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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:

Децата ни „Флора” полага пасивни пушачи Общинският съвет в Омуртаг прие
млади
нови настилки Търговищките
пред детските градини и ясли майки сред първите Отчета за управление на
пушачки в държавата общинската собственост
Обещано и изпълнено

Свилен
НИКОЛОВ
Общинското
предприятие „Флора” започна поетапно обновяването на тротоарите
пред детските ясли и
градини, както и тяхното обезопасяване. Първа с нова настилка се
сдоби ясла №1, която
е в близост до бившата
Стоматология. Ремонтните работи тук приключиха само за месец
и майките, и децата
вече минават по новата
настилка от павета, която се прави по скандинавски образец.
От директора на „Фло-

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

Започна обновяването на
настилката на
тротоара пред
ясла № 3
и детска
градина
№7

Всяко 5-то от десет
деца (57.5%) е изложено на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45.7% от бащите и
39.0% от майките. Само
42.5% от децата живеят
в дом без тютюнев дим.
Това показват данните
на Националния център
по обществено здраве и
анализи от национално
представително проучване в 28-те региона на
страната, през периода
декември 2012 г. – декември 2013 г.
Анкетирани са 2914
родители на деца от 3
до 7-годишна възраст
от случайно подбрани
детски градини. Включвайки, обаче и индикатора
"тютюнопушене
на други възрастни",
относителният дял на
тези домове намалява
до 39%. Преобладават
случаите с един пушач.
Двамата родители пушат в 1/4 от случаите,

Измама от типа
„сандже”* в Търговище

ра” Асен Чакъров научихме, че работниците
вече са започна подновяването на тротоара от
детската площадка до
СБА в кв. „Запад”, поБорислав КУРДОВ
край ясла № 3 и детска
За измама от типа
градина № 7. Тази от- „сандже” съобщиха от
сечка е дълга 150 метра
ОД на МВР в Търговии след като бъде завърще. Двама мъже, вешена,
(на 8 стр.)
роятно в комбина, са
заблудили продавачка
в магазин за продажба
на алкохол и цигари,
който се намира на кооперативния пазар в
града.
Около 13.00
ч. в сряда,
2
април, в
магазина влязъл мъж
и помолил про-

давачката да му уедри
банкноти. Подал й пачка с банкноти от по 2 и
5 лева, като твърдял, че
са 200 лева. Като ги преброила, продавачката
забелязала, че са с пет
лева по малко и ги върнала на мъжа. Той също
ги преброил,признал си
за грешката и добавил
липсващата (на 2 стр.)

а с 3-5 пушачи са 5% от
семействата. Отчита се
намаление на броя на
застрашените деца в
сравнение с проучванията в предходните 2002
г. и 2008 г., съответно с
14% и 11%. (на 2 стр.)

Акция на
полицията против

Битовата
престъпност

В четвъртък, 3 април, на територия, обслужвана от РУ “Полиция” - Омуртаг и от РУ
“Полиция”-Попово, а именно на третокласен път
между селата Добротица
и Разделци, община Антоново и в
(на 4 стр.)

На проведеното си на
27 март 2014 г. четиридесет и шесто редовно
заседание,
Общинският съвет в Омуртаг
прие отчета за управлението на общинската
собственост за периода от 01.01.2013 г. до
31.12.2013 г. От представения отчет става
ясно, че общо за 2013
г. от управлението общинската собственост:
от наеми и разпореждане с имоти общинска
собственост в бюджета
на администрацията са
постъпили приходи в в
размер на 183 163 лева
и 192 068 лева от управлението на общинския
горски фонд, общо 375
231,00 лева.

Общината е собственик на 64 жилища, от
които не са отдадени
под наем 5 бр. къщи по
селата, а всички останали са отдадени под
наем на социално слаби
граждани. Картотекираните, като нуждаещи
се от жилища за настаняване под наем семейства и домакинства
обаче са 257. От тук се
вижда, че има сериозен
недостиг на общински
жилища.
В Омуртаг общината
разполага с 32 апартамента и 23 къщи, от които няма нито едно свободно неотдадено под
наем жилище. По селата разполага с един
апартамент в (на 4 стр.)

В училището

Деца-фантоми и фалшиво болни

Борислав КУРДОВ
Близо 100 деца отпадат всяка година от
училище в Търговищка област. Както „ТН”
вече писа, по тази тема наскоро говориха
новият началник на РИО на МОН в Търговище Дарина Димитрова и експертът Стоян
Станчев. От изнесената информация бе видно, че през тази година учениците в Търговищка област са 12 224, което е с близо 400
по-малко от миналата. Общо за областта
до края на първия срок през февруари, от
училище са отпаднали 73 деца. Според Димитрова, основните причини за това децата
да отпадат от училище са две: емиграцията на родителите им в чужбина и
Дарина Димитрова е завършила е българска филология. Трудовият й стаж задемографските процеси.
в Техникума по строителна керамиПомолихме г-жа Димитрова в почва
ка в Попово. След това работи в ОУ „Н.Й.
блиц-интервю да ни отговори и на Вапцаров” в „бялото градче” като възпиняколко въпроса относно децата- тател, учител и помощник директор.
След завършване на висшето си обрафантоми в училище, за делегира- зование
специализира съвременен българните бюджети и преспективите в ски език и стига до втора професионална
сферата на образованието.
квалификационна степен.
ученици. По-късно започва работа като адми- Г-жо Дими- нали
От 2004 г. до миналия месец
трова, до колко Има ли ученици нистратор.
работи като директор на дирекция „ОбРе г и о н а л н и я т – фантоми? Зна- разование и култура” в общинската адмии н с п е к т о р а т ем за практики, нистрация в Попово.
Да дефинира проблемите в образоваможе да прокон- когато въпреки
тролира дирек- че децата са на- нието и съвместно с експертите в Региинспекторат да търси тяхното
торите на учили- пуснали учили- оналния
решение – това смята Дарина Димитроща дали вписват щето, това не се ва, като своя цел в работата като началвсички
напус(на 4 стр.) ник на РИО на МОН в Търговище.
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Омуртаг

Утвърдиха
избирателните
секции

55 ще бъде броят на избирателните секции в община Омуртаг, в които желаещите ще могат да упражнят
своя вот по време на изборите за членове на Европейския парламент от Република България , които ще
се проведат на 25 май т.г.
Специална заповед за това
подписа кметът на община
Омуртаг Неждет Шабан. С
документа се утвърди и номерацията на секциите. От
тях 11 са в града, а 42 са по
селата. Избирателна секция
е сформирана и в многопрофилната болница за активно
лечение в Омуртаг. За хората с увреждания е утвърдена и една подвижна секция.
В заповедта на кмета
Шабан са определени и адресите на секциите Голяма
част от тях са в училища,
кметства, детски градини,
читалища, ритуални зали и
други.

Бариера пред безплатен паркинг
Свилен НИКОЛОВ
Лидерът на „Защита” в
Търговище Красимир Русев
продължава да настоява
за прокурорска проверка
относно „Мисириозното и
категорично незаконно преобразуване на безплатния
общински паркинг, на входа
на Общината, в платен”.
По време на ежемесечната пресконференция пред
медиите, той посочи и хронологията при създаването
на новата придобивка за
гражданите и гостите на
града. В средата на лятото
миналата година фирма „ЕМ
ДЖИ КЪМПАНИ” ООД монтира бариера и караулка на
входа на паркинга и започва
да събира такса от левче на
час. Фирмата от години стопанисва 16 паркоместа, покрай хотел „Мизия”, но останалите попадат в безплатна
общинска зона за паркиране. По надлежния ред, гражданинът Русев иска информация от зам.-кмета Дечев
как е станало това и не противоречи ли на обществения
интерес. Според общинската администрация, фирмата
е платила авансово по 25 лв
всяко общинско паркомясто
и не виждат проблем, че се
събират от гражданите пари
за услугата, която предлагат. Обяснението, което дава
и стопанинът на паркинга е,
че всички действия са съгласувани със служители на
общината и общинско предприятие „ Социални и охранителни дейности”.

Юридическа кантора

Дело срещу длъжник
без имущество

Несъстоятелност
Ако длъжникът ви е търговско дружество, което
няма никакво имущество,
нито други активи, от които да се удовлетворите,
можете да поискате откриване на производство
по несъстоятелност.
Възможно е дори да се
търси и наказателна отговорност: „Търговец, който
изпада в неплатежоспособност и в 30-дневен
срок от спиране на плащанията не заяви това
пред съда, се наказва с
лишаване от свобода до
три години или с глоба до
5 000 лв.” /Наказателен
кодекс/. С това наказание
се наказват и лицата, които управляват и представляват търговско дружество, ако е 30-дневен срок
от спиране на плащанията не са поискали от съда
да открие производство
по несъстоятелност.
При положение, че
кредиторът ви е физическо лице, опциите ви се
ограничават до способите за събиране – запор
на трудово възнаграждение, дивидент и др., на
автомобили и други ППС,
продажба на недвижими
имоти. Ако някоя вещ от
имуществото на длъжника е отчуждена от него,
след като е възникнало
задължението
му към
вас, можете да поиска-

те развалянето на тези
сделки по т.нар. Павлов
иск: „Кредиторът може да
иска да бъдат обявени за
недействителни спрямо
него действията, с които
длъжникът го уврежда,
ако длъжникът при извършването им е знаел
за увреждането. Когато
действително е възможно
лицето, с което длъжникът е договарял, трябва
да знае за увреждането.
Недействителността не
засяга правата, които трети добросъвестни лица
са придобили възмездно
преди вписване на исковата молба за обявяване
на
недействителност”.
/Закон за задълженията и
договорите/
Давност
И в двата случая давността не е 5 години, защото образуването на
изпълнително дело прекъсва давността. Докато
трае това принудително
производство, тази давност не ви застрашава.
Един друг срок обаче е
необходимо да се следи –
това е пълното бездействие по делото в рамките
на 2 години от страна на
взискателя /кредитора/.
Ако в този период не са
поискани никакви изпълнителни действия, длъжникът може да претендира за прекратяване на
изпълнителното дело.

