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Нови площадки за Кристиана - голямата
радост на децата надежда на България

Както вече писа „Търговищки НОВИНИ”, ден
преди 1-ви юни Денят
на детето, общинското
предприятие „Флора”
зарадва малки и големи
с две нови площадки.
Едната е в парка
„Борово око”, където е
направена площадка с
фитнес уреди и може да
я ползват тийнейджъри.
А другата е разположена
в близост до Битака, коя-

Две момичета от шестимата финалисти на шоуто /Кристиана Асенова и
Преслава Петрова/ бяха от Търговище

то е поредното място, на
което малчуганите могат
да играят.
От управителят на
„Флора” Асен Чакъров
разбрахме, че съвсем
скоро на мястото на
старите игрушките, които се намират до БКС
– Търговище ще бъде
изграден
поредният
детски кът за игра, за
удобството на децата и
родители им в района.

Какво се
случва и защо?

Пресконференция на съветника от БСП Ивайло Първанов

И. Първанов
Божидар НИКОЛОВ
Изненадващо, но до
някъде обяснимо на
фона на онова, което
се случва в БСП и държавата като резултат от
Европейските избори,
съветникът от Коалиция
за България в Търговище Ивайло Първанов
даде пресконференция
в петък, 6 юни. Желанието му било да раз-

бере какво мислят
журналистите, а чрез
тях и гражданството
на Търговище и региона, за работата на
Общинския съвет, за
скандалната
сесия
преди дни, за която
„ТН” вече писа; за изпълнението на т.нар.
Воден проект, който напълни изкупите с вода
и не се знае кога ще
приключи, както и за
други местни проблеми.
Отделно той поиска и
получи нашето мнение
за преминалата вяла и
безлична кампания на
Коалиция за България
за евровота и т.н. (на 4 стр.)

Наши медици
в Софийското
„спешно”

С феноменалните две
изпълнения на „Adagio“
на Лара Фабиан и обичаната от всички българи „Хубава си, моя
горо“, Кристиана Асенова спечели безапелационно сърцата на зрителите на Нова и заслужи
титлата „Голямата надежда“ на България. На
финала тя се изправи
срещу Мариам Маврова
и Радко Петков и спечели категоричните 38%
зрителски вот. Младата
надежда от Търговище,
която заслужи прозвището
„българската

Лара Фабиан“, спечели
обучение в академията на сър Джеймс Пол
Маккартни в Ливърпул,
участие на седмия международен фестивал на
изкуствата Orpheus in
Italy и парична награда
в размер на 30 000 лв.,
чека за която й връчи
лично продуцентът на
предаването – Магърдич Халваджиян.
„Понякога, за да успее, човек трябва да
бъде не само талантлив,
но постоянен и упорит“,
с тези думи Маги Халваджиян се (на 2 стр.)

Продуцентът на шоуто Магърдич Халваджиян награждава Кристиана. Малката Преслава е в ляво на снимката

Началникът на спешния център в Търговище д-р Георги Георгиев
е изпратил писмо до
колегите си в София, с
което ги уведомил, че
не може да командирова екипи. Единствената
причина, която е упоменал е недостига на
лекари. Според д-р Георгиев, в Търговище повечето от дежурствата
се покриват от фелдшери, защото в спешния
център има само двама
лекари на щат. За да
се попълват смените
са нужни поне шест,
обясни той. Началникът
се оплака и от това, че
транспортните средства
не са в добро състояние. „Спешната помощ
в Търговище не е в състояние за помогне на
своите колеги в София”,
обобщи д-р Георгиев.

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

"ТН" - в техническа пауза
до 23 юни, понеделник
Уважаеми читатели, ние от вестник
"Търговищки НОВИНИ" винаги се стремим да бъдем в крак с новата техника,
за да можем да отговорим на вашите
очаквания. За това ще обновим изцяло
своя хардуер и софтуер за предпечатна подготовка. Но, както някои знаят,
за въвеждането й в експлоатация е
нужно време. Така че очаквайте новия
ни брой на 23 юни, понеделник. А дотогава ние ще използвамевремето да освежим и редакцията. Очаквайте ни!

В Ястребино

Кметът на Попово Национални детски
празници на радостта
дава курбан

В Националния детОсвещаването
на ски комплекс в ЯстреДнес, кметът на община Попово Людмил курбана ще бъде извър- бино се провежда осем(на 2 стр.) найстият Фестивал на
Веселинов ще даде шено от
курбан за по-малко катастрофи и злощастни
събития на територията
им.
Инициативата ще започне в 11 часа пред
параклиса в Градската
градина, където ще започне освещаването и
раздаването на курбана. Избран е точно този
ден, защото на 9 юни
християните отбелязват
Свети дух. В реализацията на тази идея се
включва и председателя на Общинския съвет
Георги Георгиев.

радостта. Той се организира от Обществен
фонд „Детство”. В него
участват деца от 4 до
10-годишна
възраст,
които се отглеждат в
Дом за деца, лишени
от родителска грижа
(ДДЛРГ) или Център
за настаняване от семеен тип )ЦНСТ). Чрез
разнообразна и богата
програма, фестивалът
цели да се повиши ролята на изкуството за
личностто равитие на
децата, формира се музикална култура, създават се условия за изява
на децата; за откриване
на таланти; за преодоляване на
(на 4 стр.)
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2 страница

Мъж от Повече свобода за фермерите Ден на града
Подгорица
легна на
релсите
В Омуртаг празнуваха

Трагична смърт

Борислав КУРДОВ
34-годишен мъж от село
Подгорица, община Търговище, се самоуби, като легна на
релсите минута преди от там
да премине влакът ВарнаСофия. Инцидентът е станал
в ранния следобед в сряда,
потвърдиха от „Транспортна
полиция” Горна Оряховица,
чиито служители продължават проверката по случая.
За самоубийството потвърди и окръжният прокурор на Търговище Анастас
Моллов.
Според кмета на Подгорица Хюсеин Хюсеин това
не е първия опит за самоубийство на 34-годишния Зия
Ахмедов. Преди седмица той
е бил видян отново легнал на
релсите, но двама души от
селото успели да го издърпат секунди преди влакът да
премине.До сряда сутринта
Ахмедов е бил настанен в
Психиатричното отделение
на болницата в Търговище.
От „Транспортна полиция”
съобщиха още, че в този
участък влакът се движи с
висока скорост и спирачния
път е най-малко 500 метра.
Машинистът забелязал легналия на релсите мъж и въпреки че дръпнал спирачния
лост, не успял да предотврати инцидента.
По случая е образувано
досъдебно производство, съобщи прокурор Моллов.

Дългочаканата Наредба
за изменение и допълнение
на Наредба 26 от 2010 г. за
специфичните изисквания
за директни доставки на
малки количества суровини
и храни от животински произход вече е факт.
Както се очакваше в Наредбата са завишени количествата сурово овче, козе
или биволско мляко, които
могат да бъдат доставяни директно. С промените
за директни продажби се
допуска 60% (досега бяха
35%) от месечния млеконадой от ферми за производство на овче, козе или
биволско мляко с до 50 животни, в период на лактация.
Според промените 50%
(досега бяха 30%) от месечния млеконадой за ферми
с брой животни между 50 и

тивна област.
Промените в Наредба
26 въвеждат, дефинират и
узаконяват понятията „временен обект за търговия на
дребно на млечни продукти“
и „мобилна хладилна витрина“, както и се разписват
изискванията към технологичните инсталации за производство или млекоматите,
от които фермерите ще продават сурово мляко.

Вече без разрешително

Барбекю и беседка в двора

Чешми, беседки, барбекюта и други малки обекти ще се
строят в двора, без да е необходимо строително разрешение.
Това заяви вчера вицепремиерът Даниела Бобева. Тя и министърът на инвестиционното
проектиране Иван Данов представиха 12 мерки за облекчаване на административната тежест, които се правят в Закона
за устройство на територията.

В Първо СОУ в Търговище

Отвори врати
IT академия

Първо СОУ „Св. Седмочисленици” – Търговище вече
е сертификационен център
на Microsoft. Така възпитаниците на училището имат
възможността да получат
професионален, международно признат IT сертификат след полагане на изпит,
съобщиха от ръководството
на учебното заведение.
Първите
възпитаници,
които успешно са издържали изпитите за програми от
Microsoft Office 2010, вече
са в очакване на своя сертификат.
Тази година е започнало членството в Microsoft IT
Academy на Първо СОУ „Св.
Седмочисленици” – Търговище. Благодарение на него
учители, ученици и служители на школото преминават електронните обучителни курсове за продуктите
на Microsoft. Програмата IT
Academy увеличава шансовете на учениците след
тяхното дипломиране, като
им помага с подходящи технологични курсове да развият уменията си за работа
с компютри и познанията

100 в период на лактация
също може да се преработва директно. За фермите с
над 100 животни процентите са завишени от 20 на
40%. Фермерите, които се
регистрират по Наредба 26,
ще могат да продават произведената в стопанството
им продукция не само на
територията на областта, в
която е фермата, а и в още
една съседна администра-

си по английски език. Тази
академия допринася и за
професионалното развитие
на учителите и служителите
в училището.

