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В Търговищка област чрез проекти

Ще бъдат инвестирани
близо 7,5 млн. лв
Борислав КУРДОВ
Проекти за близо
2,2 милиона лева на
община Търговище са
били одобрени по публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на
регионите”. Това обявиха на пресконференция
в четвъртък, 6 февруари, зам.-областният управител на Търговище
Румен Такоров и кметът
на Общината Красимир
Мирев. Основната насоченост на проектите
е облагородяване на
т.нар. квартал 192 (заключен между улиците
„Трапезица” и „Паисий”), в който няма изградена инфраструктура.
Проектите предвиждат
ремонт на детска градина „Веселушко”, която обслужва квартала
и на младежкия парк
„Юкя”, който е в непосредствена близост. 100
000 лева са заделени и
за консервация на Базилика № 3 от археологическите разкопки на
крепостта Мисионис. От
всички искани средства
е била отрязана сума от
около 80 000 лева, което представлява размерът на ДДС за ремонта
на детската градина.
Кметът Мирев смята, че
това е техническа греш-

ка, която може да бъде
коригирана.
На областно ниво сумата, която ще получат
местните общини се
равнява общо на 7 460
390 лв. На сто процента
е одобрен проектът на
община Опака за ремонт на улици на стойност 1,7 млн. лв.
В община Антоново
с проект за близо 1,6
милиона лева ще бъде
извършена реконструкция на общинския път,
свързващ селата Изворово, Кьосевци и Стойново.
В Омуртаг по проект
за над 700 000 лева
ще бъдат извършени
втория и третия етап

от разширяването на
административния център. С други проекти общинското ръководство
на Омуртаг ще изгради
две детски площадки
в града, ще бъдат възстановени обществени
зелени площи в село
Камбурово и в града;
ще бъде реконструиран
водостокът на пътя до
село Величка; както и
ще бъдат извършени основни ремонти на улици
в града и в три села.
Община Попово получи одобрение за проект благоустройствени
мероприятия в кв. 111
на стойност 345 хиляди лева. Не бе одобрен
проект на
(на 2 стр.)

0.50 лв.

На бой за портокали!
Вместо коментар

Божидар НИКОЛОВ
Портокалите някак си са трайно вградени в обозримата биография на днешното ни
общество. По-възрастните пазят затрогващи спомени за времето, когато по Коледа се редяхме на плътни и дълги опашки за
Селскостопанска техника и резервни части
портокали и банани, благосклонно спуснати
ни от правителството. Навярно срещу оръжейна сделка или пък за безвъзмездна помощ
 0601 6 71 38
на „братска” страна от Третия свят. Петшест портокала на солена за времето си
цена и нямаш право на повече, дори с парите
си. И носиш драгоценния подарък за деца и
внуци, изпълнен с благородни чувства.
Днес е друго – портокали навсякъде. Дори
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
на смешната цена от 1 лв. за килограм /кол- КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
кото нашенски ябълки/, че и по-евтино.
на изгодни цени без посредници,
Именно това по-евтино, наричано в търв землищата на:
говските вериги „Промоция”, размътило
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариглавите на две достолепни търговищенки,
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
прочули се по цялата страна. Добрали се те
до поредната промоция /Ах, как обичаме ние Острец, Надарево и други в община Търговище,
евтинийката! Да не говорим за качеството всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
й…/ и се сдърпали за последната заветна
и Велики Преслав.
промоционална торбичка
(на 2 стр.)
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

 0893 36 29 77

С предоставените от държавата имоти

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Марионетки в Кукления

Модерно училище, музей за
За деца и възрастни – „Принцесата със
обучение и атрактивна спортна база скъсаните обувки”
Борислав КУРДОВ атмосфера – в това ще
Училище в семейна се превърне закритото
през 2007 година начално школо „Ангел Каралийчев”. Това обявиха
на
пресконференция
зам-областният управител Румен Такаров
и кметът на Общината
Краимир Мирев. Както
„ТН” вече информира,
със свои решения от
края на миналата година и началото на тази
Министерският
съвет
прехвърли собствеността на няколко държавни
имота на Общината. Те
няма да бъдат продавани

или преотстъпвани, като
поне за 10 години няма
и да сменят своето предназначение, каза кметът
на Търговище Мирев.
В бившето начално
училище ще бъде реализиран проект на Втора гимназия, чрез който
най-малките жители на
Търговище ще могат да
учат в семейна среда.
Децата от 1 до 4 клас
няма да сядат по чиновете, а ще се изпитват
седнали на дивана, например. Г-н Мирев не пожела да разкрие повече
от проекта, (на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
В края на 2013 г. Кукленият театър в Търговище започна реализацията на мащабен
проект. На сцената на
куклите ще оживеят героите от приказката на
Братя Грим „Принцесата
със скъсаните обувки”.
Режисурата е на проф.
Слави Маленов, сценографията е на Силвия
Бъчварова, куклите-марионетки са изработени
от Васил Рукоманов, а
музиката е на Владимир Джамбазов. Премиерата на спектакъла

се очаква
в края на
февруари.
По този
повод разговаряхме с проф.
Слави Маленов, преподавател
по режисура за куклен театър
в НАТФИЗ.
Учителят, както го наричат неговите студенти, е
отдал 30 години от живота си на това приказно изкуство.