През ноември „защитникът” подава и сигнал до прокуратурата. Следва проверка от Районна прокуратура.
На 5 март 2014 г. Окръжна
прокуратура, която по закон
трябва да се произнесе по
казуса, излиза с решение отказ да образува досъдебно производство, по подадения сигнал.
След като се запознава с
цялата преписка по сигнала, Русев на 25 март 2014
г. сезира Апелативна прокуратура - Варна. В жалбата,
той възразява срещу този
отказ и настоява да бъде отменено постановлението на
Окръжна прокуратура – Търговище, както и да се дадат
оказания за образуване на
производство.
Мотиви за това Русев намира и в становището на прокурор Валентин Василев, от
Районна прокуратура -Тър-

сигнала от Красимир
Русев, с който се е претендирало незаконосъобразно
ограничаване
на свободния достъп до
обществен паркинг в
центъра на гр. Търговище, неправомерното му
стопанисване като платен такъв от частно
ЮЛ, ООД „Ем Джи Къмпани”… Жалбата е основателна в цялост.
Постановлението на
ОП /Окръжна прокуратура/ - Търговище е незаконосъобразно и необосновано и като такова
следва да се отмени. Прокурорът от ТОП се е произнесъл след непълна проверка /извършена от РУП
с оглед друг текст от
НК/, безкритично е възприел становището на
зам.-кмет от 24.02.2014 г.
/въпреки противоречиви-

говище, който едно към едно
потвърждавал тяхната теза.
„Чрез предплащането на 18
бр. паркоместа, за лични автомобили в зона предвидена за безплатно паркиране
и чрез наемането на други
16 и отдаването на всички
тях, за платено паркиране
на други лица, дружеството е превърнало паркинга в
платен със съдействието на
длъжностни лица от Общината, в нарушение на закона
и подзаконови разпоредби”,
е записал прокурор Василев
в преписката.
Бел. ред.: Докато подготвяхме този материал за печат получихме и
отговора на Апелативната прокуратура – Варна. В него прокурор А.
Помакова установява:
„Като се запознах със

ят му характер и липсата в него на изискана от
самата ТОП информация/,
оставил е без внимание
събрани при проверката
материали – документи
и обяснения”…
По нататък прокурор
Помакова подробно изяснява в какво се изразяват нарушенията и как
те би трябвало да се отстранят, като заключава:
„Постанових:
Отменям
постановлението
за отказ да се образува
ДП от 05.03.2014 г. на ОП
– Търговище… Постъпилите в АП – Варна материали да се върнат в ОП
– Търговище за изпълнение на дадените в обстоятелствената част на
акта указания.”

Измама от типа
„сандже”* в Търговище

(от 1 стр.) банкнота. В съ- ла, че сумата е с 80 лева
щото време в магазина по-малко. Извиканите орвлязъл друг мъж, прередил гани на реда констатирали
няколко човека, застанал случая и чрез камерите за
зад първия и настоявал по- видеонаблюдение на съседбързо да си купи само една ните обекти установили, че
малка бутилка минерална най-вероятно двамата мъже
вода. Така продавачката по- са заедно и че се касае за
бързала да прибере парите измама от типа „сандже”,
от уедряването, за да обслу- която е известна в по-големите градове на страната.
жи следващия клиент.
Проверката по случая
В последствие преброила
отново парите и забеляза- продължава.
Бел.ред. Думата „сандже” бе известна на всички
в зората на демокрацията, когато чуждата валута
се разменяше главно на улицата. Измамници причакваха доверчиви хора, решени да се сдобият с долари. Когато се намереше такъв човек се случваше
санджето. Иначе казано, желаещият да се сдобие
с валута наброяваше купчина левове на някого от
измамниците, които брояха долари с непостижима и за машинка бързина. Заменката ставаше
бързо, след което гражданинът
си тръгваше без левове и с някой
долар, покрил купчина нарязани хартии. Другият вариант на
санджето е когато измамникът
при повторното преброяване на
парите с ловки движения на пръстите на ръката задържа половината от банкнотите.

Понеделник, 7 април 2014 г.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Младежи дариха
книги на отделение в МБАЛ

Ïî ñëó÷àé Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà äåòñêàòà êíèãà 2 àïðèë, ìëàäåæèòå îò ÏÏ ÃÅÐÁ äàðèõà êíèãè íà Äåòñêî – þíîøåñêèÿ ñåêòîð â Ìíîãîïðîôèëíàòà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå - Òúðãîâèùå. Çàåäíî ñ Îáëàñòíèÿ êîîðäèíàòîð íà ÏÏ
ÃÅÐÁ Âåíêà Ñòîÿíîâà òå áÿõà ïîñðåùíàòè îò äèðåêòîðà
íà áîëíèöàòà ä-ð Èâàí Ñâåòóëêîâ è èçíåíàäàõà ïðèÿòíî äåöàòà â äåòñêîòî îòäåëåíèå. „Çà äà îáîãàòèì ôîíäà íà áèáëèîòåêàòà â çàíèìàëíÿòà ñìå ïîäáðàëè äåòñêè åíöèêëîïåäèè è ëþáèìè ïðèêàçêè íà Áðàòÿ Ãðèì, Àíãåë Êàðàëèé÷åâ,
Øàðë Ïåðî è ðàçáèðà ñå íà äàòñêèÿò ïèñàòåë Õàíñ Êðèñòèàí Àíäåðñåí íà êîéòî å ïîñâåòåí äíåøíèÿ ïðàçíèê. Ñ òîçè
æåñò íà äîáðîâîë÷åñòâî áèõìå èñêàëè äà çàðàäâàìå äåöàòà,
ëåêóâàùè ñå òóê è äà íàïðàâèì äíèòå èì ïî-èíòåðåñíè” –
ñïîäåëèõà ìëàäåæèòå îò ÏÏ ÃÅÐÁ – Òúðãîâèùå.
Çàíèìàëíÿòà â Äåòñêî-þíîøåñêèÿ ñåêòîð ñúùåñòâóâà
îò ïîñòðîÿâàíåòî íà ÌÁÀË - Òúðãîâèùå. Òÿ ñå ïîñåùàâà îò
äåöàòà â îòäåëåíèåòî â îïðåäåëåíè îò äíåâíèÿ ðåæèì ÷àñîâå, êúäåòî òå èãðàÿò, ðèñóâàò è ÷åòàò.Ïðåç äåëíè÷íèòå
äíè ñ äåöàòà ñå çàíèìàâà ïåäàãîã, êîéòî àíãàæèðà ñâîáîäíîòî èì âðåìå è èì ïîìàãà äà ïðåìèíå íåóñåòíî ïðåñòîÿ èì
â áîëíèöàòà.

Òúðãîâèùå

Тук се получават едни
от най-ниските пенсии

Òúðãîâèùå å åäíà îò îáëàñòèòå â ñòðàíàòà ñ íàé-íèñêè
ïåíñèè. Òîâà êàçà äèðåêòîðúò íà Òåðèòîðèàëíîòî ïîäåëåíèå íà Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò /ÍÎÈ/
Ïåí÷î Ñòîèìåíîâ ñëåä èç÷èñëåíèÿòà íà âåëèêäåíñêèòå äîáàâêè. Â îáëàñòòà êúì àïðèëñêàòà ñè ïåíñèÿ âåëèêäåíñêè
äîáàâêè ùå ïîëó÷àò îáùî 34 149 ïåíñèîíåðè. Íàé-ìíîãî – 40
íà ñòî èëè 13 819 äóøè, ñà òåçè, êîèòî ùå ïîëó÷àò ïî 30
ëåâà. Ñëåäâà ãðóïàòà íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà òðåòàòà âúçðàñò, êîèòî ùå âçåìàò ïî 20 ëåâà – 12 806 èëè 38 ïðîöåíòà.
7 524 äóøè ñà ïåíñèîíåðèòå, êîèòî ùå áúäàò ïîäïîìîãíàòè ñ ïî 40 ëåâà, äîïúëíè Ñòîèìåíîâ. Îò Òåðèòîðèàëíîòî
ïîäåëåíèå íà ÍÎÈ ïðèïîìíèõà, ÷å ïåíñèîíåðèòå, ÷èéòî
ïåíñèè ñà äî 150 ëåâà ùå ïîëó÷àò äîïúëíèòåëíî ïî 40 ëâ.;
òåçè ñ ïåíñèè îò 150.01 ëâ. äî 251 – 30 ëâ. è òåçè ñ íàä 251
ëâ. – äîáàâêà îò 20 ëâ. Àïðèëñêèòå ïåíñèè ùå ñå èçïëàùàò
÷ðåç ïîùåíñêèòå ñòàíöèè â ïåðèîäà 4-17 àïðèë ïî ïðåäâàðèòåëíî èçãîòâåí ãðàôèê. Ïðåâîäèòå íà ñóìèòå ïî ñìåòêè íà âúçðàñòíèòå õîðà, êîèòî ïîëó÷àâàò ïåíñèèòå ñè ïî
áàíêîâ ïúò, ùå áúäàò èçâúðøåíè îùå íà 4 àïðèë, óòî÷íèõà
ñïåöèàëèñòèòå îò ÍÎÈ.