Отпада изискването за ОВОС
при промяна на предназначението на жилищен имот. Това
се отнася за сгради от 4-а до
6-а категория. Знаете, че сега,
да преустроите апартамент, ви
трябва разрешение от МОСВ,
каза Бобева.
За революционна промяна
в закона се смята замяната на
предварителния договор със
становище при присъединяване

на нова сграда към мрежите на
енергото и други дружества. То
трябва да е готово за 7 дни. Годишният ефект от това щял да
бъде 4 млн. лв. Това не се отнася
за ВиК мрежите.
Съкращава се от 30 на 14
дни срокът за издаване на разрешение за изработване на
подробен устройствен план.
Ефектът от спестеното време
ще бъде 128 000 работни дни
годишно. Намалява се и срокът
за огласяване на плана. Няма
да се изисква визата за проектиране да се съобщава на заин-

тересовани лица, предвиждат
още промените. Гражданите и
бизнесът ще икономисат 338
716 дни на година, изчисли вицепремиерът.
Допълнителни 20 мерки
прие правителството за облекчаване на бизнеса и намаляване на административната
тежест. Мерките са в областите
- стартиране на бизнес, издаване на разрешителни за строеж,
регистрация на собственост,
каза Бобева.
Сред тях са отпадане на изискването да се изготвя доклад
за енергийна ефективност от
лицензирани лица и фирми при
инвестиционен проект. Намаляват се сроковете за одобряване
или издаване на документи. Например за регистрация по ДДС
той да стане от 13 на 3 дни, настоява Бобева.
Промените се правели след
доклада на Световната банка
за условията за бизнес, който
обхващал периода 2010-2013
г. За тези три години България
била отстъпила с 22 места в
класацията по този показател
и през 2014 г. заема 58-о място. Най-зле е страната ни при
свързването на новопостроена
сграда с електричество - 135о място от 189 държави. Друга
проблемна област за България
е издаването на разрешително
за строеж.

Кметът на Попово... Кристиана голямата...
(от 1 стр.) свещено иконом
Валентин Лазаров, който е
и архиерейски наместник на
Поповската духовна околия.
„За този наш извънреден
курбан неслучайно изчакахме Петдесетница и Свети
дух. Светият дух дава живот на всички твари, и чрез
него ни се дарява мъдрост,
духовни дарове и добродетели”, сподели Веселинов.
Той добави още, че по стара местна традиция, поповчани пренасят курбана
за здраве и благоденствие
в двора на новата църква.
Община Попово подпомага
ритуала със средства, жертвени животни и с други с
средства, с които може да е
полезна.
„През последната година много хора от общината
пострадаха в различни злополуки, а някои си отидоха

нелепо или преждевременно. Споходиха ни злощастни
събития. В две тежки катастрофи загинаха четирима
млади наши съграждани.
Преждевременно, при други
обстоятелства, си отидоха
от този свят управителят на
болницата д-р Иван Гущанов
и бившият председател на
районния съд в града адвокат Бисерка Рачева. Даваме този курбан с надежда
да пресечем поредицата от
злощастните за нашите съграждани събития”, сподели
още кметът.
Веселинов подчерта, че
не гони политически цели и
неслучайно реализира идеята след отшумяването на
страстите около изборите
за евродепутати.
Той покани всички жители и гости на общината да
участват в курбана.

(от 1 стр.) обърна към талантливата дива, припомняйки факта, че когато се е
явила на кастингите за предаването във Велико Търново, самата тя не е искала да
участва. Именно на сцената на „Големите надежди“,
Кристиана доби увереност в
себе си и накара цяла България да повярва в таланта
й.
Не бива да пропуснем факта, че сред шестте таланти,
достигнали до финала, бе и
малката Преслава Петрова
от Търговище. Така с два от
шест финалисти, Търговище
се нареди сред най-пеещите градове на България.

В културния календар на
всяка община има дати и събития, които предизвикват
възторг, поклонение и гордост.
Такъв ден за Омуртаг и неговите жители е 7 юни – празник
на община Омуртаг и денят, в
който през 1988г. Александър
Александров полита в Космоса.
В този ден омуртагчани
обединяват чувствата си към
родния град и общината. Засвидетелстват почит към историята и традициите, преосмислят действията си сега, във
времето, в което живеем .
На тазгодишния празник духовият оркестър, с ръководител
Душко Ангелов, изнесе едночасов концерт пред насъбралите се жители и гости на града
на площад „Летец-космонавт
Александър
Александров”.
След тях на импровизираната
сцена своя поздрав по повод
празника поднесоха любителския фолклорен ансамбъл „Лисец”, с ръководители: Сибила
Илиева – на хора, Диан Душков
– на оркестъра и музикалният
Душко Ангелов. Истински спектакъл сътвориха танцовите със-

тави, които са под ръководството на Ралица Жоржес, Лъчезар
Ангелов Стойчо Тончев.
По-късно в програмата се
включиха още вокална група
„Ритми”, с ръководител Душко
Ангелов, групата за автентични танци на Лъчезар Ангелов
и групата за турски песни с
ръководител Душко Ангелов.
Индивидуални
изпълнения
представиха Есин Еджевит,
Мая Стилиянова и Гергана
Димитрова от Школата по изкуства от класа по народно
пеене с преподавател Сибила
Илиева.
От общинското ръководство
също поздравиха празнуващите и заявиха: „Уверяваме ви,
че въпреки трудностите, ние
ще продължим да отстояваме
това, което сме си поставили, като задачи, а именно да
решаваме проблеми и да работим за интересите на общината. С общи усилия, с вашата
подкрепа показахме, че можем
да вървим ръка за ръка, да реализираме проекти за града и
общината, които да носят позитиви за десетилетия”.

Срещу рак на
маточната шийка
18 % от 12-годишните момичета
в Търговищко са имунизирани

18,3 процента от 12-годишните момичета в Търговищко
са имунизирани срещу рак на
маточната шийка, съобщи директорът на РЗИ – Търговище
Йорданка Маринова.
По данни на РЗОК - Търговище през 2013 г. в област Търговище са извършени 378 имунизации с ваксини против рак на
маточната шийка. Имунизирани
с първи прием на ваксината
са 125 момичета, навършили
12-годишна възраст, с втори
прием са обхванати 152 момичета и с трети прием – 101.
От стартиране на Националната програма през ноември
2012 г. до края на 2013 г. със завършена имунизационна схема
са 18.3 % от подлежащите момичета в региона. За страната
постигнатия обхват със завършена имунизационна схема за
този период е 24 %.
За повишаване нивото на

информираност сред целевите
групи и общопрактикуващите
лекари като изпълнители на
имунизациите, през 2013 г. в
област Търговище са проведени
срещи с лекари, директори на
училища, медицински специалисти и родители на момичета
от V и VІ клас в общо 11 училища в градовете Търговище, Антоново, Опака и Попово и селата Кардам, Лиляк и Плъстина.
Раздадени са 600 броя информационни брошури.
През 2014 г. на безплатна
имунизация срещу рака на
маточната шийка имат право
всички момичета на 12-годишна възраст. Имунизацията е
препоръчителна и се извършва
от общопрактикуващия лекар
на детето след съгласие на родителя или настойника на детето. За възрастовите групи на
и над 13 години ваксината се
заплаща.