проф. Слави Маленов

Постановката, която
подготвяме с актьорският състав тук в Търговище е в разгара си. Марионетките (на 3 стр.)
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Проф. Николай Овчаров откри
Обучение по
На бой за
портокали! Българска крепост в Румъния вечната тема
„Взаимоотношения учи(от 1 стр.)
с позавяхнали портокали. Но се
сдърпали за едната и по
нашенски вдигнали врява. Обругали се и, комай
всичко свършило дотук.
Да, ама не! След минути
настръхналите за разпра
дами се засекли в Квартала и ето ти истинска
женска схватка, гарнирана с юмруци, скубане на
коси и прочие правораздавателни похвати. Да
им се чуди човек на акъла
и неговото съдържание.
А става дума за левдва изгода от промоционалната покупка! Но
дали само за това става
дума, или все повече озверяваме, обхванати от
желания за саморазправа
и улично правораздаване.
И защо ли дамите са кибритясали и стигнали до
тийнейджърска схватка?
Болни ли са или просто
заразени от самоуправството, безпардонните
всекидневни кавги между
политици и депутати?
От гнусните подмятания и нападки между уж
свестни хора, с които са
пълни предаванията на
вси телесветии?...
Ех, дами, дами…

Николай Овчаров откри
крепост, градена от последния български цар Константин Фружин, в румънския
град Липова. Археологът
разказа пред журналисти
за посещението си в съседната държава по време
на пресконференция, озаглавена "По пътя на Христо
Стоичков", тъй като в село

Стар Бенешов около Банат
наскоро бе открит стадион
на негово име.
Професор Овчаров сподели, че посетил Липова,
за да разгледа крепостта на
последния БГ владетел. Показали му замъка, в който
се предполага, че някога е
живял Фружин, но родният
археолог направил проуч-

(от 1 стр.) стойност 1,9 милиона лева за обновяване
на квартал и улични настилки.
Такоров и Мирев изразиха недоволство от това, че
не бе одобрен проектът на

областната администрация
за ремонт на отсечки от републиканския път Велики
Преслав-Попово за 5,4 млн.
лв. Това касае близо 6 километра пътна мрежа по улици
на град Търговище, за които
държавата отпускала едва
6 000 лева за поддръжка,
включително и за през зи-

ване на терен и открил, че
има втора крепост, за която
никой дотогава не предполагал, че принадлежи на
българския цар.
Овчаров разказа, че
вторият син на Цар Иван
Шишман - Фружин, бяга в
Унгария след смъртта на
баща си, а на по-късен етап
заради близките си отношения с унгарския владетел
по това време получава и
обширни земи в унгарската
империя.
Именно в град Липова
се е намирала и неговата
крепост, смята професор
Овчаров, затова той ще
организира голяма източноевропейска историко-археологическа конференция,
която да постави основите
на разкопки в град Липова
в Румъния. Очаква се работата по руините да започне
през есента.

тел-ученик-родител”

145 учители, възпитате- тичност и ефективност във
ли, педагогически съветни- взаимодействието с ученици и училищни психолози ци и родители.
Придобитите умения са
от Търговище преминаха
обучение на тема ”Взаимо- свързани с подкрепата на
отношенията учител - уче- родителите и по-активноник - семейство”. Семи- то им участие в процеса на
нарите, организирани от развитие на учениците, какРегионален
инспекторат то и за пълноценно общупо образованието, са свър- ване между семейството и
зани с местната стратегия училището.
за формиране на житейски
"Проведените
семинаумения в учениците.
ри безспорно ще доведат
Доц. д-р Пепа Митева от до нови идеи, хрумвания и
Център за съвременно об- методи за осъществяване
разование запозна педаго- на сътрудничество между
зите с умения за практиче- семейството и училищеска насоченост и владеене то, в търсене на устойчиво
на модерни похвати, свърза- участие на родителите в
ни с комуникацията между училищния живот и ангажиразличните участници в об- рана подкрепа за ученика",
разователния процес.
заяви Дарина Георгиева от
Участниците в семинари- Регионалния инспекторат
те усъвършенстваха своите по образование. В проведекомпетенции, свързани с ната в края на семинарите
преодоляване на теоретич- анкета педагогическите кания модел на работа и по- дри са дали своята висока
мата, което е крайно недос- стигане на по-голяма прак- оценка за обучението.
татъчно. Двамата местни
управници потвърдиха, че
по-голямата част от тези
пътни настилки са правени
в Търговище
преди 10-20 години. И още, Кметството
че ще продължават да на- реши продажбите на червеностояват в своите срещи с управляващите за средства за белите символи на пролетта
ремонтиране на участъка. да започнат на 17 февруари

Ще бъдат инвестирани близо 7,5 млн. лв

Юридическа кантора

Базар на мартеници

Съд за некоректните
Модерно училище, музей
платци във входа
за обучение и атрактивна...
адвокат Мартин ЯНКОВ
Плащането на разходите за управлението и
поддръжка в етажната
собственост е задължение
на всички собственици,
ползватели и обитатели на
индивидуално обособени
обекти в сградата.
Разходите за управлението и поддържане на общите части на етажната
собственост се разпределят поравно според броя на
собствениците, ползватели
и обитателите. Разходите за
управление и поддържане
са разходите за консумативни материали, свързани
с управлението, за възнаграждения на членовете на
управителните и контролните органи и за касиера,
както и за електрическа
енергия, вода, отопление,
почистване, абонаментно
обслужване на асансьор и
други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части
на сградата. Етажните собственици са длъжни също
така за заплащат разходите
за ремонт, реконструкция,
преустройство и обновяване на общите части на
сградата, подмяна на общи
инсталации или оборудване
и вноските, определени за
фонд „Ремонт и обновяване”, съразмерно с притежаваните идеални части.
Общото събрание
Преди да преминете към
събиране, е правилно да се
свика общо събрание на етажната собственост, на което да са гласувани разходите за поддръжка, ремонт
и др. Ако става въпрос за
събиране на законово определени суми или вече гласувани периодични разходи,