Ïðåäñòîÿùî

Базар на птици и
декоративни любимци
Íà 12 àïðèë 2014 ã., ñúáîòà, â ïðîñòðàíñòâîòî ñðåùó ÕÃ
„Íèêîëà Ìàðèíîâ” è óë. „Áîðîâåö” â Òúðãîâèùå ñå î÷àêâà äà
áúäå ïðîâåäåí òðàäèöèîííèÿò áàçàð íà ãúëúáè, ïîéíè è äåêîðàòèâíè ïòèöè, çàéöè è äðóãè âèäîâå äîìàøíè ëþáèìöè.
Áàçàðúò ñå ïðîâåæäà â Òúðãîâèùå çà ÷åòâúðòè ïúò, êàòî
ïúðâèòå äâå ãîäèíè áå ñúïúòñòâàí ñ ìåæäóíàðîäíè èçëîæáè
íà ãúëúáè â çàëèòå íà ãàëåðèÿòà.
Îðãàíèçàòîð å êîîïåðàöèÿòà íà
ïðèðîäîëþáèòåëèòå „Ìèð” â Òúðãîâèùå. Èçèñêâàíå íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ çà áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå /
ÎÄÁÕ/ å âñè÷êè èçëàãàíè ïòèöè è äåêîðàòèâíè æèâîòíè äà èìàò èçäàäåí
ñåðòèôèêàò îò äèðåêöèÿòà. Çà îñúùåñòâÿâàíå íà êîíòðîëà îò ÎÄÁÕ
ùå îïðåäåëÿò âåòåðèíàðåí ëåêàð,
êîéòî ùå ïðîâåðÿâà ñïàçâàíåòî íà âåòåðèíàðíîìåäèöèíñêèòå èçèñêâàíèÿ
ïðè ïðîâåæäàíå íà áàçàðà.
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Когато кандидатствате за работа Наши
ученици
Не пращайте по 10 страници CV на фирмите,
пишете разбираемо * Елате 10 минути порано на интервюто, не отказвайте кафе
Мераклиите да си намерят работа не бива да пращат снимка в цял ръст в CVто си, която да заема голяма
част от автобиографията.
Не пращайте 10 страници информация на фирмите,
която може да бъде представена в 2 или 3 страници.
Грешно е също така хората
да представят себе си само
чрез половин страница информация, обясни Павел
Хаджиев, който е мениджър
„Подбор” към JobTiger.
Визия
Всяко CV трябва да е
добре визуално оформено,
за да привлича внимание,
да улеснява HR, който чете
документите, така че бързо
и лесно да добива необходимата информация. Съдържанието на автобиографията трябва да бъде насочено
към позицията, за която кандидатстваме.
От гледна точка на правописа всичко трябва да бъде
издържано. В българския
език има кавички и трябва
да бъдат използвани. Не е
нормално да получаваме
CV-та на латинеца. Тези документи се пишат на български език, освен ако изрично не е посочено, че те
трябва да бъдат на езика на
Шекспир, обясняват специалистите по подбор на персонала.
Не бива една и съща автобиография да бъде изпращана навсякъде. По-скоро
всяка една обява изисква
строга персонализация на
документа, за да може човек да се отличи на фона
на конкуренцията. В никакъв случай младежите не
бива да мислят, че са сами
в неконкурентна атмосфера.
Когато се избира човек за
една позиция, автобиографията му се подбира между
200-300 документа. Колкото
е по-прецизно CV-то, толкова повече внимание ще получи човекът, който стои зад
него от страна на HR-ите.
Правила
Не закъснявайте за самото интервю. Елате 10 минути
по-рано. Изберете подходящо облекло за позицията,
за която кандидатствате.
Нормално е, когато се търси млад специалист, той да
дойде по дънки и риза, но

когато се търсят юристи, е
необходимо кандидати да
дойдат с вратовръзка и във
възможно най-строг официален стил. Когато на интервю ви предлагат кафе или
вода, приемете, за да се
чувствате максимално комфортно, защото това е предпоставка за успех.
Когато започне самият
разговор, бъдете максимално конкретни. Всяко казано
нещо трябва да бъде подкрепено с пример. Някой интервюта са 45 минути, други
2 часа. Човек има определено време да отговори на
въпросите, като срещу всеки един от тях му се пишат
точки.
Нагласа
„Нека хората не си ми-

слят, че отиват на изпит, а с
нагласата, че отиват на делова среща, в която се общува съвсем спокойно. Това
е един разговор, в който човек излага своите компетенции”. Цени се мотивацията,
умението за работа в екип,
позитивното отношение в
спешни ситуации, дори работата под напрежение и
т.н. Обикновено, когато човек издържи този тест, има
голям шанс той да бъде
назначен. Случва се доста
често да се избират кандидати, които не са достатъчно
добре технически подготвени, което означава да имат
правни, IT и счетоводни умения, но пък са доказали уменията си за работа в екип
или достатъчно мотивация.

Децата ни
пасивни пушачи

Търговищките млади майки сред
първите пушачки в държавата
(от 1 стр.) Според анализа,
в 11.9% от семействата през
бременността са пушили и
двамата родители, в 45.4% само бащата, а в 2.9% - само
майката. Непушачи през
бременността са 51,7% от
семействата. Разликата по
региони е значима, като найголям е относителният дял на
бащите-пушачи в Силистра
(68,4%), Добрич (66,2%), Видин (64,3%), Разград (60%).
Най-много майки са пушили
през бременността в Търговище (28.2%), Стара Загора
(24.2%), Монтана (20.0%) и
Видин (19.2%).
Проучването показва, че
децата на майки, пушили по
време на бременността са
родени със 107 г. по-ниска
телесна маса в сравнение с
децата на майки непушачки
(3182,8 g срещу
3290,0). Най-ниски стойности
са установени
в случаите, когато майката е
пушила
през
цялата
бременност над 10
цигари дневно
– 2761 g. Анализът показва,
че бременността и раждането на детето са
фактор, позитивно повлияващ нагласите
на майката към
пасивното тютюнопушене.
Резултатите от
проучването на
нивото на образование на

родителите и връзката му с
тютюнопушенето, сочат определени статистически значими
разлики между родителите пушачи и непушачи. От получените данни се вижда, че преобладаващата част от пушачите
са със средно или средно специално образование. За разлика от тях, повече от половината
родители - непушачи са с висше образование. Резултатите
от проучването показват някои различия в разбирания и
практики на родителите от двете групи, посредством които,
чрез формирането на здравни
нагласи и навици у децата, повлияват върху тяхното здраве и
развитие.
Сравнително по-често родителите-пушачи
посочват
като приоритет професионалните си задължения (в 45,4%),
по-рядко отделят време за
грижи за здравето, по-рядко
се занимават със спорт, като
по-голям е и относителният
дял на тези, които изобщо не
спортуват. Пасивното тютюнопушене в предучилищна
възраст е свързано с редица
негативни последствия върху
дихателната система. Проучването установява, че по-голям брой родители пушачи,
в сравнение с непушачите
съобщават за не само за почести остри респираторни
инфекции, но и наличие на
изразена респираторна симптоматика при децата си, извън тези заболявания. Анализът показва, също така, че
децата на пушачи боледуват
значително по - често от бронхиолит, бронхити, бронхити с
обструктивен синдром и пневмонии.

чистят
Космоса

страница 3

Откриха ли
Свещения Граал?

Съвети за
пролетно
почистване

Това е мистерия, датираща от
хилядолетия.
Но
изглежда, че найнакрая Свещения
Граал е намерен и
е изложен в испански музей.
Потирът от оникс
е стоял в базиликата "Сан Исидоро" в
град Леон, северна Испания в продължение на 1000
години, а на посетителите в местния
музей е представен като чаша от
11 век на кралица
Урака.
В
действителност обаче "няма
съмнение", че това
е чашата, която е докоснала устните на Исус Христос,
твърдят двама историци.
В книга, съдържаща тригодишни "научни изследвания" Маргарита Торес и Хосе
Ортис дел Рио разкриват, че
има убедителни доказателства, събрани от египетски
свитъци, които подкрепят
тяхната теория.
Съдинката, е направена
между 200 г. пр.Хр. и 100 г.
сл. Хр. твърдят те, а по-късно средновековният потир е
бил обсипан със скъпоценни
камъни.
Според два средновековни документа, написани
на арабски, чашата е била
открадната от Йерусалим
от мюсюлмани, които след
това я дали на християнската общност в Египет.
Векове по-късно, около
1050 г., потирът е изпратен като подарък на крал
Фернандо I Кастилски като
благодарност за помощта,
която изпратил на Египет в
период на глад в африканската страна.