Спасиха щъркел

Жители на Буховци помогнаха
на наранения пернат красавец
Ранен щъркел е бил
спасен от жителите на търговищкото село Буховци.
Преди дни птицата е била
намерена с наранено крило. Жители на селото почистили раната и настанили
щъркела в клетка в дома на
кмета Здравка Бонева. Тя
от своя страна подала сигнал до РИОСВ-Шумен.
Три дни Бонева се грижила за ранената птица,
докато дойдат специалисти
на Инспекцията. За храната
се погрижил собственикът
на близкия язовир „Фисека", който дарил дребни рибки. Специалисти от РИОСВ
прегледали на място щъркела
и взели решение той да бъде
настанен в приюта за животни
в Стара Загора.
Сега жителите на Буховци
се тревожат, че останал сам
другият щъркел от двойката,
чието гнездо е в центъра на
селото, няма да може да се

справи с изхранването на
трите малки щъркелчета.
Това не е първия случай,
в който жители на Буховци
спасяват ранено диво животно. Преди броени месеци в
селото е бил намерен ранен
белоглав мишелов, който покъсно също по-късно е бил
настанен в приюта в Стара
Загора.
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Домашни
Откриха
Земя
Как спасил Велко Влахович упражнения
и…задължения
Минало, незабравено

Иван ДИМИТРОВ
Хубав слънчев неделен
ден през късното лято на
1972 г. Бях си на село да се
видя с моите родители.
Още от сутринта засвири
духова музика в центъра на
селото. По-късно се разбра,
че това е флотската музика от Варна, поканена специално за откриването на
паметника на Ст. Палаузов
– антифашист и интербригадист. Като младеж Ст. Палаузов е служил във флота,
затова е дошла и музиката
от Варна.
Поканени бяха много
гости от страната и чужбина. Това беше много
голям празник за селото.
Голяма реч произнесе Лъчезар Аврамов – секретар
на ЦК на партията – боен
другар на Ст. Палаузов от
групата на парашутистите. Реч произнесе и Велко
Влахович от Съюза на югославските комунисти, пръв
помощник на Йосиф
Броз Тито. Заедно
със Стоян Палаузов
са били в Испания
като интербригадисти, а след това успяват да се прехвърлят
във Франция.
Гостите и ръководителите на селото
на няколко пъти се
събираха за общи
снимки. Имаше няколко фоторепортери. Между тях беше
и нашият съсед и
приятел Георги Павлов. Той снимаше
всичко – наляво и надясно,
с фотоапарат „Киев”.
Няколко дни след тържеството Гошо промива
снимките и разглеждайки
ги по-обстойно му направило впечатление, че почти
на всички снимки е и Ангел Радев – една колоритна
личност от нашето село - и
то все в близост до Велко
Влахович.
През следващата седмица въпросът се изяснява,
Гошо си е на село. Седнал
на пейката пред тяхната
къща и най-неочаквано по
улицата минава Ангел Радев. Гошо поздравил и Ангел това и чакал. Помолил
го да го почерпи една чашка от кехлибарената ракия.
„Две чашки ще ти налея”,
казал Гошо, но при условие
да каже, защо те има на
всички снимки с гостите и то
винаги в близост до Велко
Влахович.
- „Това е дълга история,
но ще отнеме време”, казал Ангел. Гошо го поканил
в градината под ябълката,
където имало малка масичка и две столчета. По земята имало накапани много
ябълки. Седнал Ангел взел
си една по-едра ябълка, избърсал я в ръкава си, осигурявайки мезето на ракията
и започнал да разказва:
- През 1943-44 г. работех в Германия, като дърводелец и правех дървени
части за танковете „Тигър”.
Това беше секретен завод и често го посещаваше самият Хитлер. Така се

сприятелих с него. Даже
веднъж дойде заедно с цар
Борис, но аз не обърнах
внимание на царя, защото
се здрависахме и разговарях с Хитлер.
През този период ми дадоха отпуска да си дойда
в България и да си видя
семейството. Връщайки се
обратно за Германия, пътувахме заедно с един колега. На гарата в Белград
чувам полицейска свирка.
Поглеждам през прозореца на влака и виждам
едно момче бяга и двама
сръбски полицай го гонят.
Изведнъж той се скри в
нашия вагон и веднага влезе в нашето купе. „Брато,
скрийте ме”- извика той.
Момчето ляга под седалката и двамата го завиваме
с черги и торби. Седим и
палим цигари, като че ли
нищо не се е случило. Идва
полицаят и пита за момчето и Ангел му казал, че

го видял да бяга нататък
по-коридора на вагона. Не
след дълго влакът тръгва,
полицаите скачат в движение без да открият бягащото момче и то е спасено.
Най- неочаквано се оказало, че това е Велко Влахович на млади години.
Когато идва в селото
за тържеството по-случай
откриването на бюст-паметника на Ст. Палаузов,
Влахович запитал кмета на
селото: „Къде е Радев, доведете ми Радев”.
Кметът веднага праща
човек да извика Радев. той
се приготвил и пристигнал
при официалните гости и
най-неочаквано
открива
между тях Велко Влахович.
Това било много голяма изненада за него и затова цял
ден се въртял край госта от
тогавашната Югославия.
Това ми бе разказано от
Георги Павлов, но дали е
вярно, аз не мога да кажа!

Някои от героите на този разказ са сред това множество, събрало се за откриване на паметника на Ст. Палаузов

Извън Слънчевата система

При липса на време или
достатъчно средства, и при
неблагоприятно време навън, превърнете част от
дома във фитнес зона. Започнете с кръгови движения
на всички стави най-напред
от глезените, след това коленете, китките, лактите,
кръста и врата. Повторете
движенията 3-5 пъти. Всеки
следващ път увеличавайте
кръговете с по едно допълнително движение. Може да
включите колело във въздуха и коремни преси.
Пуснете си любима музика с темпераментен ритъм,
която да стимулира темпото
на тренировката ви. От тези
упражнения ще последват
добри резултати.
Когато планирате физически упражнения вечер,
по-възможно е да ги пропуснете. Променете в графика си упражненията за
сутринта.
Докато се упражнявате,
не мислете върху неразрешените проблеми и предстоящите задачи. Фокусирайте мислите си върху
правилното изпълнение на
упражненията. Осъзнавайте как подобрявате подвижността си.
Предложете на децата да
играят с вас. Напредвайте с
малки стъпки към целта.

Учени
доказаха

Учени са открили „Годзила на Земите“ – нов
тип голяма скална екзопланета, намираща се
на 560 светлинни години
от Земята.
Официалното
наименование на небесното тяло е Kepler-10c,
но прякорът му е мега
Земя. Тя обикаля около звезда, подобна на
Слънцето в съзвездието Драко. Мега Земята
е скалиста и по-голяма
от „супер Земите“ – клас
планети, малко по-големи от нашата.
Досега учените не
бяха сигурни, че е възможно да съществува
свят като новооткрития. Смяташе се, че екзопланети с размера
на Kepler-10c биха били
газообразни, събиращи
водород и растящи, за
да се превърнат в подобни на Юпитер небесни тела.
„Това е Годзила на
земите“, отбелязва българинът проф. Димитър
Съселов, който е директор на Инициативата за

Димитър
Съселов

произход на живота в
Харвардския университет. Мега Земята обикаля звездата си за 45
дни и е твърде близо
до нея, за да е обитаема. Изследователите
смятат, че системата на
Kepler-10c е доста стара, формирана преди
по-малко от 3 милиарда години след Големия
взрив. Ранното й формиране дава основания
да се предположи, че
на нея има достатъчно
тежки елементи като силиций и желязо. Откритието покрепя идеята,
че около старите звезди е възможно да има
скални планети като
Земята. Това дава на
астрономите широк диапазон от звезди, които
биха могли да поддържат планети, подобни
на нашата. Възможно е
също така търсачите на
екзопланети да открият
още мега Земи.

Ползите от писани

Алкохолът и децата

Мъркащите ни приятели не са
опасни дори за 5-годишните деца

Скорошно изследване на
учени от университета в Мичиган разкрива, че тийнейджърите, които често пият
енергийни напитки, са два
пъти по-предразположени
към злоупотреба с алкохол
и наркотични субстанции.
Такива деца по-често посягат и към цигарите, става
ясно от данните.
В анкетата са участвали
над 22 хиляди момичета и
момчета на възраст между
13 и 18 години.
От проучването става
ясно, че 30 на сто от подрастващите в тийнейджърска
възраст консумират енергийни напитки, съдържащи
кофеин, всеки ден.

Съжителството на децата
с кучета и котки не само не
увеличава риска от развитие на алергични реакции,
но и ги предпазва. До почти противоположен извод,
които оборва мнението за
алергизиране на децата
от животните, достигнаха
учени от болницата „Хенри
Форд”. Лекарите наблюдавали деца от появата им
на бял свят до навлизането
им в зряла възраст. На 18
години дали кръвни проби,
които били изследвани за
наличие на антитела срещи
кучешки и котешки алергии.
Проучването показало, че е
много важно детето да расте с домашен любимец през
първата година от живота

Не е безопасно за здравето
им и всекидневното консумиране на енергийни напитки

Учените допълват още,
че момчетата по-редовно
пият енергийни напитки от
момичетата, а над 90 на сто
от юношите между 15 и 16
години са злоупотребявали
поне веднъж с алкохол.
У нас около половината
от учениците (58,8%) са
експериментирали с цигари. Броят на момичетата
превишава този на момчетата, особено в София.
Броят на учениците, опитвали да пушат, нараства от
47,2% при 13-годишните
до 66,3% при 15-годишните. Над 25% от децата са
изпушили първата си цигара преди да навършат 10
години.