може да се свика ново общо
събрание с цел да се посочи кои собственици не са
заплатили дължимите суми,
размера на тези суми и да
им се даде срок за плащане. Събранието трябва да е
свикано по реда на Закона
за управление на етажната
собственост /ЗУЕС/, а решенията да са взети с определеното в закона мнозинство.
На длъжниците трябва да се
изпрати покана за плащане
и да им се предостави подходящ срок за изпълнение.
В случай, че плащане няма,
ще предприемете съдебни
действия.
Управител
В това производство водеща роля има управителят
на етажната собственост.
На основание съставения
протокол от решението на
общото събрание и поканите до дължниците той
може да образува съдебно
производство срещу отказващия да плаща собственик и така да го задължи да
изплати необходимите суми
принудително чрез съдебно
изпълнение. Основание за
това е чл. 38, ал. 2 от ЗУЕС.
Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения
срок, председателят на
управителния съвет /управителя/ може да подаде
заявление за издаване на
заповед за изпълнение по
реда на чл. 410, ал. 1, т. 1
от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис
от решението на общото
събрание. Производството
е заповедно и се развива
чрез подаване на заявлението до компетентния районен съд.

за да не „изтече това ноу
хау нанякъде”.
Във върнатата като собственост на общината Свещарова къща ще бъде създаден център за музейно
експониране, обучение и
информационно обслужване на деца. Според кмета
Мирев, там ще бъдат реализирани образователни програми по история, обучения
по старинни занаяти и други
различни школи.
В модерна спортна база
за ученици ще се превърне
работническият комплекс
„Неделчо Камов”. Идеята е
да бъдат направени няколко
открити тенис корта, както и
ремонт на съществуващата
зала. „Първо обаче трябва
да започнем основен ремонт на съблекалните, за
да предложим по добри условия за вече трениращите
тук деца”, каза Мирев. Основно тук своите тренировки ще провеждат и различните гарнитури по футбол на
С п о р тн о т о
училище. Има
идея и
за реализирането на
п р о е к т,
с който
ще
се
кандид атс т в а
пред Мин и с те р ството
на спорта.
Другият имот,

чиято собственост Министерският съвет прехвърли на община Търговище, е базата на
пенсионерския клуб „Дръзновение”. „Ние отдавна си го
имаме като наш, полагали
сме грижи, но сега ще имаме
възможност и за по-голям,
основен ремонт, от какъвто
сградата отдавна има нужда”, каза Красимир Мирев.
Зам.-областният управител Румен Такоров обяви,
че от своя страна са поискали прехвърлянето на собствеността на още няколко
имота в областта към общините. Става дума за приземния етаж на сградата в
Попово, в която общинските
съветници провеждат своите заседания, както и за
помещението на един пенсионерски клуб; за десетте
къщи, изградени навремето
за преподавателите в комплекс „Ястребино“; ще бъде
поискана и сградата на бившето помощно училище в
Давидово.

От 17 февруари до 2 март
2014 г. в Търговище ще
бъде организиран традиционният базар за продажба
на мартеници. Определените места за търговия на
открито през посочения
период са: главната алея и
площада пред Драматичния театър и бул. „Сюрен”
(на тротоара срещу МБАЛ
– Търговище). Таксата за
ползване на терените е в

Сградата на бившето начално училище в Търговище

размер на 0,70 лв. на кв.м.
на ден.
На желаещите участие се
издава разрешително, което ще се връчи на 13 февруари в зала 74 от 10.00 ч. в
сградата на Община Търговище, където ще се извърши и събирането на таксите.
Указания - на работно място
№ 6 в ЦАО. Зареждането на
пунктовете за продажба на
мартеници трябва да става
сутрин от 07.00 до 08.00 ч.
Продажбата – от 08.00 ч.
до 19.00 ч., а освобождаването на терените – от 19.00
ч. до 20.00 ч. Не се допуска
наемането на повече от две
обособени места от един наемател. Не се допуска продажбата на друг вид стока
освен мартеници.
Според кметската заповед управителят на „Общински
пазари” ЕООД
– Търговище трябва да предостави на желаещите свободни площи от терени, стопанисвани от дружеството,
като организацията и реда
на настаняването, плащането и контрола се осъществяват от него.

Понеделник, 10 февруари 2014 г.

Един непознат
Последният
пациент

По заповед на краля
Жените
автор
Саудитец
отслабна
искат
драстично
с
320
кг.
лицето на
Дженифър
Анистън