Понякога на помощ за
пролетното почистване идват идеи, които ви се струват
абсурдни. Такива съвети вашата майка няма да ви даде
никога, но въпреки това, те
с основание могат да се използват, защото вършат работа.
Много хора си мислят, че
почистването на стените с
мокър парцал е най-добрия
вариант, но всъщност суха
микрофибърна кърпа би ви
свършила по-добра работа.
Останалите по-малки повърхности, като дръжки например, също се почистват с
микрофибърна кърпа, но напоена с почистващ препарат.
В началото на пролетта
няма нищо по-приятно от
топлия пролетен въздух,
идващ през отворените прозорци. За да се отървем от
зимния задух и от натрупаната миризма в стаите,
може да използваме восъчна свещ от натурален
пчелен восък с мек аромат
за прочистване на въздуха.
Много подходящи са свещите с ухание на лавандула и
нотка пчелен нюанс, идващ
от натуралната съставка.
Тъй като през зимата много акари са се заселили неусетно в килима ви, добре е

да го поръсите със сода за
хляб, преди да пуснете прахосмукачката. Това едновременно ще освежи цвета
му и ще унищожи голяма
част от колонията домашни
акари в него.
Ако малкото ви съкровище е оставило автографа
си от пастел върху стената в
хола, не се безпокойте и не
му се карайте, а забършете
"шедьовъра" на малкия Пикасо с паста за зъби, намазана върху мокра салфетка.
Разтъркайте петното, но без
да образувате пяна от пастата. Тази техника може да
се приложи и за почистване
на хромирани повърхности
в банята. Третирани с найобикновена паст за зъби,
хромираните части ще заблестят.
" О тглеждате" мухъл
и
плесен във
вашата
баня, но
това не
ви харесва особено? И
за това

Трима български ученици
от Варна измислиха как да
спасим Космоса от боклуци и как да защитим Земята от опасните околоземни
астероиди. За своя проект
Green Space младежите
бяха отличени с голямата
награда за космически колонии NASA Ames Space
Settlement Desing Contest.
Учениците Неделчо Ласков,
Иван Попов и Атанас Ковачев се състезаваха с 600
екипа от цял свят. Младежите са работили по проекта
в продължение на цели две
години под ръководството
на д-р Веселка Радева от
Варненската астрономическа обсерватория и планетариум „Никола Коперник”
и учителя по физика в Математическата гимназия „Д-р
Петър Берон” Силвия Захариева.
Проектът представлява
подвижна космическа станция, която се състои от девет пръстена. Всеки един от
тях изпълнява определена
функция. Друг български
проект „Аква де Вита” получи окуражителна награда от
НАСА. Проектът показва как
може да се добива вода от
кометите.

Именно затова тя е била
променена с пищна украса.
Покрита със злато отвътре,
с гравирани ръбове и покрита с перли, смарагди и
сапфири, египетските царе
преценили, че по този начин тя ще е достоен подарък за Фернандо I.
Чашата е била използвана в базиликата "Сан Исидоро", където е останала
в склад, докато не е била
изложена в местния музей,
който отваря врати през
1950 г.
Госпожа Торес, професор
по история в Университета в
Леон, казва: "Единственият
потир, за който може да се
предположи, че е чашата
на Христос,може да е само
такъв, който е дошъл в Леон
от Кайро. Този съд е точно
такъв. Това е едно много важно откритие, защото може
да ни помогне да разгадаем много сложен пъзел.
Ние вярваме, че откритието
може да сложи началото на
прекрасен етап от научноизследователска дейност".

Преди да пуснем прахосмукачка

има решение, при това с опияняващ ефект. На помощ
идва водката. Напръскайте засегнатите участъци с
водка, а киселините в нея
ще проникнат в мръсотията.
Оставете да действа 10-15
минути, след което почистете със суха памучна кърпа.
За елегантен завършек
на цялостното почистване
на дома. Нищо не може да
създаде повече пролетно
настроение от една ваза със
свежи цветя на вашия плот.
Може да декорирате и с цъфнали клонки или стръкчета
зелена трева. А за допълнителен ефект, запалете няколко свещи от пчелен восък с мек, завладяващ или
успокояващ аромат.

Понеделник, 7 април 2014 г.
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Варненският и Великопреславски
митрополит Йоан отслужи в Търговище
На 2-ри април 2014 г.,
Варненският и Великопресваски митрополит
Йоан отслужи „малко
повечерие” в централния храм „Св. Иван
Рилски” в Търговище.
Ставрофореният
иконом Славчо Проданов
сподели, че дядо Йоан
е изявил желание да
направи една служба
в областния град през
седмицата, в която продължават богослуженията за Великия пост.
На вечерните служби
четен бе канонът на Св.
Андрей Критски. Пред
миряните от Търговищката духовна околия,
дошли в храма, митрополит Йоан отслужи
„малко повечерие” с целия канон на Светеца.
Варненският и Великопреславски митрополит Йоан води службата
заедно със свещеници
от Варна и Търговище.
„Това придава още поголяма тържественост
на службата, а миряните имат възможност да
почувстват владиката
си”, каза още отец Проданов.

ТУРЦИЯ:

EС:

Общинският съвет в Омуртаг прие

Отчета за управление на
общинската собственост
(от 1 стр.) Обител и още
7 броя по другите населени места.
От направения подробен анализ се вижда, че през последните
три години има спад
на приходите от про-

дажби на имоти и вещи
общинска собственост.
Например през 2009
г. приходите от разпореждане с общинско
имущество са били 111
811лв., докато за 2013
г. те са едва 34 465 лв.

се запази броя на децата в училище?
- Да, знаем и за този
проблем. Макар и побавно да стига до нас
тази информация. Може
би това да има за цел и
запазването на детските надбавки – знаете,
че след направени пет
отсъствия, родителите
се санкционират. Иначе, отдавна е факт, че се
издават и се търгува с
медицински бележки. В
Попово имаше случай,
когато в прокуратурата разследваха лекар,
който е издавал такива
извинителни бележки.
На този етап смятам,
че няма мерки, които
да предотвратят този
процес. Въпросът е да
се действа превантивно,
макар че не е сигурно
доколко това ще има
ефект. За съжаление
това е част от всички
други комбинации, знаете – българинът е комбинативен човек.
- Има ли тенденции
за нов начин на финансиране на училищата, след като делегираният бюджет вече

показа своята неефективност?
- Говори се в нашите
среди, че ще се въведе
нова философия на делегирания бюджет, защото, наистина, когато
се плаща на брой деца,
това води до опити за
скриване на реалния
брой ученици, до такива
фалшиви бележки и т.н.
- Каква е по-добрата перспектива тогава,
г-жо Димитрова?
- Хубавото е, че има
такава перспектива. Ще
се следи напредъка на
децата преди всичко, а
не техния брой. Какво
ученика е променил в
себе си, какво е научил.
А не дали е станал от
един посредствен ученик – отличник, това
няма как да стане. Поважно е доколко е напреднал от посредствен
към по-добър. Да се следи неговото израстване.
Пак ще повторя – чакаме закона, чакаме да се
регламентират нормативно нещата. Защото
от новия закон ще произтекат и нови нормативни документи.

Деца-фантоми и фалшиво болни
(от 1 стр.) регистрира, за да се запази
броят на учениците, а
оттам и бюджета на
училището?
- Да, имаме такива
възможности за контрол. От една страна
системата контролира,
но от друга – на места децата са толкова
малко, че се броят на
пръсти. Контролът осъществяваме чрез кметовете по населени
места. Но преди всичко
осъществянето на този
контрол е ангажимент
на общините, не само
на РИО. Въпреки това,
за съжаление има такива случаи. Не е масова
практика, но има. Засичане сме правили и по
броя на децата, които
излизат в чужбина. Тези
процеси ще бъдат регламентирани и с новия
закон за образованието,
който тепърва ще бъде
приет.
- А как стоят нещата с фалшивите медицински бележки, с
които се извиняват
отсъствия на ученици,
като целта отново е да

Опозицията се обединява за
президентския вот

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на: селата Васил Левски, Пробуда, Алваново и Манастирци, община Търговище. На 29.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00
ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
кв.Въбел, абонатите, захранвани от трафопостове 2, 3, Балкантурист и Юртлук.
На 29.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Давидово, общ.Търговище.
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище, фотоволтаична централа „ИЗОА 2000”.
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

Повишен интерес обаче е имало към наемането на земеделски
земи - 24 893,981 дка.
са били отдадените под
наем мери и пасища за
отчетния период.

