

Nova TV - Зелена зона
20.00 ч. - трилър

8 март
БНТ 1
08:25 Пътят към ФИФА
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:15 Световна купа по
биатлон: Преследване /
мъже/ пряко
12:55 Бразди
13:25 Иде нашенската музика
Фолклорно шоу
14:25 Малки истории
15:25 Сага за Форсайтови
10-сериен тв филм
16:45 Вяра и общество
18:00 IN SITU: Праистория в
два зъба, сол и злато документален
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Нищо друго освен истината - игрален филм
23:30 По света и у нас
23:45 Най-хубавите години на
нашия живот - тв шоу

bTV

06:30 Агрофорум
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп
- сериал
13:00 Под опека - драма
14:30 Селена - драма
15:00 Извън играта - сериал
16:00 Cool…T - лайфстайл
17:00 120 минути - публицистично предаване
с водещ Светослав
Иванов
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Аз, шпионинът - комедия
22:00 bTV Новините
22:30 bTV Документите
23:30 Рекетьори - трилър

bTV Action

07:00 Марвел аниме: Х-мен анимационен

08:30 Извън играта- сериал
10:30 Маверик - уестърн
13:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
13:30 Големите загадки - документална поредица
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия А обзорно предаване
19:00 Италианска Серия А:
Удинезе - Милан
21:00 Френска лига 1: Монако
- Сошо
23:00 Братята Нютън - драма

bTV Cinema

08:00 Излъжи ме - сериал
08:30 Мисля, че обичам жена
си - комедия
10:30 Романс за камъка комедия
12:30 Перлата на Нил - комедия
14:30 От другата страна трилър
17:30 Фамилията - сериал
18:30 Път към отмъщение драма
21:00 Оскар и Лусинда - драма

bTV Comedy

07:00 Алф - сериал
09:00 Блондинка в книжарницата - сериал
10:00 Доктор Дулитъл: Опашката на шефа - комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави
14:00 Алф - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Блондинка в книжарницата - сериал
19:00 Невидими улики - сериал
20:00 Веселата ферма комедия
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Първична сила - турнир на

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

19:30 Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър - мач от
английската Висша
bTV Lady
Лига, директно
08:00 Желязната дама - сериал
21:15 Студио Carlsberg
12:00 Часът на мама - токшоу
Premium Football,
13:00 България търси талант директно
риалити
15:00 Престъпления и страсти 22:00 Треньорът Картър драма
- сериал
20:00 Цветовете на любовта Kino Nova
сериал
08:00 Детски анимационен
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
блок
00:00 Предай нататък - шоу
10:15 Снежната кралица
- семеен
Nova TV
12:00 Шаферка под прикритие
07:00 Събуди се... - НТВ
- романтика
09:00 На светло с Люба Кулезич
14:00 Любов, сватба и брак 11:00 Съдебен спор - НТВ
комедия
12:00 Птиците умират сами: Изгубени години - сериен 15:45 Код Меркурий - екшънтрилър
13:00 Новините на Нова
18:00 Д-р Хаус - сериал
13:30 Студио VIP - НТВ
20:00 От местопрестъпление14:00 Маями - комедия
то - сериал
16:00 Дикoff - НТВ
21:00 Имитаторът - трилър
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 23:30 От местопрестъплението - сериал
20:00 Зелена зона - трилър
00:30 Д-р Хаус - сериал
22:15 Горещо - таблоид
23:15 Рок радио - драма
TV 7
07:00 Кой е по-по-най - шоу
Diema TV
08:00 Терминал 7: Съдът
07:25 Кобра 11: Обади се! влиза
сериал
09:00 Факторът Кошлуков
10:40 Харлемски нощи - ко11:00 Сблъсък - ток шоу
медия
12:00 Терминал 7: Жените
13:00 Кейп, супергероят говорят
сериал
14:00 Студио Carlsberg Premium 14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 Пряка демокрация
Football, директно
15:30 Студио футбол
14:45 Футбол: Уест Бромич
16:15 А група: ЛЕВСКИ Албиън - Манчестър
ЦСКА, футболна среща
Юнайтед - мач от анот българския футбоглийската Висша Лига,
лен шампионат
директно
16:40 Студио Carlsberg Premium 18:10 Студио футбол
18:30 Добър вечер
Football, директно
19:30 Червената вдовица 16:50 Студио Чемпиъншип,
сериал
директно
17:00 Футбол: Барнзли - Но- 20:30 Белият олеандър драма
тингам Форест - мач от
Чемпиъншип, директно 22:30 Поверително от Н.Л. таблоид
18:55 Студио Чемпиъншип,
23:30 Новини
директно
19:10 Студио Carlsberg Premium 23:40 Прекият път към щастието - комедия
Football, директно