им, защото така всъщност
си изгражда защитни сили
срещу алергиите. Малките,
които са израснали с куче,
да пъти по-рядко страдат от
алергии спрямо онези, които не са имали домашен любимец като малки. Същото
важи и за съжителството на
малчуганите с котките.
Животинката у дома за
6-годишни
Детето трябва да е навършило поне шест години, за
да възприема четириногото
като живо същество, а не
като играчка. Освен това
трябва да стане поне на 10,
за да може да се грижи за
животното. Големите бойни
породи не са подходящи
за домашни любимци, ако

имате деца. Насочете се
към голдън ретривър или
кокер шпаньол, тъй като те
са всеотдайни и любвеобилни създания. Ветеринарите
са категорични, че кучето
е учител за детето – от него
малчуганът може да се научи на отговорност, нежност
и състрадание.
Правила
Не оставяйте кучето и детето сами без надзор. Това
важи с пълна сила за новородените, съветват пък ветеринарите. Четириногите възприемат семейството като
глутница, а детето винаги
е последно в йерархията.
Ако вие сте на двора, детето
може да тормози кучето да
го бие с пръчка или с камъни
например. В тази ситуация
кучето не прави нищо, защото знае, че там е шефът.
Когато обае детето и любимецът останат сами и малчуганът започне пак да го
тормози, тогава вероятността животното да го ухапе е
огромна. Ако отидете да извадите храната от устата на
животното, има вероятност
то да ви ухапе. Съществува
едно основно правило при
отглеждането на домашен
любимец – куче и дете сами
заедно не се оставят никога, съветват специалистите.
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Ястребино

Национални детски празници на радостта
(от 1 стр.) проблеми в
общуването им с деца и
възрастни. „Децата изживяват радост, зареждат се
с положителни емоции; повишава се самочувствието
им. Фестивалът е и една
възможност за децата да
разширят познанията си за
България и за природата;
да укрепнат физически”,
твърди Иванка Василева,
председател на Общест-

вен фонд „Детство”.
В това издание на Фестивала на радостта участват 170 деца и ръководители от девет ДДЛРГ и 8
ЦНСТ от цялата страна.
Идеята се осъществява
благодарение на народния представител Явор
Куюмджиев, на зам. областния управител Румен
Такоров и на кмета на
община Търговище Кра-

симир Мирев. Във финансирането и материалното
осигуряване на проекта /
храни, конструктори, книги, материали за ателието по приложно изкуство/
имат свой дял много фирми от София, които години
наред подкрепят идеята.
Съпричастни към това добро дело станаха и много
фирми от Търговище, Стражица и Антоново.

Програмата на фестивала
включва изява на децата с
предварително подготвени
програми под мотото “Доброто ражда добро”; занимания в клубовете по интереси – музика, приложно
и изобразително изкуство,
народни и модерни танци,
театър и др.
В дните на фестивала
ще се проведат карнавал и
спортни състезания, еко раз-

питание, обучение и здравно обслужване на деца,
нуждаещи се от специални
грижи, помощ, подкрепа
и защита. Сдружението
подпомага изоставени от
родителите си деца, деца
- сираци, деца с увреждания, деца, които растат в
бедни семейства; работи
с всички социални домове
и съвместно с местните
общности
осъществява
проекти за подпомагане
на бедни и хронично болни
деца от семейства. До сега
в проектите и програмите
на Сдружението са включени близо четиристотин
хиляди деца.
3557 изоставени деца,
завършващи средно и
специално
образование
са получили финансова,
материална и морална
подкрепа; професионална
ориентация и квалификация; правна и социална
консултация.
325 студенти, израсли
в домове са стипендиантите на Обществен фонд
„Детство”. Двама от тях са
получавали стипендията
7 години; шест – 6 години;
двадесет и шест – 5 години; тридесет и осем – 4 години; петдесет и четири – 3
години; седемдесет и осем
– 2 години; сто двадесет и
двама – 1 година. За учебната 2013/2014 г. стипендеантите на Обществен
фонд „Детство” са петдесет
и един.
От 2000 г. до сега в проект „За по-добра грижа” са
включени 15 студенти, израсли в домове. Те работят
като социални работници с
деца в неравностойно положение, настанени в институция. Тази работа им
осигурява доход, дава им
възможност да усвояват
на практика теорията, да
работят в екип, да контактуват с различни институции, да преодоляват свои
страхове, повишава се самочувствието им.
Три хиляди и петстотин са участниците в седемнадесет издания на
Фестивала на радостта
за деца от предучилищна
възраст и начална училищна степен от домове
и центрове за настаняване от семеен тип. Чрез
разнообразната и богата
програма на фестивала
се повишава ролята на
изкуството за личностното развитие на децата;

формира се музикална
култура; създават се условия за изява на децата;
за откриване на таланти;
за преодоляване на проблеми в общуванието им
с деца и възрастни. Децата изживяват радост,
зареждат се с положителни емоции; повишава
се самочувствствието им.
Фестивалът е и една възможност те да разширяват познанията си за България и за природата, да
укрепват физически.
По проект Моето семейство през 2007 и 2008
г. се изпълняваха индивидуални планове за работа
с 18 деца. Възстанови се в
различна степен връзката
на децата със семействата или с единия родител,
или друг родственик от
разширеното семейство,
на 7 деца бе променена
мярката за закрила.
Осъществена бе обучителна програма Аз –
гражданинът на България
и света по гражданска
култура и правата на децата със 160 деца от 4
ДДЛРГ (2005 – 2007 г.).
През 2008 – 2010 г. със
180 деца от 9 дома бе
осъществен проект Ръка
за ръка за обогатяване
на общуването между
малки и големи, за възстановяване и укрепване
на роднинските връзки,
за полагане на началото
и изграждане на емоционална връзка между сестри и братя в институцииите.
Близо седем хиляди
деца от семейства, които
живеят в екологично застрашени райони и деца
от домове са били на лагери по програми за здравна
профилактика и физическо
укрепване; по гражданска
култура и правата на детето; тренинги за развитие
на способности за справяне с конфликтни ситуации;
за самопознание, себеприемане и самооценка; за
вземане на решение; за
повишаване на умението
за търсене и поддържане
на добри приятелски взаимоотношения; пробуждане
у учениците на желание
да помагат на по-малките
в дома.
Петстотин деца са получили помощ за лечение
у нас и в чужбина, 883 са
имунизирани с противохепатитна ваксина.
Близо сто хиляди деца от бедни семейства
са получавали
закуска и топъл
обяд за продължително
време
(най-много
през 1997/1998
учебна година)
в обществените
трапезарии на
Сдружението.
За ремонт, обзавеждане и преустройство на со-

циални домове и специални
училища са изразходвани
над два милиона и двеста
хиляди лева (главно през
1991 - 1992 г.)
С
пилотни
проекти
Сдружението е работило
за създаване, обобщаване и разпростаняване на
положителен опит – психолог в дома, преустройство
на пространството с оглед
организиране на живота
на децата в малка група,
обзавеждане на преходно
жилище,
индивидуални
планове за развитие и др.
Периодично са анализирани проблемите на
детството и са правени
предложения пред законодателната и изпълнителната власт за защита
правата на децата в съответствие с Конвенцията
на ООН и ЗЗД, предложения за промени в Семейния кодекс, Закона за
народната просвета, нормативните документи за
домовете и др.
Сдружението
има
принос
в
квалификацията на
специалистите в социалните
домове - очно-задочен
курс в СУ,
практикуми,
дискусии,
семинари и
др.
О б щ е с твен
фонд
„Детство” е
съучредител
на фондация
„Сирак” и на
„Общество
за социална
защита”.
Подкрепени
са
финансово
проекти на
фонд „Майчинство”,
„Бебе в епруветка”,
фондация
„Надежда” и
две ромски
организации.
Богатата
дейност на
Обществен
фонд “Детство” стана
възможна
благодарение
на
щедрите
дарители и
доброволците, на партньорството
с екипите на
домовете,
общностите
по места, на
подкрепата
на фондация
“Отворено
общество”,
ФРГО, ФСП
към МТСП,
МК и МОН.

зикални педагози, спортни
деятели. Всички те са доброволци на Обществен фонд
„Детство”.
Всеки ден ще се организират разходки и игри сред
природата.
Със сборни
формации ще работят клубовете “Музика” и “Танци”.
В клуба по “Приложно изкуство” децата ще рисуват
върху стъкло и плат и ще
изработват цветя.

Какво се случва и защо?