Акция на
полицията против

Битовата
престъпност

(от 1 стр.) селата Гагово
и Паламарца, община
Попово, е проведена
специализирана полицейска операция. Нейната цел е била противодействие на битовата
престъпност и подобряване на безопасността
на движението в малките населени места по
републиканската пътна
мрежа от трети клас.
В хода на операцията са били проверени
71 моторни превозни
средства. За констатираните от тях нарушения по Закона за
движение по пътищата
контролните органи са
били съставени 4 акта
за установяване на
административно
нарушение по Закона за
движение по пътищата.
Наложени са били и 30
глоби по фиш по същия
закон. Съставени са и
два акта за установяване на административно
нарушение по Закона
за българските лични
документи.

Премахват
митата за
Украйна
Около 98 на сто от митата за внос от Украйна
на желязо, стомана, земеделски продукти и машини, които се плащат по
границите на ЕС, ще бъдат
премахнати вследствие на
предложение, което беше
подкрепено от Европейския парламент на първо
четене, съобщи пресслужбата на ЕП.
Тази едностранна мярка
ще стимулира икономиката
на Украйна, спестявайки
на своите производители
и износители 487 милиона
евро годишно.
„Това е първият ни шанс
да покажем практическите измерения на нашата
подкрепа и да помогнем на
Украйна в настоящата икономическа криза и на фона
на намаляващите валутни
резерви и нарасналия натиск от страна на Кремъл",
заяви докладчикът Павел
Залевски.
Европейският
парламент подкрепи неговото предложение с 531
гласа "за", 88 гласа "против"
и 20 гласа "въздържал се".

Турската
опозиция
се обединява
за
президентския вот
Опозиционните
партии в Турция може
да обединят силите си,
като номинират един
кандидат, който да
представи всички формации извън управлението. Това обяви лидерът
на основната опозиционна Републиканската
народна партия Кемал
Кълъчдароглу.
"Сътрудничеството
между опозиционните
партии е силно веро-

ятно за предстоящите
президентски избори,
които ще се проведат
в два тура. Възможно е
на втория тур партиите
да се обединят, ако бариерата от 51% не може
да бъде прескочена
от нито един кандидат.
Имаме няколко човека
наум, но няма причина
да ги обявяваме сега",
поясни Кълъчдароглу.
Първият тур на президентските избори в
Турция е насрочен за
10 август. Вторият ще
се състои на 24 август.
Очаква се премиерът
Реджеп Тайип Ердоган
да се кандидатира за
поста.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ:

Опитват да блокират
европарите за България
Европейският парламент прие текст, в който
призова Европейската комисия да заеме решителна позиция по отношение
на България и Румъния.
Текстът за евентуалното спиране на европейските еврофондове за
България беше внесен от
германския евродепутат
от Европейската народна
партия (ЕНП) Маркус Пийпер.
Подобна
препоръка
беше одобрена и за Румъния. Депутатите настояват
ЕК "сериозно да разгледа
въпроса" дали е възможно използването на евро-

пейските средства в двете
балкански държави. Членовете на ЕП са дълбоко
загрижени от „липсата на
напредък по мониторинговия механизъм, продължаващото силно разпространение на корупцията и
наблюдаваното в страната принципно затруднение
за разпределяне на отговорности и коригиране на
грешки”.
Препоръката,
която
няма законодателна стойност, е част от приетия
доклад на бюджетната комисия към ЕП за това как
е изпълнен годишният бюджет на ЕС за 2012 г.

В автопоход

"По стъпките на нашите деди"

участваха 25 души от поповското село Садина
25 участници от поповското село Садина
поеха в автопохода,
който бе под надслов
„По стъпките на нашите
деди”. Целта му е да се
опознаят забележителностите на родния край,
сподели кметът на селото Хриска Тодорова.
От 2009 година до сега
през пролетната ваканция в селото се организира поход с младежи
до крепости край Садина
и района на Поломието.
Надсловът на родолюбивото дело е "Садина - стожер на българщината".

За разлика от преди,
тази година походът бе с
автомобили, за да може
да се обходят повече
обекти, свързани с българската история. Никола Колев, който е член
на Обществения съвет
към кметството е и инициаторът за провеждането на похода.
Участниците в него са
на възраст от 4 до 81 години, допълни още кметът на Садина. Сред тях
е и Филип Попер, гражданин на Белгия, който
от две години живее и
развива бизнес в село-

то. Попер има туристическо бюро и участва в
похода, за да начертае
поредния преход, който
ще представя на гостуващи чуждестранни
групи. Програмата на
автопохода включва посещение на средновековния град Червен, на
пещерата „Орлова чука”,
къщата-музей на Филип
Тотю в град Две могили,
параклисът „Св. Марина”
в село Каран Върбовка;
скалният манастир в
село Крепча и ще завърши на Ташла йол кале
край Садина.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 11.04.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
кв.Бряг, с. Макариопол, с. Буховци, с. Буйново, с. Твърдинци, с. Мировец и с. Пресяк - община
Търговище.
На 14.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
промишлена зона - фирми „Морела”, „Агродимекс”(силози) и Бетонов възел „Автомагистрали
Черно море”.
На 22.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
кв.Запад 3 - блокове с номера 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, както и на всички промишлени абонати захранвани от извод Запад-1 .
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

Понеделник, 7 април 2014 г.
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ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

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

Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

(1-2)

Продавам
ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам Ягуар Stype,
1999 г. Цена: По договаряне
тел: 0886/ 55 05 34
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

ПРОДАВАМ
МАЗДА 323 TD 1.9,
90 КОНЯ, 1999 ГОДИНА, С
ЕКСТРИ: КЛИМАТИК, ABS,
SPS, ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЕЛ. СТЪКЛА И
ОГЛЕДАЛА, 4 АЕРБЕГА
ТЕЛ: 0889/ 85 99 90

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

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

(1-4)

АПАРТАМЕНТ - 4 стаим
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк ценСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
тел: 0889/ 92 02 59
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки 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

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

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

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525
Продавам 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

Продавам 6 броя
ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
в много добро състояние. Намират се
край Търговище.
Цена: По договаряне
тел: 0601/ 7 84 08

(3-10)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

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

и още много оферти...

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Туристическа агенция
„ЕКОТУР ЙН – Варна” предлага организирани екскурзии с автобус, Егейска
Турция и почивка в Мармарис, Гърция, Румъния и
други.
тел. в Търговище:
0897/ 88 70 26

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

(1-4)

130 кв.м.

Фирма „Данили 888”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР
на тежкотоварен автомобил за
извършване на превози на територията на България и Турция. Пътуванията до Турция са най-много
до 3 дни. Изискванията са да има
категория C + E, за предпочитане
със стаж от 2 години.
тел: 0899/ 82 88 88

Д-р Пламен
Кожухаров

Продавам АПАРТАМЕНТ –
110 кв. м. /четири стаи +
кухня/ с таванска стая – 13
кв. м. и маза – 13 кв. м. в
центъра на Търговище.
тел: 0897/ 06 50 17
 0876/ 06 01 34 и 0895/ 89 73 73

Евроглас 82 ЕООД
предлага монтаж на AI,
PVC и дървена дограма
и строително монтажни
дейности.
Офис в Търговище, производствен цех с.
Баячево. Мениджър Мустафа Мустафов

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 16.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино, Еревиш - общ.Антоново. Както и абонатите:Мобилни оператори в селата Кьосевци, Божица, Рибарско селище
Ястребино, НДК Ястребино, Помп.станции: Изворово, Божица, Еревиш, Ястребино - първи и втори подем .
На 22.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Коноп, Моравка, Трескавец, Любичево, Разделци, Добротица - общ.Антоново, както и селата Конак,Долец
и Берковски - общ.Попово. както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Берковски, Помпени станции: Любичево, Моравка, Долец и Добротица .
На 23.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Велево, Таймище, Милино, Крушолак, Великовци, Старчище, Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода
- общ.Антоново. Както и абонатите:Фотоволтаична централа с.Велево, Мобилни оператори в селата Велево, Чеканци, помпена станция Кънино .
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка, Богомолско - общ.Антоново.
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна .
На 25.04.2014 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения, селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна,
Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Девино,Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа
с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, 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

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

(1-4)

125 кв.м.

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

(1-4)

120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.
124 кв.м.

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

(1-2

97 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
103 кв.м.
103 кв.м.
104 кв.м.
104 кв.м.
106 кв.м.
106 кв.м.
115 кв.м.
119 кв.м.
120 кв.м.