Nova TV - БСП
20.00 ч. - екшън

9 март
08:55 Денят започва ...в
неделя
10:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /1 манш, мъже/
пряко
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 Ток шоу
13:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /2 манш, мъже/
пряко
14:25 Неделя х 3
16:00 Дами канят - игрален
филм
17:35 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Тайният
живот на Ричард
Никсън двусериен
документален
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 тв
филм
21:50 Нощни птици
22:50 По света и у нас
23:05 Джаз фестивал Банско
2013

Световната федерация
по кеч

bTV Action

06:00 Марвел аниме: Х-Мен анимационен
08:30 Извън играта - сериал
10:30 Хитман - екшън
12:30 Зона спорт
13:30 Италианска Серия А :
Ювентус- Фиорентина
15:30 Италианска Серия Аобзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Интер- Торино
18:00 Метален нашественик фантастика
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
21:30 Италианска Серия А:
Наполи- Рома
23:35 Италианска Серия А студио

17:00 Шоуто на Слави
18:00 Блондинка в книжарницата - сериал
19:00 Невидими улики - сериал
20:00 Ергенско парти 2: Последно изкушение - комедия
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Разбиване - турнир на
Световната федерация по кеч
00:00 С теб ми е добре - сериал

18:00 Футбол: Манчестър
Сити - Уигън Атлетикс
- мач за Купата на
ФА, директно
19:55 Студио Купа на ФА,
директно
20:30 Кодът - екшън-трилър
22:40 Психо 2 - трилър
01:00 Фрактура - рок музика

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
bTV Lady
блок
08:00 Желязната дама - сериал 10:15 Снежната кралица
12:00 Духът на здравето
- семеен
13:00 Предай нататък - шоу
12:00 Любов, сватба и брак 15:00 Дом и градина - идеи и
комедия
решения
14:00 Сидни Уайт
16:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
- комедия
20:00 Цветовете на любовта - 16:10 Любителката на мистесериал
рии - мистъри
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:00 Д-р Хаус - сериал
00:00 Блясък - риалити
20:00 От местопрестъплениеbTV Cinema
то - сериал
Nova TV
06:00 Излъжи ме - сериал
21:00 Първичен страх 07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 Агата Кристи: Живот в
трилър
09:00 На светло с Люба Кулезич
картини - драма
23:40 От местопрестъпление11:00 Съдебен спор - НТВ
11:00 Оскар и Лусинда - драма 12:00 Другата съпруга - минито - сериал
14:00 На червения килим от
00:40 Имитаторът - трилър
сериал
86-ите годишни награди 13:00 Новините на Нова
TV 7
Оскар: Номинираните
13:30 Студио VIP - НТВ
07:00 Кой е по-по-най - шоу
16:00 86-ите годишни награди 14:00 Смъртта й прилича 08:00 Терминал 7: Съдът
Оскар - най-доброто
комедия
влиза
bTV
17:30 На червения килим от
16:00 Всяка неделя
09:00 Терминал 7: Пуснете
06:30 Кухнята на Звездев
86-ите годишни награди 19:00 Новините на Нова
водата
07:00 Духът на здравето
Оскар: Победителите
19:30 Разследване
11:00 Сблъсък - ток шоу
08:00 Тази неделя
19:00 Записки по един скандал 20:00 БСП - Бесни Страшни
12:00 Терминал 7: Жените
11:00 Търси се… - токшоу
- трилър
Пенсии - екшън
говорят
12:00 bTV Новините
21:00 Най-дългият годеж 22:15 Специален доклад 14:00 Терминал 7: Град на
12:30 НепознатиТЕ
драма
трилър
ангели
13:00 Легенда за езерото 23:00 Мисля, че обичам жена 01:10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 15:00 Терминал 7: Игри на
приключенски.
си - комедия
съдбата
Diema TV
14:30 НепознатиТЕ
bTV Comedy
15:30 Жега
07:25
Кобра
11:
Обади
се!
15:00 Извън играта - сериал 06:00 Невидими улики - сериал
16:00 Карбовски: Предавасериал
16:00 Нека говорят - токшоу 07:00 Алф - сериал
нето
10:40 Треньорът Картър - драма
19:00 bTV Новините
09:00 Блондинка в книжарница- 13:30 Национална лотария
18:00 Фронтова линия
19:30 bTV Репортерите
та - сериал
14:00 В търсене на съвършения 18:45 Добър вечер, България
20:00 Емпайър Стейт - драма 10:00 Веселата ферма 19:20 Студио футбол
улов – документален
22:00 bTV Новините
комедия
19:30 А група: Литекс - Лу14:30
Сапьорски
отряд:
Афга22:30 Гепи - криминален
12:00 Теория за големия взрив
догорец - пряко
нистан - документален
23:00 Осем милиметра - сериал
15:30 Спасителни хеликоптери - 21:30 Оригиналът
трилър
13:00 Комиците - шоу
23:00 Новини
документален
00:30 Легенда за езерото 14:00 Алф - сериал
23:10 Д-р Т. и жените 17:30 Студио Купа на ФА,
Приключенски
16:00 С теб ми е добре - сериал
комедия
директно
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Ñíèìêà: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ
Пухкав зимен спомен