25 ГОДИНИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО” 25 ГОДИНИ САМО ДОБРИНИ (от 1 стр)
На 28.01.1989 г. на поканата на акад. Илчо Димитров, председател на
инициативен комитет, се
отзоваха педагози, лекари, журналисти, писатели, артисти, художници,
психолози, юристи, учени,
работници и общественици. Обедини ги добротата,
надеждата, че ще предадат на цялото общество
своята
чувствителност
към проблемите на изоставените деца, сираците,
децата с увредено здраве,
социално незащитените
и заедно ще им помогнат
да растат в по-добри условия, да имат равен шанс
с другите в живота, да са
обичани.
Учредено бе СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД
„ДЕТСТВО”
Българската общественост беше подготвена за този учредителен
акт от страниците на
в.в.”Кооперативно село”,
“Поглед”,
“Учителско
дело”, “Антени”, списание
“Жената днес”, от БНТ и
БНР. Книгите и филмите
по сценарий на проф. Кирил Топалов, перото на
Юлия Пискулийска, Надя
Кабакчиева,
Веселина
Ангелова, Георги Аврамов,
Бригита Чолакова, Павлина Попова и Пенчо Чернаев пробуждаха съвестта,
ангажираха мислите.
Обществен фонд “Детство” е сдружение с идеална цел, съдебна регистрация – ФД 2470/1990 г.
Вписано e в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност
под № 20031209030. Сдружението е носител на наградата “Благодеятел на
2008 – обществена подкрепа” на фондация “Благодеятел”, присъдена му е
багодарствена грамота на
Националното сдружение
на общините в Република
България “...за всеотдайна
грижа за децата с трудна
съдба от всички български
общини”. В момента членовете на Сдружението
са 85. Много са доброволците и дарителите извън
членския състав.
Девизът на Сдружението е “Доброто ражда добро”.
Сдружението работи за
подобряване условията на
живот, отглеждане и въз-

ходки и излети с елементи на
ориентиране. Участниците
във фестивала ще се радват
на срещите, концертите и
спектаклите на Държавния
куклен театър и съставите от
Младежкия дом гр. Търговище и от Драматичния театър
във Велико Търново. В клубовете и ателиетата децата ще
работят под ръководството
на изявени специалисти –
художници, хореографи, му-

Г-н Първанов
е открояваща се фигура в общинския съвет,
както и в местната организация на БСП. И за
нас беше любопитно да
научим как той възприема и оценява конкретните факти. Останахме
с впечатление, че споделя голяма част от нашите оценки: първо за
работата на Общинския
съвет като незадоволителна, както и за изпълнението на Водния
проект и обновяването
на центъра на Търговище. Видимо изпълнителите по двата проекта
не са предвидили метрологичните условия,
за които синоптиците
предупреждаваха отдавна и това са част от
причините за късите и
нереалистични срокове за изпълнението на

строителните дейности.
Друг е въпросът какъв
контрол е бил осъществен върху изпълнението
на Водния проект, защо
не се даваше публичност за причините за
забавянето, които ще
удължат неудобствата
за гражданите и гостите на Търговище с месеци. Нереалистична
за нас е и отсрочката,
която фирмата изпълнител е поискала – само 3
месеца още, за да приключи с работата си.
Така откровено и с
загриженост за състоянието на града, за
бъдещето на младите хора – талантливи
и способни, които се
раждат тук и бързо го
напускат; за тромавата
работа на общинската
администрация, но и
за видимия разнобой

в структурите на БСП,
което от друга страна
влияе върху живота и
икономическото състояние на региона, разговаряхме с г-н Първанов.
И ако неговото искрено
желание е било да получи мнението на журналистите, което в голямата си част е и мнение
на гражданството за
управлението и управниците за решаване на
важни стопански, социални и политически
въпроси – от нас той
го получи. Дано сме
били полезни. Защото
при всички случаи ние
сме добронамерени и
с желание да помогнем
на нашия беден и загърбен, за съжаление,
град да просперира, да
има ясно бъдеще, да се
изпълва с повече млади
и способни хора.
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„Агродимекс" ООД
-Търговище,
организира обществено
обсъждане на ОУП за имот
№73626.510.386 по плана на
гр. Търговище, във връзка с
чл. 127/1/ от ЗУТ.
Обсъждането ще се проведе на 5 юни 2014г. от 14.30
часа в офиса на фирмата,
гр.Търговище, индустриална
зона, Зърнобаза.

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

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

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

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

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи работници

(2-4)

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

(3-4)

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

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

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

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

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

Тракия Глас България ЕАД

Изисквания: - • Средно техническо образование
• 3 години професионален опит в производството на автомобилно стъкло
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: suzunali@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи: 12.06.2014 г.

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

(0)

(0)

(0)

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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

Завод за автомобилно стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК, ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ

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

двор близо до
Изчислителния
център
 0899 20 80 12

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(0)

(1-4)

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

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

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

ТЕЛ: 0899/ 871 991
Тракия Глас България ЕАД

(1-4)

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

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

ПРОДАВАМ

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

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

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

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ
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ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(0)

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

ÍÀÅÌÈ
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ТЪРГОВЕ

(0)

ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Здравна каса, ет. 7
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
95 кв.м. Здравна каса, ет. 3, с таванска 72 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
97 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 3, с ремонт 95 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
70 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.)
69 000
103 кв.м. Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Широк център, ет.3
65 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 70 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 13
70 000
124 кв.м. Център, ет. 2, с 224 кв.м. двор 105 000
125 кв.м. Ул. Дунав, ет. 2, обзаведен
80 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000
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www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157

РЕКЛАМИ

(0)

ÐÀÁÎÒÀ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
73 кв.м. Запад 2, ет.11, тристаен тухла 45 000
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел 42 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.), трист. тухла 75 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран 75 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
62 000
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
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(0)

ДЕЛОВИ КОМПАС

(2-4)
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Понеделник, 9 юни 2014 г.

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

9 юни 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Зрителна измама
21.00 ч. - криминален

9 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Църква за вълци - тв
филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Напред и нагоре - документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Аварийно кацане - тв
филм
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 3 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

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

bTV Action

08:00 Опасни улици - сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът -сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Черният рицар - екшън
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Зона спорт
22:00 Хитман - екшън
00:00 Снайперисти - сериал

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Симон - комедия
12:45 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Полет 93 - драма
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Зрителна измама - криминален
23:30 Проектът: Съншайн приключенски

- сериал
20:00 От местопрестъплението
19:30 Домашен арест - ситком
- сериал
20:30 Готини момичета -комедия 21:00 Лара Крофт: Томб Рей22:30 Двама мъже и половина
дър - приключенски
- сериал
23:05 От местопрестъплението
23:30 Без пукната пара - сериал
- сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
10:00 Топ дестинациилайфстайл
10:30 Принцесите на света документален
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство - сериал
14:00 Призракът на Елена сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
17:00 Топ модели - реалити
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Любов извън закона 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 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Като две капки вода забавно предаване
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

09:00 Екип Алфа - сериал
10:00 Тор: Чукът на Боговете
- екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Гарванът - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
22:00 Американска нинджа
2 - екшън
23:50 Смъртоносна битка сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Кичозна къща - риалити
12:00 Уютно
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели bTV
bTV Comedy
сериал
06:30 Тази сутрин
09:00 Комиците - шоу
14:00 Отчаяни съпруги 09:30 Преди обед
10:00 Малките вълшебници сериал
11:30 Бон Апети
комедия
15:00 Семейство за ремонт 12:00 bTV Новините
12:00 Домашен арест - шоу
сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Теория за големия взрив
Kino Nova
15:30 Новини
13:30 Опасни улици- сериал
- сериал
07:10 Тайна - драма
16:00 Момичето с червения
15:00 Цветовете на любовта 14:00 Приятели - сериал
09:45 Разобличаване - сериал
шал - сериал
- сериал
14:30 Две момчета и едно моми- 10:45 Будни цяла нощ - сериал 17:00 Дневен ред - шоу
16:30 Кухнята на Звездев че - сериал
11:45 Любовта е опиат - ко18:30 НОВИНИ
кулинарно шоу с Иван 15:30 Без пукната пара - сериал
медия
19:30 Черната роза - сериал
Звездев
16:00 Двама мъже и половина 14:10 Футболен татко - комедия 20:30
17:00 bTV Новините
- сериал
16:05 Хрониките на Спайдъруик Следващият, моля - тв игра
17:30 Лице в лице
17:00 Комиците - шоу
- приклченски
21:30 Валя и Моро превземат
18:00 Времето лети - сериал 18:00 Приятели - сериал
18:00 Разобличаване - сериал
света - риалити
19:00 bTV Новините
18:30 Теория за големия взрив 19:00 Будни цяла нощ - сериал 22:30 Новини

ВТОРНИК

bTV Action - Пехотинецът
22.00 ч. - екшън

10 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Църква за вълци - тв
филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 20 години - огледало на
медиите
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
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 3 - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Опасни улици - сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Светът на животните сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Хитман - екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Пехотинецът - екшън
00:00 Снайперисти - сериал