ЧЕТИРИСТАЙНИ
В района на Бряста, ет.4
69 000
МЦ “Солигена”, ет. 3, ремонт 95 000
кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
В района на Бряста, ет.9
56 000
Идеален център, ет.1, парно 64 000
ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
Широк център, ет.3, изолация 65 000
Бряста, ет.5, газифициран
60 000
Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 75 000
Борово око, ет.1 (жил.), лукс.
ремонтиран, обзаведен
170 000
Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
Идеален център, ет.3
68 000
Пазара, ет.3, гараж, двор
90 000
МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Фирма търси да назначи
СПЕШНО тир шофьор – отлично
заплащане. Тръгването е веднага,
да владее турски език и да е със
стаж в чужбина 1 година.
тел: 0892/ 46 86 65

(1-1)

ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, ново стр-во 62 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Заменям
ОФИС в топ-център на Търговище за тухлен апартамент
Тел. 0878 66 48 59

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157



ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà
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

7 април 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Прелестни създания
21.00 ч. - драма

7 април
БНТ 1

13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна – сериал
16:30 Среднощен ездач bTV Action
сериал
09:30 Кости - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
10:30 Дивата муха - предаване
18:30 Смело напред - сериал
за екстремни спортове
19:00 Морски патрул - сериал
11:30 Праведен- сериал
bTV Lady
20:00 Военни престъпления 12:30 Най-добрият нинджа 08:00 Диво сърце - сериал
сериал
риалити
09:30 Времето лети - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
13:00 Добрите момчета - сериал 10:30 Пепел от рози - сериал
22:00 Скривалище на наркоти14:00 Щитът- сериал
12:30 Бон Апети
ци - трилър
15:00 Кости - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Агенти под прикритие 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс Kino Nova
сериал
токшоу
10:00 Фирмата - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис 15:00 Блясък - риалити
11:00 Осмо чувство – сериал
сериал
15:30 Пътят към висшата мода- 12:00 Костюмари - сериал
19:00 Праведен - сериал
риалити
13:00 Фирмата - сериал
20:00 Зона спорт
16:00 Призракът на Елена 14:00 Луди от любов - роман22:00 Италианска Серия А
сериал
тика
23:45 Италианска Серия А 17:00 Любов и предателство - 15:55 Какво да ти кажа -драма
студио
сериал
18:00 Костюмари - сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Осмо чувство - сериал
bTV Cinema
сериал
20:00 От местопрестъпление09:00 Трета смяна- сериал
22:00 Американска наследница
то: Маями - сериал
10:30 Най-дългият годеж - сериал
21:00 Дъщерята на Генерала
драма
23:00 Призракът на Елена - трилър
13:00 Фамилията - сериал
сериал
23:45 От местопрестъпление14:00 Никита - сериал
то: Маями - сериал
16:00 Кралски откуп - комедия
Nova TV
18:00 Синове на анархията TV 7
06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
06:30 Добро утро, България
19:00 Трета смяна - сериал
11:30 До последен дъх - сериен 09:30 Усещане за жена - шоу
20:00 Градска полиция - сериал 13:00 Новините на Нова
11:30 Къртицата: Разтърсване
21:00 Прелестни създания 13:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
драма
14:00 Мелодията на сърцето - 13:00 Мъртвата зона - сериал
23:00 Рицари - приключенски
сериен
14:00 Лекар в планината 16:00 Новините на Нова
сериал
bTV
bTV Comedy
16:20 Часът на Милен Цветков 15:00 Дневниците на Къртицата
06:30 Тази сутрин
08:00 Аниманиаци
09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Столичани в повече- се- 17:30 Господари на ефира – шоу 15:30 Новини
18:00 Сделка или не – тв. игра 16:00 Великолепният век 11:30 Бон Апети
риал
сериал
12:00 bTV Новините
10:00 Денис Белята - комедия 19:00 Новините на Нова
20:00 Като две капки вода - шоу 17:00 Дневен ред - шоу
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Клуб Веселие - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 18:30 НОВИНИ
13:30 Изборът на Лара 13:00 Какво ще кажат хората
23:30 Новините на Нова
19:30 Следващият, моля - тв
сериал
- сериал
игра
14:30 Цветовете на любовта 14:00 Без пукната пара - сериал
Diema TV
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
- сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
09:00 Среднощен ездач 21:30 Великолепният век 16:30 Кухнята на Звездев
- сериал
сериал
сериал
17:00 bTV Новините
15:00 Напълно непознати 10:00 Младият Херкулес - прик22:30 Новини
17:30 Лице в лице
сериал
люченски
22:55 Club News: Десертът 18:30 Времето лети - сериал 16:00 Ало, ало - сериал
12:00 Смело напред - сериал
лайфстайл
19:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
12:30 Безсмъртен - 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 Ваканцията на Лили тв филм
14:15 Бразди
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Доктор Живаго - 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 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 1200г. от
смъртта на хан Крум
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
23:00 Остани - документален
23:45 Бързо, лесно, вкусно
23:55 Отблизо с Мария

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

ВТОРНИК

bTV Cinema - Макс Пейн
21.00 ч. - екшън

8 април
БНТ 1

18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Офисът- сериал
20:00 Индийски експрес комедия
22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

21:30 Фамилията - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

18:00 Какво ще кажат хората сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Татко е скаут - комедия
22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможbTV Action
на - сериал
09:30 Кости - сериал
16:30 Среднощен ездач 11:30 Праведен - сериал
сериал
12:30 Най-добрият нинджа 17:30 Безсмъртен - сериал
риалити
18:30 Смело напред - сериал
13:00 Огнена стихия - екшън
bTV Lady
19:00 Морски патрул - сериал
15:00 Кости - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
20:00 Военни престъпления 17:00 Агенти под прикритие 09:30 Времето лети - сериал
сериал
сериал
10:30 Пепел от рози - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис 12:30 Бон Апети
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 22:00 Трудна мишена - екшънтрилър
19:00 Праведен - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 20:00 Щитът- сериал
токшоу
Kino Nova
21:00 УЕФА Шампионска лига 15:00 Тайните на градинаря10:00 Фирмата - сериал
- студио
лайфстайл
11:00 Осмо чувство - сериал
21:45 УЕФА Шампионска лига 15:30 Освежи дома си с Деби
12:00 Костюмари - сериал
23:45 УЕФА Шампионска лига
Травис- лайфстайл
13:35 Какво да ти кажа - студио
16:00 Призракът на Елена драма
сериал
15:45 Едно за из път - драма
bTV Cinema
17:00 Любов и предателство - 18:00 Костюмари - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
10:00 Розали и Айлс: Криминал20:00 Цветовете на любовта 20:00 От местопрестъплениени досиета - сериал
сериал
то: Маями - сериал
11:00 Белите не могат да скачат
22:00 Американска наследница 21:00 Измама - трилър
- комедия
- сериал
23:05 От местопрестъпление13:00 Розали и Айлс: Криминал23:00 Призракът на Елена- сето: Маями - сериал
ни досиета – сериал
риал
14:00 Никита - сериал
TV 7
15:45 Прелестни създания Nova TV
06:30 Добро утро, България
драма
06:20 Здравей, България
09:30 Усещане за жена - шоу
18:00 Синове на анархията 09:30 На кафе - НТВ
11:30 Къртицата: Разтърсване
сериал
11:30 До последен дъх - сериен 12:30 Новини
19:00 Фамилията - сериал
13:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 Незабравимо - сериал
13:30 Малката булка - сериен
14:00 Лекар в планината 21:00 Макс Пейн - екшън
14:00 Мелодията на сърцето сериал
23:00 Фамилията - сериал
сериен
15:00 Дневниците на КъртиbTV
16:00 Новините на Нова
цата
06:30 Тази сутрин
bTV Cinema
16:20 Часът на Милен Цветков 15:30 Новини
09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Комиците - шоу
17:30 Господари на ефира - шоу 16:00 Великолепният век 11:30 Бон Апети
10:00 Индийски експрес 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
12:00 bTV Новините
комедия
19:00 Новините на Нова
17:00 Дневен ред - ток шоу
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Клуб Веселие - сериал
18:30 НОВИНИ
13:30 Изборът на Лара 13:00 Какво ще кажат хората- 20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира - шоу 19:30 Следващият, моля - тв
сериал
сериал
23:30 Новините на Нова
игра
14:30 Цветовете на любовта 14:00 Без пукната пара 20:30 КЪРТИЦАТА: Разтър- сериал
сериал
Diema TV
сване
16:30 Кухнята на Звездев
14:30 Слънчева Филаделфия - 09:00 Среднощен ездач 21:30 Великолепният век 17:00 bTV Новините
сериал
сериал
сериал
17:30 Лице в лице
15:00 Напълно непознати 10:00 Да изгубиш себе си 22:30 Новини
18:30 Времето лети - сериал
сериал
трилър
22:55 Club News: Десертът 19:00 bTV Новините
16:00 Ало, ало - сериал
12:00 Смело напред - сериал
лайфстайл
20:00 Север Юг - сериал
17:00 Аламинут - шоу
12:30 Безсмъртен - 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 Ваканцията на Лили тв филм
14:15 В кадър
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Доктор Живаго - 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 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню – сериал
23:50 Бързо, лесно, вкусно

СРЯДА

Kino Nova - Каубои и извънземни
21.00 ч. - екшън

9 април
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 Марияа
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Ваканцията на Лили - тв
филм
14:15 Открито с Валя Ахчиева
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Животът на Леонардо
да Винчи - 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 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 На прицел - разследващо предаване
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню – сериал
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините

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

17:00 Шоуто на Слави
18:00 Какво ще кажат хората сериал
19:00 Без пукната пара - сериали
19:30 Модерно семейство
bTV Action
- сериал
09:30 Кости - сериал
20:00 Артър - комедия
11:30 Праведен - сериал
22:00 Ало, ало - сериал
12:30 Най-добрият нинджа –
23:00 Напълно непознати
риалити
- сериал
13:00 Добрите момчета - сериал
14:00 Щитът- сериал
bTV Lady
15:00 Кости - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
17:00 Агенти под прикритие 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Пепел от рози - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис 12:30 Бон Апети
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Праведен- сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 20:00 Щитът - сериал
токшоу
21:00 УЕФА Шампионска Лига- 15:00 Дом и градина - идеи и
студио
решения
21:45 УЕФА Шампионска Лига 16:00 Призракът на Елена 23:45 УЕФА Шампионска Лига
сериал
- студио
17:00 Любов и предателство сериал
bTV Cinema
20:00 Цветовете на любовта 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 Розали и Айлс: Криминал22:00 Американска наследница
ни досиета - сериал
- сериал
11:00 Макс Пейн - екшън
13:00 Розали и Айлс: Криминал- 23:00 Призракът на Елена- сериал
ни досиета - сериал
14:00 Никита - сериал
Nova TV
16:00 Рицари - приключенски 06:20 Здравей, България
18:00 Синове на анархията 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Фамилията - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Незабравимо - сериал
13:30 Малката булка - сериен
21:00 Х-мен - фантастика
14:00 Мелодията на сърцето 23:00 Записки по един скандал
сериен
- трилър
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV Comedy
17:30 Господари на ефира - шоу
08:00 Аниманиаци
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Аламинут - шоу
19:00 Новините на Нова
10:00 Татко е скаут - комедия
20:00 Големите надежди - музи12:00 Да, мило - сериал
кално шоу
13:00 Какво ще кажат хората 22:30 Господари на ефира - шоу
сериал
14:00 Без пукната пара - сериал 23:00 Новините на Нова
14:30 Слънчева Филаделфия - 23:30 Д-р Хаус - сериен
сериал
Diema TV
15:00 Напълно непознати 09:00 Среднощен ездач сериал
сериал
16:00 Ало, ало - сериал
09:55 Тайна - драма

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините

Kino Nova

09:45 Фирмата - сериал
10:45 Осмо чувство - сериал
11:45 Костюмари - сериал
12:45 Фирмата - сериал
13:40 Едно за из път - драма
15:55 Измама - трилър
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
19:55 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Каубои и извънземни
- екшън
23:20 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Къртицата: Разтърсване
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:10 Студио футбол
19:15 А група: Лудогорец Левски - пряко
21:15 КЪРТИЦАТА - риалити
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл

Diema TV - Джурасик парк
22.00 ч. - приключенски

10 април
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 Ваканцията на Лили - тв
филм
14:15 На прицел - разследващо предаване
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:40 Животът на Леонардо
да Винчи - 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
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър: 10 000кв.м
мечта
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Среща от турнира на Лига Европа
- пряко

12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 Смело напред - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Копланд - трилър

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

bTV Action

08:30 Пазителят на Мемфис сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Праведен - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момчета сериал
14:00 Щитът – сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Праведен - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Италианска Серия А обзорно предаване
21:30 Лига Европа - студио
22:00 Лига Европа

14:00 Без пукната пара –
сериал
14:30 Модерно семейство
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало- сериал
17:00 Столичани в повече- сериал
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Модерно семейство
- сериал
20:00 Дюс Бигалоу: Европейското жиголо - комедия
22:00 Ало ало- сериал
23:00 Напълно непознати сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Малката булка - сериен
14:00 Мелодията на сърцето сериен
bTV Cinema
16:00 Новините на Нова
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Розали и Айлс: Криминал- 16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
ни досиета - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
11:00 Агата Кристи: Живот в
19:00 Новините на Нова
картини - драма
20:00 Денсинг старс - тв шоу
13:00 90210 - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
14:00 Никита - сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Фамилията - сериал
16:00 Х-мен - фантастика
Diema TV
18:00 Синове на анархията 08:50 Среднощен ездач сериал
сериал
19:00 Трета смяна - сериал
09:50 Копланд - трилър
20:00 Незабравимо - сериал
12:00 Смело напред - сериал
21:00 Х-мен: Последният сблъ- 12:30 Безсмъртен – сериал
сък - фантастика
13:30 Морски патрул - сериал
23:00 Агата Кристи: Живот в
14:30 Военни престъпления картини - драма
сериал
15:30 Новата мисия невъзможна
bTV Cinema
- сериал
07:00 Какво ще кажат хората
16:30 Среднощен ездач –
- сериал
сериал
08:00 Аниманиаци
17:30 Полицейска академия 09:00 Шоуто на Слави
сериал
10:00 Артър - комедия
18:30 Смело напред - сериал
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората - 19:00 Безследно изчезнали сериал
сериал

20:00 Военни престъпления
- сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Изгубеният свят: Джурасик парк - приключенски

Kino Nova

07:45 Да изгубиш себе си трилър
10:00 Фирмата - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
12:00 Костюмари - сериал
13:00 Фирмата - сериал
13:55 Любителката на мистерии: О, бебче - мистъри
15:40 Каубои и извънземни
- екшън
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство – сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Банкетът - екшън

23:40 От местопрестъпление
местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Къртицата: Разтърсване
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
21:30 Великолепният век сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 Рим - сериал
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Обичате ли да развързвате кесията и да
правите подаръци на
другите?. Пресмятате ли всяко левче или
не се замисляте много- много колко пари
имате? Готови ли сте
да пропилеете голяма сума за нула време,
само защото осигурявате
краткотрайно,
но пък приятно изживяване?
Ето един тест, чието решение ще ви помогне да си отговорите на тези въпроси.
1. Какво е отношението
ви към хазартните игри:
А) Начин да погледнеш
на света от друг ъгъл
Б) Бинго бих опитала, но
нищо повече
В) Крайно отрицателно
– те развращават човека
2. Когато купувате дрехи
или хранителни продукти,
обичате ли да се пазарите:
А) винаги правя това
Б) когато имам възможност, опитвам
В) Колкото ми поискат
толкова давам
3. За личен празник какво бихте предпочели – да
ви купят нещо или да ви
дадат пари:
А) Да ми дадат пари
Б) Да ми подарят нещо
практично
В) Да ме сюрпризират с
неочаквана покупка
4. Има ли значение за
вас по какъв начин се сдобивате с пари:
А) не, важното е да
имам финикийски знаци
Б) Спазвам общоприети
правила
В) да, с честен труд
5. Ако съмнителна фирма ви предложи общ бизнес, ще се съгласите ли:
А) Защо пък да не опитам
Б) Не бих приела на всяка цена
В) Категорично ще откажа
6. Можете ли половината от заплатата си да дадете за весело прекарване с
приятели
А) щом съм убедена, че

ще стане хубав купон
Б) В по-скромни рамкида
В) Лекомислените постъпки не са в моя стил
7. Имате ли навик да
разпределяте парите си
по дни и седмици или харчите както ви дойде:
А) парите държа накуп и
ги харча, щом ми трябват
Б) отделям само необходимите суми за храна и
издръжка на жилището
В) не обичам да ги разпределям по пера, харча,
докато ги имам
ОТГОВОРИ:
от 4 и повече отгови
А): Парите за вас са средство да живеете по-добре. Вашия девиз е: “Щом

парите не стигат, значи
трябва повече да се печелят”. Когато портфейлът ви е пълен, имате
самочувствие. Но не сте
от тази “порода” хора,
дето гледат да пестят
всяка стотинка. Напротив имате широка ръка и
харчите на воля. Това ви
доставя удоволствие.
от 4 и повече отгови
В): Опитвате се да бъдете разумна в харченето
на пари. Не ги пилеете,
а пресмятате добре, как
най-добре да ги оползотворите. Знаете, че с
труд сте ги спечелили,
затова искате разумно
да ги похарчите. Общо
взето, се движите в гра-