ÒÎÏ ÂÈÖ
Една жена умряла и
се качила при свети
Петър. Започнала да
се оглежда наляво-надясно.
- Добър ден, дъще.
Търсиш ли нещо?
- Търся мъжа си. Почина преди 5 години.
Как да го намеря?
- Как се казва?
- Киро.
- Много Кировци
има тук. Нещо поконкретно за него?
- Ами преди да умре
ми каза, че колкото
пъти му изневеря,
толкова пъти ще се
преобърне в гроба.
- А така кажи де! зарадвал се свети
Петър - Знам го. Киро
Пумпала му викат...
***
Срещат се двама
приятели.
Единият споделя:
- Снощи някакъв бандит нахлу в къщата и
преби тъщата почти
до смърт.
- А ти защо не се намеси?
- Е, не е честно - двама мъже срещу една
жена...

Махмурлук от смартфон? И това е възможно

Целодневното използване на смартфон може да предизвика симптоми,
почти еднотипни с
тези, които следват
дълга пиянска нощ,
предупреждават експерти.
Въпреки че телефоните са последното технологично
постижение на учените, което улеснява
живот ни, те крият
известни негативи
за здравето, които
не бива да се пренебрегват. Изследване

на специалисти от
Мичиган установи,
че деловите хора,
които не се отделят
от смартфоните си
по 21 часа в денонощието, страдат от
сходно с махмурлук
усещане всяка сутрин.
Такива хора се
чувстват изчерпани,
по-малко продуктивни, а често състоянието им е съпроводено с главоболие и
липса на желание за
работа.
„Смартфоните са

почти
перфектно
създадени, за да
нарушават
съня”,
твърди проф. Ръсел
Джонсън, ръководител на изследването.
„Психическото ангажиране късно вечер
затруднява откъсването от работа, така
че да можем да се
отпуснем и да заспим.
Изследователите
са помолили 82-ма
мениджъри на високи позиции да участват в проучването
всеки ден в продъл-

жение на две седмици. То е обхванало и
161-ма служители с
различни професии
– от медицински сестри и счетоводители
до зъболекари и заети в производствения сектор.
Сравнението на
смартфони с други
устройства е показало, че смартфоните има значително
по-негативен ефект,
отколкото гледането
на телевизия или използването на компютър или таблет.
„Умните”
телефони излъчват
„синя светлина”,
която понижава
нивата на мелатонина – веществото, което
помага на организма да се настрои за сън.
„Оказва се, че
използването на
смартфони има
както психическо,
така и физиолоуведомява своите клиенти, че гично въздейстот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- вие върху способна хората
мираната питейна вода по електронен път ността
да заспиват и вър(Е pay), както и да получават електронни ху възстановяващите функции
фактури (e Faktura)
на
съня”,
Подробности на сайта на „В и К” Търговище подчертава
Джонсън.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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

Морски клуб Търговище

Втори на регата
„3-ти март”

Морският клуб в Търговище се класира втори
на традиционната регата
„З-ти март” от държавното първенство в клас ЯЛ6. Състезанието, в което
се включиха 20 екипажа, се проведе в екваторията на варненското
езеро в продължение на
три дни в дъжд, мъгла и
студ.
След проведените седем гонки, нашите момчета спечелиха сребърните медали и купа за
второ място, като пред

тях в класирането бе
само екипажът от Бургас. По назад в класирането останаха „водните”
отбори на Варна, Балчик, Поморие и Русе.
В предходни години
морският клуб от Търговище на два пъти се
е класирал на първото
място. В това състезание нашият екипаж бе в
състав: Галин Димитров
(шкипер), Ивайло Иванов, Габриела Иванова,
Антон Христов и Георги
Христов.

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