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
10:45 Проектът: Съншайн приключенски
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
15:30 Зрителна измама - криминален
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 След залеза - екшън
23:00 Харолд и Кумар - приключенски

16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Приятели - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Преди и сега - драма
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Лара Крофт Томб Рейдър
- приключенски
23:20 От местопрестъплението
- сериал

Nova TV

TV 7

Diema TV

09:00 Екип Алфа - сериал
10:00 Американска нинджа
bTV Lady
2 - екшън
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 12:00 На гости на третата
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс планета - сериал
токшоу
12:30 Гарванът - сериал
10:00 Топ дестинации 13:30 Безследно изчезнали лайфстайл
сериал
10:30 Топ модели - реалити
14:30 Комисар Рекс - сериал
11:30 Модерно - лайфстайл
15:30 Херкулес - сериал
12:30 Женско царство - сериал 16:30 Екип Алфа - сериал
14:00 От обич - сериал
17:30 Гарванът - сериал
15:00 Модна къща - сериал
18:30 На гости на третата
16:00 Опасни тайни - сериал
планета - сериал
17:00 Топ модели - реалити
19:00 Безследно изчезнали 18:00 Самозванка - сериал
сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Цветовете на любовта 21:00 Смъртоносна битка сериал
сериал
22:00 Любов извън закона 22:00 Делта Форс 2: Колумсериал
бийска връзка - екшън
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Отмъщението - сериен

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Кичозна къща - риалити
12:00 Уютно
12:30 Новини
bTV
13:00 Федерални свидетели 06:30 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - шоу
14:00 Отчаяни съпруги 11:30 Бон Апети
сериал
12:00 bTV Новините
15:00 Семейство за ремонт bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
сериал
08:00 Пинки и Брейн - анима13:30 Опасни улици- сериал
15:30 Новини
ционен
15:00 Цветовете на любовта 09:00 Комиците - шоу
16:00 Момичето с червения
- сериал
шал - сериал
10:00 Готини момичета - ко16:30 Кухнята на Звездев
17:00 Дневен ред - шоу
медия
17:00 bTV Новините
Kino Nova
18:30 НОВИНИ
12:00 Домашен арест - ситком
17:30 Лице в лице
13:00 Теория за големия взрив 09:45 Разобличаване - сериал 19:30 Черната роза - сериал
18:00 Времето лети - сериал
10:45 Будни цяла нощ - сериал 20:30 Следващият, моля - тв
- сериал
19:00 bTV Новините
11:45 Негодникът - комедия
игра
14:00 Приятели - сериал
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Валя и Моро превземат
14:30 Две момчета и едно моми- 13:35 Дивата река - трилър
21:30 Една любовна история
15:55 Лара Крофт: Томб Рейдър
света - риалити
че - сериал
- сериал
- приключенски
22:30 Новини
15:30 Без пукната пара - сериал

СРЯДА

Kino Nova - Заплащането
21.00 ч. - трилър

11 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Църква за вълци - тв
филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Пътят към Мондиала
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Вангелия - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Любовното лято на един
льохман /50 години от
рождението на Петър
Попйорданов - Чочо/
игрален филм

bTV

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

21:30 Една любовна история сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

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

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал9
11:00 Полет 93 - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 След залеза - екшън
18:00 Спасете ме - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Белите не могат да скачат
- комедия
23:00 Джим и горилите - екшън

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Преди и сега - драма
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
14:00 Приятели - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Шоуто на Слави

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

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

bTV Lady

19:00 Будни цяла нощ сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Заплащането - трилър
23:25 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

07:40 Херкулес - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 08:55 Екип Алфа - сериал
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 09:55 Тайна - драма
токшоу
12:00 На гости на третата
10:00 Топ дестинациипланета - сериал
лайфстайл
12:30 Гарванът - сериал
10:30 Топ модели - реалити
13:30 Безследно изчезнали
11:30 Модерно - токшоу
- сериал
12:30 Женско царство - сериал 14:30 Комисар Рекс - сериал
14:00 От обич - сериал
15:30 Херкулес - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
17:30 Гарванът - сериал
18:00 Самозванка - сериал
18:30 На гости на третата
19:00 От обич - сериал
планета - сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Безследно изчезнали
сериал
- сериал
22:00 Любов извън закона 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Смъртоносна битка сериал
Nova TV
22:00 На ринга - биографичен
06:20 Здравей, България
00:15 Смъртоносна битка 09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
сериал
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Моята карма - сериен
06:30 Добро утро, България
14:30 Перла - сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
16:00 Новините на Нова
11:30 Кичозна къща - риалити
16:30 Малката булка - сериен
12:00 Уютно
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Федерални свидетели
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
- сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериен
14:00 Отчаяни съпруги 22:00 Новините на Нова
сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:00 Семейство за ремонт 23:00 Отмъщението - сериен
сериал
Kino Nova
15:30 Новини
09:50 Разобличаване - сериал 16:00 Момичето с червения
10:50 Будни цяла нощ - сериал
шал - сериал
11:50 Преследвани от закона - 17:00 Дневен ред - шоу
уестърн
18:30 НОВИНИ
13:40 Гадни момичета 2 - ко19:30 Черната роза - сериал
медия
20:30 Следващият, моля - тв
15:40 Лара Крофт Томб Рейдър:
игра
Люлката на живота 21:30 Валя и Моро превземат
приключенски
света - риалити
18:00 Разобличаване - сериал 22:30 Новини

Kino Nova - За нула време
21.00 ч. - трилър

12 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала 2014
13:25 Църква за вълци - тв
филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Любов за Лидия - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 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 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
21:15 Откриване на Световното първенство по
футбол - Бразилия 2014 г.
21:40 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Бразилия - Хърватия
пряко

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

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

bTV Action

08:00 Опасни улици - сериал
09:00 Агенти под прикритие сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Рицари - приключенски
15:00 Кости - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 Циклонът - фантастика
00:00 Снайперисти - сериал

17:00 Комиците - шоу
18:00 Приятели - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Отмъстителите - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

bTV Lady

19:00 Будни цяла нощ -сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 За нула време - трилър
22:50 От местопрестъплението - сериал
23:50 Мъртвото момиче трилър

Diema TV

08:55 Екип Алфа - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 На ринга - биографичен
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 12:00 На гости на третата
токшоу
планета - сериал
10:00 Топ дестинации12:30 Гарванът - сериал
лайфстайл
13:30 Безследно изчезнали
10:30 Топ модели - реалити
- сериал
11:30 Модерно - токшоу
14:30 Комисар Рекс - сериал
12:30 Женско царство - сериал 15:30 Херкулес - сериал
14:00 От обич - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
15:00 Модна къща - сериал
17:30 Гарванът - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
18:30 На гости на третата
17:00 Топ модели - реалити
планета - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Безследно изчезнали
19:00 От обич - сериал
- сериал
20:00 Цветовете на любовта 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Смъртоносна битка bTV Cinema
22:00 Любов извън закона сериал
09:00 Трета смяна - сериал
сериал
22:00 Шпионин по неволя 10:00 Зрителна измама - криекшън-комедия
минален
Nova TV
23:45 Смъртоносна битка 12:45 Престъпления от класа - 06:20 Здравей, България
сериал
сериал
09:30 На кафе - НТВ
14:00 Досиетата Х - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
TV 7
16:15 Белите не могат да скачат 13:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
- комедия
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
18:00 Спасете ме - сериал
14:30 Перла - сериен
11:30 Кичозна къща - риалити
19:00 Трета смяна - сериал
16:00 Новините на Нова
12:00 Уютно
20:00 Убийството - сериал
16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
21:00 Полупрофесионалисти - 18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Федерални свидетели
комедия
19:00 Новините на Нова
- сериал
23:00 Братята Нютън - екшън
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Отчаяни съпруги-сериал
21:00
Хавай
5-0
сериен
15:00 Семейство за ремонт bTV Comedy
22:00 Новините на Нова
сериал
09:00 Шоуто на Слави
22:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
10:00 Омагьосване - комедия
16:00 Момичето с червения
12:00 Домашен арест - ситком 23:00 Отмъщението - сериен
шал - сериал
13:00 Теория за големия взрив
Kino Nova
- сериал
10:00 Разобличаване - сериал 17:00 Дневен ред - шоу
14:00 Приятели - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 Черната роза - сериал
14:30 Две момчета и едно моми- 11:55 Гадни момичета 2 - ко20:30 Следващият, моля - тв
че - сериал
медия
игра
15:30 Без пукната пара - се13:50 Романтичен филм - ко21:30 Скрити доказателства
риал
медия
- сериал
16:00 Двама мъже и половина 15:35 Заплащането - трилър
- сериал
18:00 Разобличаване - сериал 22:30 Новини
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Притеснявате ли се,
когато се срещате с непознати? Или сте от
хората, които тутакси
стават център на вниманието и могат да влияят на общото мнение и
настроение? Това ще узнаете, ако се позабавлявате с теста.
1. Неприятно ли ви е,
ако трябва да оближете
марката за писмото, за да
я залепите?
А/ Не
Б/ Да, но го правя въпреки това
В/ Никога не го правя
2. Къде предпочитате да
гледате някоя комедия?
А/ В театъра
Б/ На кино
В/ Вкъщи, по телевизията
3. Храните ли се с удоволствие в ресторанти с
чужда кухня?
А/ Не
Б/ Понякога
В/ Да, много често
4. Къде обикновено завързвате нови запознанства?
А/ В службата
Б/ Навсякъде
В/ Най- често в заведение
5. Ще бъде ли проблем
за вас, ако се наложи да
носите очила?
А/ Съвсем не
Б/ Да, определено
В/ Притеснявам се много
6. В състояние на афект
някой ви е обидил, но после веднага се е извинил.
Прощавате ли му?
А/ Да
Б/ Не
В/ Зависи
7. При коя от изброените професии е фатално,
ако не ви харесват?
А/ Актьор
Б/ Спортист
В/ Политик
8. Споделяте ли с приятели, ако не ви е добребило то физически или
емоционално?
А/ Никога
Б/ Винаги
В/ Понякога
9. Добри ли са отношенията ви с роднините?
А/ Не съвсем
Б/ Прекрасни са
В/ Виждаме се от време
на време
10. Лесно ли отгатвате
мислите на другите?
А/ Да
Б/ Не
В/ Понякога
11. Остават ли дълго
време в съзнанието ви неприятните изживявания?
А/ Не
Б/ Обикновено да
В/ Помня само приятните
ОТГОВОРИ:
6 и повече отговори В/:
Не страдате от кой
знае каква амбиция да се
покажете в добра светлина пред обществото.
Предпочитате да останете на заден план, вместо да сте в центъра на
вниманието. Не вярвате,
че притежавате някакъв
чар или качества, които
да ви направят предпочитани за компания. Бихте могли да подобрите
самочувствието си и да