Димитрина Ганчева е родена в гр. Гълъбово, но родовият и корен е от Поповския
край. Тук прекарва детските и юношески години. В
града баща и д-р Стоян Ганчев е лекар – специалист
по ушни, носни и гърлени болести. Затова го приема като свой роден град. Завършила е и гимназия в
Попово, след което Минно-геоложкия институт в
София. Работила е в Минпроект и в Министерството на енергетиката.
Автор е на епиграми, афоризми, фейлетони, есета, стихотворения, разкази, публикувани във вестниците „Вечерни новини”, „Трета възраст”, „Демокрация”, „Про-анти”, „Ново слово”, „Подкрепа”,
„Ранно утро” и др. Публикувала е и хайку поезия в
отделни стихосбирки – „101 просени зрънца” /2003/,
„Кратковремие” /2005/ и „Думи за утеха” /2010/.
Участва във всички антологии на Българския хайку съюз. Награждавана е в литературни конкурси.
„Отключен смях”/2013/ е поредната книга издадена от Димитрина Ганева. Тя съдържа епиграми, афоризми, стихотворения и фейлетони.
очи на задушаващия се мъж
Димитрина ГАНЧЕВА
се отвориха, а дробовете му
Разказ по истински случай
поеха спасителния въздух.
Годината беше 1968-ма. веднага престилка.
Това беше последният
Горещ летен ден. В отделна
Уверено, спокойно, без пациент на д-р Ганев. След
стая на малка провинциал- ничия помощ стана от лег- няколко дни замина за стона болница лежеше един лото. Грабна си очилата и лицата. Приеха го веднага в
от старите лекари на гра- тръгна. Та това е неговата „Пирогов”. Но за него не се
да. Знаеше диагнозата си. специалност! На газена намери хирург. През октомБеше измъчен и тъжен. На лампа е оперирал сливици- ври остана завинаги в прелеглото му имаше отворени те на едно турче, спасявал делите на София и както с
няколко медицински книги. е хиляди хора. Неговата горчивина някой каза – като
Дори в залеза си търсеше болка сякаш изчезна. Той „софийски жител”.
нещо ново, нещо нестан- е отново лекарят със
дартно в науката. Колегите здравата и точна ръка.
му го подготвяха за лече- Отново е силният, вдъхние и операция в столицата. ващ респект, вяра, сиВремето сякаш беше спря- гурност. Зад него вървяло. И слънцето в прозореца ха сестрата и колегата
беше спряло. А нажежени- му. Възбудени, но вече
ят въздух го задушаваше в спокойни.
Кабинетът
прегръдката си и усилваше „Оториноларингология”
болката. От врем на време светкавично се отвори.
идваха сестри, лекари, поп- Лекарят си миеше прориказваха си и си отиваха. дължително ръцете и
Късно вечерта в болни- командваше какъв инцата докараха млад мъж с струментариум му трябабсцес на гърлото. Човекът ва. Барабаните със стеедва дишаше. Дежурният рилни материали бяха
лекар веднага телефонира строени. После маската,
в дома на колегата си – спе- огледалото на челото,
циалист по ушни, носни и предпазната мушамена
гърлени болести. Уви! Оказа престилка върху бялата
се, че бил в платен годишен и … започна. Не след
отпуск и отсъствал от града. дълго полузатворените
„Болният трябва да се откара в някои от близките поголеми градове. Но той няма
да издържи, почти се задушава” – мислеха едновре- (от 1 стр.) са готови и в мо- ският куклен театър е един
менно сестрата и лекарят. мента, както се вижда, те- от първите в Европа, който
Изведнъж двамата се спог- кат репетиции. Работата ми поема по пътя на модернислеждат и водени от една и като преподавател никога та още през 50-60 години на
съща мисъл, импулсивно се не ме е ограничавала да 20 век.
Относно спектакъла, койвтурнаха към стаята на бо- работя на сцената, да правя
постановки, защото за един то подготвяме в Търговище,
лния лекар.
- Д-р Ганчев, ще можете режисьор практиката е мно- „Принцесата и скъсаните
го важна. Винаги трябва да обувки”, в него се разказли?
има реализация, защото на ва за една принцеса, която
- Какво да мога?
- Имаме спешен случай – какво ще научиш хората ако всяка вечер отива някъде и
мъж с гноен процес на гър- ти самият нямаш собствен се връща със скъсани обувопит. В този смисъл, кук- ки. Бащата – кралят е разлото. Задушава се.
- Сестро, донесете ми лите и кукленото изкуство тревожен за дъщеря си и
винаги са били част от моя поставя различни хора да я
живот, те ми по- пазят, като им обещава, че
могнаха да стана който открие къде ходи, ще
човек. Като си му я даде за жена. Намесва
млад имаш много се един млад войник, който
пътища, но така отива в двореца с намереили иначе се ока- нието да разкрие тайната и
за, че пътят, който да стане кралски зет, но там
си избрах е много открива любовта. Преслединтересен. Светът вайки принцесата в нейните
на куклите е пъ- тайни похождения през нолен с предизви- щта, той успява да намери
кателства. Това е път към сърцето й, като надревно изкуство, а края печели и нейната люпо света има мно- бов. Приказката има щастго различни видо- лив край.
ве куклен театър.
Това, което искаме да поВ България имаме кажем на търговищките зриспецифичен кук- тели е, че истинската любов
лен театър, който все още я има. Разбира се,
не е чак толкова има и много съпътстващи
„национален”, но теми, които откриват актуале един модерен ните проблеми от живота ни.
театър.
Българ- Надявам се, че който дойде

Диана Събева
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Лицата на Дженифър
Анистън и Хю Джакман са
най-желаните визии сред
клиентите на пластичната
хирургия, разкриват лекарите от водеща клиника за
пластична хирургия в Санта
Моника, САЩ. Жените мечтаят за тяло като на модела
Жизел Бюндхен, а мъжете
искат плочки на корема като
на актьора Чанинг Тейтъм.
Тези, които не могат да си
позволят пълна промяна, се
доверяват на алтернативни
по-евтини и безболезнени
процедури. Много популярни са филърите, с които
може да имате устни като
тези на Анджелина Джоли,
или процедурите за порцеланова кожа като на Кейти
Пери.
Много дами искат да имат
челюст като на Кийра Найтли или котешките очи на
Меган Фокс. Бионсе предизвиква интерес в областта на пластичната хирургия с извивките на дупето
си. Все повече жени искат
да си сложат импланти отзад, за да имат формите на
певицата.
Челюстите на звездата от
сагата "Здрач" Робърт Патинсън са основен източник
на вдъхновение при мъжете.
За завършен външен вид
могат да бъдат добавени
и момчешките бузи на Леонардо ди Каприо, очите
на Иън Сомърхолдър от сериала "Дневниците на вампира" и кожата на Орландо
Блум.