ниците на нормалните
хора в това отношение.
Нито сте сребролюбка,
нито пък скъперница. Но
винаги си мечтаете за
повече пари.
от 4 и повече отгови
Б): Парите в никакъв случай не са най-важното
нещо в живота. Дори бихте се почувствали подобре, ако ги нямаше.
Не умеете да си правите “хесапа” и често
страдате от това. Гледате по-романтично на
живота и не искате да
внасяте пресметливост
в буквалния и в преносния
му смисъл. Пазарлъците
винаги са ви били противни и унизителни.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Сега Лъвове ви внушават да поемете самостоятелно нови делови
задачи, но вие чувствате нужда от подкрепа, равностойно партньорство.
Доста Овни са се размечтали, разчитат много на късмета за кариерата
си и печалбите. Наистина имате добър шанс, но ще го оползотворите по-находчиво с помощ на приятел, съветите му са безценни. Спазвате стриктно уговорки
и го изисквате.
ТЕЛЕЦ Очертават се някои финансови проблеми, в началото на април
трябва да бъдете готови с решение. Телците получават куп оферти за
партньорства и изяви, да преценят внимателно с какво си струва да се
захващат, за да не се чувстват ощетени накрая. Приятели ще ви съдействат с информация, услуги. Ако не сте във форма, търсете компетентни съвети, за
да няма усложнения.
БЛИЗНАЦИ Дните от новата седмица ви изпълват със сили, но едва ли
можете да съперничите на Козирози по трудолюбие. Е, с Риби е по-лесно. Пък и Близнаците постепенно ще налучкат поле за изяви и печалби,
дейността ще ги амбицира. Част от знака са имали трудности в работата, сега още първите успехи ги окуражават за по-мащабни дела, шансът ще става
по-благосклонен, старите ядове са забравени...
РАК Хубава седмица, макар че делата ви не тръгват така, както искате. Раците няма да се поддават на емоции, ще бъдат стриктни даже в
най-дребните задачи и това ще бъде оценено от шефове, партньори
и клиенти дори да не им донесе веднага дивиденти. Не споделяйте с
колеги свои проблеми, роднините ви ще помогнат по-умело да се справите с тях
и ще се хванете с перспективни идеи.
ЛЪВ Поемате много нови задачи, ала не очаквайте Овни да правят същото. Група Лъвове са амбицирани за големи успехи и печалби, редно е да
действат предпазливо, сега дребните пропуски ще се оказват решаващи
за крайния резултат на начинанията, а и за обществения им престиж. В
екип не се мъчете да извличате печалби зад гърба на колеги или с напудрени
стари идеи...
ДЕВА И в близките 1-2 дни ще бъдете много доволни от постигнатото в
работата, макар че задачите ви са доста. Сега Девите да наблегнат на
координацията на колеги, партньори, близки също се включват в начинанията им с някакви съвети и услуги. Ако трябва, ще ви препоръчат на
други специалисти, но ще имате най-доброто за проекта си. Печалбите са завидни, новите дружби също.
ВЕЗНИ Избягвате споровете, макар че колеги и познати ви търсят като
арбитър и закрилник. Имате куп идеи и ще искате да включвате околните в плодотворна работа, не в разпри, които в повечето случаи не водят
до сериозни резултати и промени. Нови дела ще ви водят на път, сред
други хора. Везните умеят да създават приятелства и при най-официални срещи,
ще открият още.
СКОРПИОН Предстоящите делнични дни са хубави, макар че се преборвате за идеите си по-бавно, отколкото ви се иска. Скорпионите не са
най-търпеливи, а сега времето им е помощник и в доказването на правотата си, и в привличането на съмишленици за начинания. Някои от знака
се стремят към по-трайно делово партньорство, инициативата ще е на другата
страна. Оглеждат ви дълго, обаче офертата си струва чакането.
СТРЕЛЕЦ Заредете се с голямо търпение, ентусиазмът ви за делова изява и промени в личен план може да ви подведе и подхлъзне. Стрелците
имат хубави идеи за работа и печалби, но и конкуренцията е изострена,
така че да внимават съперниците им да не им погодят някой номер. Усетите ли такава опасност, изчакайте с проекта, шансът ви не е мимолетен, няма
да ви диктуват условия.
КОЗИРОГ Сега имате много задачи, изискват голямо внимание. Ако
действате заедно с Близнаци и Риби – едва ли ще следват примера ви
в работата. Козирозите да не се сърдят, а да привличат колеги и познати според уменията и стила им, ще бъдат полезни, макар да изглеждат
странни птици. Дайте свобода на другите и се съсредоточете в свои неща, успехът ви е близо.
ВОДОЛЕЙ Новата седмица изисква повече бдителност. Водолеите разчитат на приятелски обещания за професионална изява и печалби, май ще
си останат само на думи. И вие имате бизнес идеи, само че трябва малко
да ги приземите, току летите в облаците. Като доста други знаци сега избягвайте спорове с колеги, партньори и клиенти, а двойната игра съвсем не ви
приляга. С труд постигате желаното.
РИБИ В следващите няколко дни ще мерите трудолюбие с Близнаци и
Козирози, вторият знак е много упорит. Рибите сега доста се интересуват от финансовата страна на начинанията си, ала печалбите няма да
растат бързо. Вие не се косете, ще се справите с бюджета, ще получите
шанс за допълнителни печалби. Обещавали сте услуги на близки, не протакайте,
тези хората ви обграждат с огромна обич.

Понеделник, 7 април 2014 г.
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Проучване с резултат:
- Защо евреите се обрязват?
- Защото една истинска
еврейка няма да погледне
никоя стока, която не е с
поне 10% намаление...
*** В завод за алкохол
умира щатният дегустатор и пускат обява, че
търсят нов. Явява се алкохолик, окъсан, мърляв...
Директорът на завода се
чуди как да го отпрати.
Правят му тест. Дават
му чаша, той отпива и
казва:
- Червено вино, мускат,
тригодишно,
северен
склон, отлежало в метални цистерни.
- Правилно.
Друга чаша.
- Червено, каберне,
осем години, югозападен
склон, дъбови бъчви.
- Правилно.
Директорът се вижда в
чудо и намигва на секретарката си да направи
нещо. Тя носи чаша с урина. Алкохоликът отпива:
- Блондинка, 26-годишна, бременна в третия
месец. И ако не ме вземете на работа, ще кажа
кой е бащата!
*** Възрастна жена си
налива вода от чешма в
близост до уранови мини.
Покрай нея минава геолог
и и казва:
-Бабо ,недей да пиеш от
тази вода защото не е
хубава.
Бабата отговаря:
-Ами аз веке 100 години
я пия бабе.

Обновената настилка на тротоара пред ясла N1 сега и....

Обещано и изпълнено

... преди



Младите правят
по-малко секс

Експерти от Лондон установили, че представителите
на сегашното поколение
(възрастова група 16-44 години) прави секс средно по
4,9 пъти месечно.
В сравнение с преди десет години, специалистите
наблюдават рязък спад на
сексуалната активност, която през 2003 г. е била 6,3
пъти месечно.
"Това може да се случи
само в свят, където сексът
е проникнал във всичко - в
интернет, киното, телевизията, рекламите. Живеем
във време с рекордна посещаемост на порно сайтове,
свободата за сексуално изразяване в медиите е достигнала размер, както никога
преди", обясняват експерти.
За това голяма част от
двойките правят секс двойно по-малко, отколкото обвързаните от предишното
поколение.
Днес сексът е навсякъде
около нас, но той вече не
е толкова вълнуващ, както
преди години. Старото поколение е смятало за нещо
"вълнуващо" сексът по телевизията, докато сега той е
описван като изтощителен,
обикновен и лишен от всякакъв блясък. За много хора

днес той е нещо, което само
предизвиква умора.
Друго обяснение за резкия спад на сексуалната
активност е развитието на
технологиите.
"Преди, когато хората лягаха да спят, угасяха светлината и докосваха партньора.
А днес винаги ще се намери
нещо по-важно, което да направите преди да заспите да проверите пощата си, да
разгледате снимки в социалните мрежи, да напишете
"лека нощ" във Фейсбук или
да прочетете няколко сексуални материала виртуално.
Истината е, че преди време,
ако оставите двама души
насаме в напълно празна
стая, след минути ще намерите сплетени в екстаз тела.
Но ако им дадете смартфони или лаптопи, вероятността резултатът да бъде подобен, изчезва", обясняват
експертите.
Друг особено тревожен
показател е, че сексуалната
активност на жените между
25 и 35 години рязко намалява. Обяснението - стрес
на работното място, ежедневни финансови затруднения, депресия, социални
мрежи, електронна поща,
мобилен, телевизия...

„Флора” полага нови настилки
пред детските градини и ясли

уведомява своите клиенти, че

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

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

(от 1 стр.) тя
ще бъде едно
естествено продължение на обновената изцяло
детска площадка. Както и пред
ясла № 1 и тук ще
бъдат обновени
бордюрите, ще
бъдат наредени
цветни павета и
посадени нови
фиданки. От своя
бюджет фирма
„Флора” заделя
по 10 лева на
квадратен метър
за
обновените
настилки – така
г-н Чакъров обори слуховете, че
тази дейност е
твърде скъпа.
В същото време други служители на „Флора”
подхванаха
и
„Борово
око”.
Там на скатовете
вече са засети
иглолистни дървета, които да
оформят
зелени пояси около
езерото, което е
визитна картичка на Търговище.

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

Специално
за
вестник „Търговищки НОВИНИ” г-н Чакъров съобщи, че
в скоро време от
„Флора” ще започнат изграждането на
съвсем нова детска
площадка.
Нещо,
което не се е случвало в Търговище, тъй
като досега само се

обновяваха старите.
Новата
площадка
ще се изгради на ул.
„Скопие”, в близост
до сегашния пазар
за битови стоки. От
нея ще се ползват
децата от 3 до 12-годишна възраст. Ще
бъдат
монтирани
нови игрушки, ще
бъде поставено уда-

ропоглъщащо
покритие, както и ще
има нови пясъчници.
Естествено за дейността на „Флора” и
тук ще бъдат засадени млади декоративни дръвчета.
От днес, 7 април,
работници на фирмата започват косенето на израслата тре-

ва и растителност
в междублоковите
пространства, парковете и покрай улиците в Търговище.
Както ние от „ТН”,
така и г-н Чакъров,
се надяваме новозасадените дръвчета и
цветните алеи в града да бъдат опазени
от вандалски набези.

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