спечелите овациите на
близките си, ако поне
малко надмогнете своята неоправдана стеснителност.
6 и повече отговори Б/:
Без всякакво съмнение
притежавате и чар, и
възможност да го демонстрирате, но кой знае защо
все ви забелязват втори,
а не от пръв поглед. Продължавайте да се държи-

те естествено, но не се
опитвайте да използвате
естествения си чар като
оръжие, а по- скоро като
капан за тези, които искате да паднат в него.
6 и повече отговори А/:
Вие въздействате особено силно върху другите,
и то в положителен смисъл. Излъчвате енергия
и настроение. Сърдечността ви прави хората

около вас щастливи, че
са между избраните да
се нарекат ваши приятели. Всъщност прекрасно
оценявате този факт и
често използвате таланта си в името на личните
интереси. Май ви е и все
едно, ако другите останат в сянка заради вас, но
това не винаги е правилното поведение. Помислете...

Яжте повече яйца за подобър апетит в леглото
За сексуалния живот
може да съдим по напълно
несексуални признаци. Така
например "по-тихата" професия предполага по-ярък
секс. Според сексолозите
професиите по неизвестни
засега причини влияят върху сексуалната активност на
човека. Чиновници, счетоводители, финансисти и офис
служители са по-склонни
към сексуална разкрепостеност например от шофьорите, които постоянно са на
педала.
Британски
психолози
твърдят, че жените са привличани от два типа мъже.
За домашния уют те предпочитат сурови и твърдоглави мъже, а за удоволствията в леглото - хубавичък и
миловиден мачо. Това може
да се обясни с интуитивната
женска защита. Колкото помъжествен изглежда един
мъж, толкова повече тестостерон има той, отбелязва
БГНЕС.
Почеркът издава какъв си в
леглото, смятат
не малко психолози. Ако човек
пише вертикално, без да накланя почерка,
той по-скоро е
еднообразен
в леглото. Ако
пък почеркът е
ъгловат, притежателят му се
стреми да бъде
лидер във всичко, включително и в леглото.
Ако по време на
секс човек се

забавлява повече да доставя удоволствие на партньора си, отколкото да го получава, той пише главно К
изтеглено и без натиск.
Учените са установили
също, че вкусната храна
възбужда. Храната с нейния
вкусов аромат и химически състав има възбуждащ
ефект. За стимулиране на
сексуалността яжте повече
яйца, защото в тях има достатъчно количество витамин А и белтъци. Стридите
пък съдържат необходимия
цинк. Както твърдят психолози и диетолози, в древността хората са яли онези
продукти, които са асоциирали с половите органи яйца, аспержи, стриди.
Кафето става не само за
събуждане, но и за възбуда. Кафеджиите по-често
се отдават на секса и получават от него по-голямо
удоволствие. А това се получава, защото кофеинът

активира работата на сърцето и така ускорява метаболизма. Впоследствие
кожата и мозъкът са почувствителни на различните видове дразнители.
Белтъчините в зърната на
кафето активно подхранват хормоналната система
на човека, оттук и повишената потентност. Но не
забравяйте и за вредата
от прекаляването с кафето,
предупреждава sex-news.
ru.
И накрая карамелените
бонбони "Чупа-Чупс". Според изследвания на американски учени най-привлекателният и сексуален аромат
за мъжете и жените имат
именно тези бонбони. Да
не говорим пък за начина
на използването им. Затова
този бонбон е задължителна част във всички сексуални прояви - от невинен
флирт до бурна креватна
сцена.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Трябва по-добре да обмислите задачите си, пък тогава да се
хвърляте в работа. Част от Овните уж имат план, а разни обстоятелства ги отклоняват от него, нещата вървят бавно и не особено успешно. Други си чертаят амбициозни цели, а ситуацията предполага поголям реализъм, да свалят малко летвата. Дамите трябва да се съобразяват с
идеи на половинката.
ТЕЛЕЦ Вие и Рибите ще търсите подкрепа за делови идеи, колеги
и познати са благосклонни. Но и Телците са отворени за общуване
– обясняват, шегуват се, помагат на другите. Стари връзки се заздравяват, създават се нови приятелства. Е, някои дами в кръга ви не са
толкова добронамерени, ала няма да успеят да ви преградят пътя. Вечерта ще
има какво да полеете с най-близки.
БЛИЗНАЦИ Като през уикенда, трябва да избягвате споровете
поне с хора, които винаги подкрепят идеите ви. Близнаците са във
властта на променящи се обстоятелства, редно е да вземат бързи и
смели решения. Това предизвика разни реакции в екипа, на моменти
мислите, че вместо да избирате по-малкото зло, добре е нищо да не правите.
Е, има и хубави шансове, но са краткотрайни.
РАК Връщате се към теми от петък, а за новите си делови идеи – ни
дума даже пред по-близки колеги. Група Раци май се притесняват
как ще приключат започнати преди време задачи. Е, разчитайте на
компетентното съдействие на околните, не са ви подвеждали досега.
Някои обичат клюките, ще ги държите настрана от плановете си, за другото те
си отговарят. У дома и с роднини се чувствате ОК.
ЛЪВ Стараете се да уредите делови и организационни въпроси,
промени в работата ви няма да стават толкова бързо. Лъвовете да
внимават, има риск да проявят припряност и после ще се наложи да
преправят свършени вече неща. При преговори уточнявайте детайли,
ще си спестите разминаване, укори. Сега решавате уж по-рутинни въпроси, но
изборът е ключов и скоро ще се разбере.
ДЕВА Новата работна седмица може да ви донесе интересни оферти, като Стрелци бързате да се хванете с делата. Друг въпрос, че част
от Девите срещат известно недоверие от влиятелни партньори, клиенти и пр. Няма да зарежете заради това задачите си, държите на
правилата и скоро хората ще се убедят, че заслужавате уважение. Някои придобиват и по-голямо обществено влияние.
ВЕЗНИ Точно сега вие трябва да бъдете по-търпеливи в работата,
ситуацията не е благотворна за новите ви идеи. При Везните влиянията се задържат, някои ще помислят за усвояване на още умения,
други ще потърсят наставници и покровители. Днес си имате достатъчно рутинни задължения, ще вършите тази работа прецизно, а шансът за
изява ще дойде...
СКОРПИОН Ще имате добри възможности за уреждане на финансови въпроси, може да започнете изпълнение на стари проекти. Е, доста Скорпиони улавят по интуиция, че е по-разумно да се ограничат в
рутинните си задачи, в екипа има спорове, противопоставяне. Вие ще
прецените дали да не протегнете ръка на някои доскорошни опоненти, вече са готови да участват във ваши начинания.
СТРЕЛЕЦ Вие и Деви бързате да задействате откриващи ви се делови възможности, но все пак се пазете от за преумора. Група Стрелци се изнервят при търсене на подкрепа от вишестоящи, протакат
срещи, говорят уклончиво. Изтърпете, ще се усетят, че идеите ви са
ОК и ще ускорят нещата. Приятели ви съветват да използвате влиянието си в
екипа, вие си гледате само свои задачи.
КОЗИРОГ Везни внушават на вас и Риби да бъдете още по-търпеливи в работата, пред идеите ви възникват някакви пречки. Козирозите
са пословично упорити и последователни, но сега ще променят някак
плановете си. Няма да навреди, рутинните ви задачи не са малко, подготовката на начинанията трябва да е по-сериозна. Ако имате опоненти, с времето ще притъпите съпротивата.
ВОДОЛЕЙ Както изпратихте миналата, така влизате в новата седмица – работите на пълни обороти за добро на екип, приятели, семейство...
Водолеите да бъдат по-предпазливи, делата им ги водят на път, затрупват ги с нови проблеми и информация. Не всички, сред които попадате,
са точни в отношенията, внимавайте за щети. Вие сте стриктни, гледате бързо
да изчистите финансови проблеми, стари сметки.
РИБИ Вие и Телци искате услуги от заобикалящите даже да не сте
били близки преди. Рибите като Везни и Козирози да не бързат с реализация на идеи, първо да стабилизират партньорства. Едни влизат в
нов екип, други ще сътрудничат с колеги, познати, и те имат интересни
замисли. Предлагате добри решения, помагате да се наваксат пропуски и печелите още симпатии.