Мъж от Саудитска Арабия право са се удвоили – Хасвали рекордните 320 ки- лид е успял да смъкне цели
лограма, след като кралят 320 килограма и сега тежи
на страна издаде специ- „само” 290.
В болницата под наблюална заповед лекарите да
се погрижат за него. Става дението на екип от 21 левъпрос за един от най-де- кари, хирурзи, диетолози и
белите хора на земята – всякакви други специалисти
саудитецът Халид бин Мох- за няколко месеца той вече
сен. През август миналата е успял да се втали до неузгодина саудитецът беше наваемост.
На Халид са били напрапрехвърлен с тежка техника и специални платформи вени серия от операции и е
в болница, където започна бил подложен на специален
процедура по неговото спа- хранителен режим, за да се
спаси организма му. Той е
сяване.
Преди това кралят на Са- страдал от високо кръвно,
удитска Арабия разбра за диабет, сърдечни и съдови
проблема на Халид и изда- проблеми и още ред други
де специална заповед той заболявания заради огрода отслабне и да бъде спа- мното си затлъстяване.
Сега здравословното му
сен, тъй като темповете, с
които дебелееше, неминуе- състояние е започнало да
се подобрява значително.
мо биха го убили.
Халид имал проблеми Подобрили се функциите на
с теглото още като дете и сърцето и белите му дробопрез годините не успявал ве, намалели възпаленията
да овладее проблема с про- и се увеличила мускулната
гресивното си напълняване. му сила, включително се
Така неусетно мъжът ударил възвърнала способността
кантара на 610 оки. Заради му да движи краката си.
Специално за него е била
това той е станал много популярен не само в страната създадена специална количка, с която той все още
си, но и в света.
До скоро той беше сва- се движи, тъй като не може
да гледа постановката, ще лил около 150 килограма, още много добре да стои на
ги открие в контакта си с но сега килограмите на- краката си.
куклите и актьорите.
За лек сън
Постановката по принцип
е детска, но ние я разширяваме, защото проблемът,
който стои в основата на
постановката е, че момичето иска да се отърве от
родителската опека, а бащата иска да я контролира
непрекъснато и не й позволява да има самостоятелен
живот. Това си е един чисто
тийнейджърски проблем. И
смятам, че и по-малките, и
по-големите ще разберат
какъв е смисълът, защото
този проблем го има и днес
между децата и родителите
Не е нужно да гълтате по зултатите били повече от
им. Постановката цели да
запазиш детското в себе си, една шепа хапчета, за да обнадеждаващи - всички
децата не всичко разбират, спите спокойно. Чаша мляко от изследването признали,
но така или иначе са част от или малко ядки също вър- че са спали като къпани.
"Тези разкрития показсамия живот и може би по- шат чудесна работа, твърдят
ват, че вече има природно
късно, когато пораснат, ще американски учени.
В изследване, в което и здравословно лечение на
ги проумеят.
От 10 години не е показ- били включени 4500 души, безсънните нощи. Това е пован спектакъл само с мари- те анализирали връзката редното изследване, което
онетки от чист вид, уточни между някои храни и до- показва, че сънят може да
Ивайло Марков, директор брия сън. Следвайки съ- бъде осигурен и без допълна театъра. Той е уверен, ветите на специалистите, нителни медикаменти. Дори
че почитателите на куклите участниците в експеримен- диагнози като сънна апнея
ще бъдат очаровани и по- та в продължение на ня- и безсъние могат да бъдат
кани всички на премиерата колко вечери приемали по ефективно лекувани по този
на „Принцесата и скъсаните няколко бразилски ореха, начин", коментира д-р Майобувки”, която се очаква в съдържащи селен и калий, къл Грандър от университеи чаша прясно мляко. Ре- та в Пенсилвания.
края на февруари.

Марионетки в Кукления

Мляко и бразилски орех
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Зимна олимпиада Сочи 2014

ТВ ПРОГРАМА
НА БНТ

10 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алп. дисциплини, суперкомбинация /ж/, спускане
пряко
11:45 Шорттрек - 1000 м. /м/,
серии
пряко
12:30 Шорттрек - 500 м. /ж/,
серии
пряко
12:55 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация /ж/, слалом пряко
14:05 Шорттрек - 1500 м. /м/, финали, 3000 м. /ж/
пряко
16:55 Биатлон, 12,5 км. /м/ пряко
17:45 Бързо пързаляне с кънки,
500 м. /м/ пряко
18:15 Линия Сочи
18:30 Шейни /ж/, II манш пряко
21:00 Днес на игрите
21:45 Ски-свободен стил, бабуни /м/, финал
23:00 Линия Сочи
23:30 Хокей на лед /ж/: Финландия - Канада
11 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
10:55 Ски-свободен стил, слоупстайл /ж/, финал
пряко
12:00 Ски-бягане, спринт, квалификации
пряко
13:55 Ски-бягане, спринт, финали
пряко
16:55 Биатлон, 10 км. /ж/
17:45 Линия Сочи
18:00 Бързо пързаляне с кънки,
500 м. /ж/
18:30 Фигурно
пързаляне,
спортни двойки, кратка програма пряко
20:25 Ски-скок /ж/ пряко
21:00 Сноуборд, халфпайп (м),
финал
22:00 Днес на игрите
22:30 Шейни /ж/, финал
23:00 Линия Сочи
23:30 Фиг. пързаляне, спортни
двойки, кратка програма
12 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алпийски дисциплини, спускане /ж/
пряко
11:25 Северна
комбинация,
скок от малка шанца
пряко
14:30 Северна комбинация, скибягане, 10 км.
пряко
15:20 Хокей на лед /ж/: САЩ Канада, II и III третина
пряко
16:55 Бързо пързаляне с кънки,
1000 м. /м/
пряко
17:45 Фигурно
пързаляне,