Мъжете, чиито съпруги
печелят повече, са

По-страстни в секса

Мъжете, които печелят
по-малко от съпругите си,
имат по-добър сексуален
живот и по-щастлив
брак, показа британско изследване, цитирано от в. "Дейли
мейл".
Цели 56 процента
от мъжете с по-ниски заплати отколкото на съпругите им
са се похвалили със
страстен или много
добър секс, при 44
процента от по-добре
печелещите. Според
специалисти
тези
резултати трябва да
накарат господата да
се присъединят към
защитниците на равното
заплащане за двата пола,
защото така ще се подобри
личният им живот.
"Всички знаят, че стресът
е лош за сексуалния живот.
Ако и двамата партньори
печелят приблизително еднакво, логично е стресът
да бъде по-малък. Съвсем
нормално е и сексът да е подобър. Еднаквата способност за печелене на пари
също означава, че връзката е равностойна . . . Не бих
препоръчала на мъжете да
напуснат работа, за да подобрят половия си живот, но
това е още една причина те

да подкрепят жените в борбата им за равно заплащане", казва авторката Джийн

Хана Едълстийн.
Изследването е обхванало 1010 семейни хора на
възраст над 25 години. 90
процента от мъжете, чиито съпруги печелят повече,
са казали, че бракът им е
щастлив, при 75 процента
от получаващите по-високи
заплати.
Ако жените печелят повече, те се грижат и за финансите на домакинството,
установи анкетата. 76 процента от тези жени плащат
сметките.
Във Великобритания жените печелят средно 15 процента по-малко от мъжете.
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Тоалет на перваза

Крава се мисли за куче

вата. Прекарвах много време с нея,
така че станах първата й приятелка
и тя започна да ме следва навсякъде. Струва ми се, че и до ден днешен
Милкшейк не е убедена, че принадлежи към кравешкия род и така и не
стана фен на пашата. Като я гледам,
си мисля, че според нея търсенето
на храна е безсмислено занимание,
след като може да изчака да си я по-

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

лучи в купичка. Милкшейк ме следва
неотлъчно по петите, подобно на останалите ми кучета, и ме наблюдава,
докато се грижа за другите животни
в ранчото. Случвало се е да ме последва дори в банята, но се оказа, че
се плаши от собственото си отражение. Всички обичат Милкшейк - тя
определено е единствена по рода
си", разказва Бет ди Каприо.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ
В едно щъркелово
гнездо:
- Мамо, къде е татко?
- Той носи бебета по
света и радва много
семейства!
Няколко месеца покъсно майката-щъркел пита сина си:
- Къде беше цял ден?
- Плаших гимназистки!
***
- Иване!Знаеш ли, измислили са нов сорт
пчели - стръвници?
Едри като врабчета,
зли?
- А мед носят ли?
- Да, ходят да го
крадат от бабите
от пазара и го носят
направо с бурканите.
***
Влиза хипопотамът
при ветеринаря, а на
главата му залепнала жаба:
- С какво мога да ви
бъда полезен?
- Нещо ми се закачи
за задника, докато
си плувах в езерото
- отговаря жабата
- ако може да го махнете!

Коалите ще изчезнат
следАвст30ралийските
години?
коали може да изчезнат след 30 години, предупредиха
природозащитници.
Австралийската фондация „Коала" съобщи, че според неотдавнашно проучване
броят на коалите е
намалял с над 50%
през
последните
шест години.
Голям брой коали
са загинали в резултат
на епидемия от хламидия,
заболяване,
предавано по полов
път, а други са пострадали заради изчезването на естествената
им среда, причинено
от обезлесяването и
климатичните промени. По-топлият и сух
климат намалява хранителните
свойства
на основната храна на
коалите, евкалиптовите листа, което води
до фатално недохранване.

Кучета помогнали на хората
да изтребят мамутите

Кучетата изглежда
не са били в добри отношения с вълнистите
мамути. Резултатите
от ново изследване
навеждат на мисълта,
че кучетата са помагали на древните хора
да ловуват мамути до
изчезването им от лицето на планетата, съобщи ЮПИ.
Учени отдавна са
заинтригувани от откриването на големи
гробища на мамути.
Макар да се знае, че
хора повече от 1 милион години са ловували
мамути, гробища на
тези животни започнали да се появяват в
геоложките пластове,
които датират отпреди
едва 15 000 - 45 000
години.
Освен това гробищата на мамути от тази
епоха са много. Каква е
причината за това?
"Една от загадките,
свързани с въпросните
обекти, е как толкова
много мамути са били

Тримесечна немска овчарка
подкара кола и я потопи в езеро
Тримесечната немска овчарка Роузи
подкара колата на собственика си и я
потопи в езерото, край което той я завел
на разходка.
Всичко станало много
бързо. Джон
Костело
от Кантън,
щата
Масачузетс,
се
качил
в колата и
включил
двигателя.
Роузи скочила вътре
и бутнала
лоста
за
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На мнозина може да им се
стори смешно, но симпатичната близо 540-килограмова
крава Милкшейк (Млечен коктейл) се мисли за куче, пише
в. "Дейли експрес".
Милкшейк била спасена от
служителка в калифорнийско
ранчо, след като още на двуседмична възраст била отнета
от майка й и натъпкана в тясна клетка от безсърдечен животновъд. По времето, когато
го спасили, теленцето не било
общувало със себеподобни.
От тогава Милкшейк следва
по петите своята спасителка
Бет ди Каприо заедно с кучето й Райли.
По думите на 51-годишната
Ди Каприо осем години покъсно Милкшейк все още не
се е осъзнала като крава и
забавлява персонала на ранчото.
"Когато пристигна при нас,
Милкшейк не беше общувала
с други крави и дори не знаеше какво представлява тре-





скоростите. Колата подскочила, кучето
залитнало и натиснало педала за газта
и колата заедно с пътниците паднала в
езерото.
Уплашеното куче скочило на задната седалка на бързо потъващата кола и
яростно се съпротивлявало на усилията да го спасят. С помощта на минувачи собственикът му успял да го извади.
Повиканите за помощ полицаи казаха, че това е
първият им
случай куче
да
потопи
кола в езерото. "Доста е буйна"
- коментира
Костело.

0893 693 202 от понеделник до събота!

убити със съществуващите по онова време
оръжия", заяви Емерита Пат Шипман от
университета на Пенсилвания.
Оказа се, че отговорът на поставения от
нея и колегите й въпрос
е свързан с кучета.
"Кучета са помагали
на ловците да намерят
по-бързо и по-често
плячка", поясни Шипман. "Кучета обграждали едрото животно
и го принуждавали да
стои на място, като лаели и от време на време го нападали, докато
ловците не се намесят.
Това допринасяло значително за успешния
лов".
Тя увери, че са нужни
допълнителни изследвания, но че археолози са открили кости от
едри кучета в гробища
на мамути. "Ако кости от повече от тези
подобни на днешните
кучета животни бъдат
намерени в гробища с
необичайно голям брой
умрели мамути и вълци,
ако кучетата са били
едри и храната им се е
различавала от тази на
вълците, ще можем да
потвърдим, че кучето
действително е най-добрият приятел на човека", отбеляза Шипман.
Резултатите от изследването са публикувани в Quaternary
International.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