спортни двойки, волна програма пряко
19:00 Днес на игрите
19:30 Фигурно
пързаляне,
спортни двойки, волна програма пряко
21:00 Сноуборд, халфпайп /ж/,
финал
22:00 Шейни, двойки
23:00 Линия Сочи
23:30 Хокей на лед /м/: ЧехияШвеция
13 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
11:25 Ски-свободен стил, слоупстайл /м/, финал
пряко
12:30 Шорттрек, 500 м. /ж/, 1000
м. /м/, 5000 м. /м/
пряко
14:30 Ски-бягане - 10 км. /ж/
15:55 Биатлон, 20 км./м/ пряко
18:00 Хокей на лед /м/: Словакия - САЩ
20:00 Бързо пързаляне с кънки,
1000 м. /ж/
21:00 Днес на игрите
21:45 Фигурно пързаляне, мъже, кратка програма
23:00 Линия Сочи
23:30 Шейни, щафета
14 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация /м/, спускане пряко
11:55 Ски-бягане, 15 км. /м/
пряко
13:25 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация /м/, слалом пряко
14:30 Хокей на лед /м/: Швеция Швейцария
пряко
17:15 Биатлон, 15 км. /ж/
19:00 Днес на игрите
19:30 Фигурно
пързаляне,
мъже, волна програма
пряко
21:10 Скелетон /ж/, финал
22:00 Ски-скок, голяма шанца,
квалификация
23:00 Линия Сочи
23:30 Ски-свободен стил, скиакробатика /ж/ финал
15 ФЕВРУАРИ:
07:00 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г /ж/
пряко
12:00 Ски-бягане, 4х5 км. /ж/
пряко
13:15 Шорттрек, 1000 м. /м/,
1500 м. /ж/
пряко
14:30 Хокей на лед /м/: САЩ Русия
пряко
17:30 Бързо пързаляне с кънки,
1500 м. /м/
18:15 Скелетон /м/, финал пряко
19:00 Днес на игрите

19:30 Ски-скок, голяма шанца,
финал
пряко
21:45 Хокей на лед /м/: Швейцария - Чехия
23:45 Линия Сочи
16 ФЕВРУАРИ:
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г /м/
пряко
10:45 Линия Сочи
11:15 Сноуборд, сноубордкрос
/ж/, финали
пряко
12:00 Ски-бягане, 4х10 км. /м/
пряко
14:30 Хокей на лед /м/: Русия Словакия пряко
17:00 Биатлон, 15 км. /м/ пряко
17:45 Бързо пързаляне с кънки,
1500 м. /ж/
18:30 Фигурно пързаляне, танцови двойки, задължителен танц пряко
21:50 Днес на игрите
22:30 Хокей на лед /м/: Финландия - Канада
00:30 Линия Сочи
01:00 Фигурно пързаляне, танцови двойки, задължителен танц
17 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи БНТ1
08:30 Линия Сочи БНТ2 БНТ
HD
10:50 Бобслей, двойки мъже, I и
II манш
11:25 Сноуборд, сноубордкрос
/м/, финали
пряко
14:30 Хокей на лед /ж/: полуфинал пряко
16:55 Биатлон, 12,5 км. /ж/
17:45 Линия Сочи
18:00 Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма
пряко
20:30 Бобслей, двойки мъже,
финал
21:00 Днес на игрите
21:45 Ски-свободен стил, скиакробатика /м/, финал
23:00 Линия Сочи
23:30 Ски-скок, отборно
18 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алпийски дисциплини,
гиг. слалом /ж/, I манш пряко
11:30 Северна
комбинация,
скок от голяма шанца
пряко
12:25 Ски-алпийски дисциплини,
гиг. слалом /ж/, II манш пряко
13:30 Шорттрек, 1000 м. /ж/, 500
м. /м/, 3000 м. /ж/
14:00 Северна комбинация, скибягане, 10 км.
пряко
14:35 Хокей на лед /м/: плейоф
пряко
17:00 Бързо пързаляне с кънки,
10 000 м. /м/
пряко
17:45 Линия Сочи
19:00 Хокей на лед /м/, плейоф

пряко
21:30 Ски-свободен стил, халфпайп /м/, финал
22:00 Днес на игрите
22:30 Бобслей, жени, I и II
манш
22:30 Ски-свободен стил, халфпайп /м/, финал
23:00 Линия Сочи
21:30 Ски-свободен стил, халфпайп /м/, финал
24:00 Хокей на лед /м/, плейоф
19 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-алпийски дисциплини, гиг. слалом /м/, I манш
пряко
10:15 Хокей на лед /м/: четвъртфинал
пряко
12:25 Ски-алпийски дисциплини, гиг. слалом /м/, II манш
пряко
13:45 Ски-бягане,
отборен
спринт, финали
пряко
14:45 Хокей на лед /м/: четвъртфинал
пряко
17:00 Биатлон, смесена щафета
пряко
17:50 Сноуборд, паралелен гигантски слалом, финали
19:00 Хокей на лед /м/: четвъртфинал
пряко
21:30 Бързо пързаляне с кънки,
5000 м. /ж/
22:00 Днес на игрите
22:30 Бобслей, двойки жени,
финал
23:00 Хокей на лед /м/: четвъртфинал
01:00 Линия Сочи
20 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
09:00 Фигурно
пързаляне,
жени, кратка програма
10:00 Северна
комбинация,
отборен скок от голяма шанца
пряко
11:25 Ски-свободен стил, ски
крос /м/ пряко
12:55 Северна комбинация, щафета 4х5 км.
пряко
17:25 Фигурно
пързаляне,
жени, волна програма пряко
19:00 Днес на игрите
19:30 Фигурно пързаляне, жени, волна програма пряко
21:00 Ски-свободен стил, халфпайп /ж/, финал
22:00 Хокей на лед /ж/: финал
00:15 Линия Сочи
21 ФЕВРУАРИ:
06:30 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
10:30 Кърлинг /ж/, финал
11:25 Ски-свободен стил, скикрос /ж/, финал
пряко
14:00 Хокей на лед /м/: полуфинал пряко
16:30 Биатлон, 4х6 км. /ж/ пряко
17:45 Ски-алпийски дисциплини, слалом /ж/, I манш
18:15 Ски-алпийски дисциплини, слалом /м/, II манш
пряко
19:00 Хокей на лед /м/: полуфинал пряко
21:30 Шорттрек, 500 м. /м/, 1000
м. /ж/, 5000 м. /м/
22:00 Днес на игрите
22:45 Хокей на лед /м/: полуфинал 22:45
Кърлинг
/м/, финал
23:30 Линия Сочи
00:45 Линия Сочи
01:15 Шорттрек, 500 м. /м/, 1000
м. /ж/, 5000 м. /м/
22 ФЕВРУАРИ:
07:00 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
11:10 Сноуборд, паралелен слалом, финали
пряко
13:20 Ски-бягане, 30 км. /ж/
14:40 Ски-алпийски дисциплини, слалом /м/, I манш
пряко
16:25 Биатлон, 4х7,5 км. /м/ пряко
17:50 Линия Сочи
18:10 Ски-алпийски дисциплини, слалом /м/, II манш
пряко
19:30 Фигурно пързаляне, галаконцерт пряко
21:00 Бързо пързаляне с кънки,
отборно преследване
21:30 Днес на игрите
22:15 Хокей на лед /м/: мач за
3-4 място
00:15 Линия Сочи
00:45 Бобслей, четворки мъже, I
и II манш
23 ФЕВРУАРИ:
07:00 Линия Сочи
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски-бягане, 50 км. /м/
пряко
11:30 Бобслей, четворки мъже,
IIIманш пряко
13:00 Бобслей, четворки мъже,
финал
пряко
14:00 Хокей на лед /м/: финал
пряко
16:30 Бобслей, четворки мъже,
репортаж
17:00 Днес на игрите
18:00 Закриване на ХХII Зимни
олимпийски игри
пряко

БАРАК
ОБАМА:

И
Я
Р
И
И
А
ИТ АКТ МЕНТ
Б
СЪ Ф КО

Осуетяването на атентати в
Сочи е огромен залог за Русия

Президентът на САЩ
Барак Обама заяви, че
Русия е изправена пред
огромния залог да осуети
всякакви атентати по време на откриващите се днес
Зимни олимпийски игри
в Сочи, предаде Франс

прес, цитирана от БТА.
"Руснаците са изправени пред огромен залог - да
осуетят всякаква терористична проява или проява
на насилие на място (на
олимпиадата). Те са вложили много ресурси за

тази цел. Ние сме в постоянен контакт с тях, едновременно на ниво правоохранителни органи, армия
и разузнаване. Работим
постоянно с тях, за да гарантираме, че не само нашите спортисти, а всички
желаещи да присъстват
на олимпийските игри са в
безопасност", заяви Обама в интервю за телевизия
Ен Би Си.
Във вторник Белият дом
увери, че САЩ са взели
всички необходими мерки
да гарантират сигурността
на гражданите си в Сочи,
който бе заплашен с атентати от руски ислямисти.
Барак Обама същевременно в петък прикани сънародниците си, които ще
ходят в Сочи, да са бдителни, защото "винаги има
рискове".

Арестуваха нападатели на
журналистка, критикувала Янукович

УКРАЙНА:

Нападението, извършено през декември
срещу украинската журналистка Тетяна Чорновол, е хулиганска проява, съобщи украинската
прокуратура, цитирана
от АФП. Чорновол е журналист от опозицията.
Според прокуратурата,
тя била засякла колата
на нападателите си и
така си навлякла гнева
им.
Чорновол беше пребита жестоко през деР Е Ш Е Н И Е №25
кември. Нанесени й
гр.
Търговище, 06.02.2014г.
бяха удари в лицето и
В Областна администрация – Търговище е постъпив главата. Побоят беше
извършен в киевско лo писмо с вх.№10.00-46/ от 06.02.2014г. от кмета на
предградие от неиз- община Търговище с искане на разрешение за превестни лица, принуди- дприемане на спешна мярка за пряко възлагане на
ли я да спре колата си автобусни линии, съгласно чл.5, пар.5 от Регламент
(ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съи да слезе от нея.
Журналистката об- вета от 23 октомври 2007г. и чл.16д, ал.6 от Наредба
вини президента Вик- №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
тор Янукович, когото транспортни схеми и за осъществяване на обществени
на пътници с автобуси. Искането се мотивира
тя често критикуваше, превози
с подадено Заявление №26-00-13/06.01.2014г. от прече стои зад атаката. возвача ЕТ „Панчев-Митко Панчев“ за прекратяване
Нападението породи изпълнението на междуселищна автобусна линия
гняв в Украйна и беше Търговище – Буховци и линия Разград – Търговище
остро разкритикувано от републиканската транспортна схема възложени му
от западните столици. след проведена процедура по Закона за обществените
„Хипотезата за хули- поръчки, непостъпили нови оферти за стартиране на
ганската проява е до- нова процедура и съществуващият риск от прекъсване
казана”, каза помощ- на обществения пътнически превоз.
ник-главният прокурор
Предвид горното, във връзка с възникнала необхона Украйна Роман Ан- димост от предприемане на спешна мярка, поради
дреев.
непосредствен риск от прекъсване на услугите, на
В отговор на това основание чл.16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002г.
твърдение журналист- за условията и реда за утвърждаване на транспортни
ката написа в блога схеми и за осъществяване на обществени превози на
си, че ще продължава пътници с автобуси
с атаките срещу ЯнуР Е Ш И Х:
кович и припомни, че
I. Разрешавам на кмета на община Търговище пряко
нейните палачи са я да възложи превозите по автобусни линии, изброударили над 10 пъти ени в писмо с рег. индекс на община Търговище 61-00в лицето и главата. Тя 68/05.02.2014г. и наш вх.№10.00-46/06.02.2014г. Превозаяви, че тези хора са зите се възлагат на избран от възложителя превозвач.
ценени от властта в УкII. Възлагането на превозите по т.I да бъде със срок
райна и продължават
до сключването на договор с избран превозвач, след
да работят в така проведена процедура, но не по-късно от 31.07.2014г.
наречените ескадрони
На основание чл.60, ал.1 предложение второ и трето
на смъртта, съобщава от АПК допускам предварително изпълнение на настоБТА.
ящото решение.
Двама от нападаНастоящото решение да се връчи на кмета на община
телите бяха арестува- Търговище.
ни. Трети заподозрян
Решението да се обяви в един национален ежедневник
е задържан в Русия. и един местен вестник.
Решението може да се обжалва чрез областния упТетяна Чорновол твърди, че резиденцията в равител на област Търговище пред Административен
провинцията на пре- съд-Търговище в 14-дневен срок от публикуването му.
Контрол по изпълнението на настоящото решение въззидента Виктор Янукович е приватизирана лагам на инж. Румен Такоров – Зам. областен управител.
ХАБИБЕ РАМАДАНОВА
незаконно. Имотът се
За Областен управител на област Търговище,
превърна в символ на
съгласно заповед №478/31.10.2013г.
корупцията в Украйна.

Понеделник, 10 февруари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ 100 кв.м./ ЕПК/.
Състоящ се от 4 стаи, 3 тераси, баня, отделна тоалетна
и сервизно помещение. Към жилището има таванско
помещение с тераса и изба. PVC-дограма,ламиниран
паркет и е обзаведен. Много добро състояние.
Намира се до Кооперативния пазар. Цена: 60 000 лв.
 0896 848 550 и 0896 848 552



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

 0876 69 47 81

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(4-4)

Продавам
МЯСТО В МЕСТНОСТТА КОВАНЛЪКА
1 дка, с реновирана барака,
ток и вода, път, поливно.
тел: 0898/ 211 129

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

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

Продавам
два тона жито
- 0.35 ст. на кг.
тел: 0897/ 053 700
Продавам или заменям с възможност за
доплащане ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ 68 кв. м.
в района на „Борово
око”, ет. 5 има две
спални, кухня, две
тераси и маза.
тел: 0895/ 389 727

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, ТУХЛЕН, В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ ТЕЛ: 0988 849 470

Екофол АД гр.Търговище, Продавам два
има инвестиционно намерение да изгради склад климатика, две
за суровини и материали, в собствения си парцел
УПИ II кв.14 промишлена зона. Документацията се входни врати
намира във фирмата, за информация и възраже- за апартамент
и други.
ния по проекта тел. 0889 503 423 Димитров.

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

тел: 0884/ 235 594
Давам под наем
Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ в
ГАРСОНИЕРА в
Продавам
апартамент в Идеален Търговище на ул.
монолитна
център за момичета. „Кюстенджа” 65 ВИЛА в село
Продавам ДВУСТАЕН
тел: 0889/ 554 453 тел: 0885/ 541 104
Здравец
0884/ 957 627
и 0898/ 980 435 тел: 0899/ 717 834 АПАРТАМЕНТ в идеалния център на град
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ
ПОПОВО.
Давам под наем
на ул. „Царевец” 14 в Търговище
тел. 0888 432 149
ГАРАЖ на ул. "Чепител: 0601/ 5 80 29
Продавам ЗАПАно" 4 в центъра на
ЗЕНИ
ЦИГЛИ, ВТОРА
Търговище, дъсчен с
УПОТРЕБА – Поповканал и осветление.
ско производство.
тел: 0601/ 8 32 81 и
Единична цена 0.50 лв.
0885/ 572 713
тел: 0899/ 562 926
(4-4)

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище

Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА в
Търговище, на ул. „Славейков” № 43, до
новостроящия се МОЛ в града. Подходяща и за офис, 1 етаж Тел: 0888 956 452

((2-4)

(4-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
43,22 кв. м., ул. „Митрополит Андрей” 83, ет. 4.
Състои се от две стаи,
кухненски бокс, една
тераса, баня и тоалетна.
Ремонтиран годен за живеене. тел: 0897/ 410 059
и 0896/ 944 635

Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад" №2,
с подобрения
тел: 0988 849 470

(3-4)

(1-4)

Фирма търси
да назначи
работници и
шофьор
с категория C
тел: 0888/ 94 17 35

Търговска верига CBA
– Търговище
търси да назначи
мъж за поддръжка на
търговските обекти на
4-часов работен ден.
Документи на място в
магазините.

(1-3)

със седалище Разград,
търси да назначи
ОПИТНИ ШОФЬОРИ ЗА
ТИРОВЕ за международни превози.
Заплащане до 1700 лв.
тел: 0032/ 475775596

(4-4)

Джип „Мазда” се запали в движение
и изгоря напълно в близост до местността Фисека, на пътя Търговище-Шумен. Инцидентът е станал в четвъртък
около 17.30 часа, съобщава ОД на МВР
в Търговище.
Автомобилът, който е собственост на
лизингова къща и има бургаска регистрация, е бил управляван от 40-годишен мъж. Той не е пострадал по време
на пожара.
След като е бил изгасен от огнеборците, екипът на служба „Пожарна безопасност и защита на населението” е останал
на мястото на инцидента до изтичане на
пропан-бутана от газовата бутилка. Според специалистите, причина за възпламеняването на автомобила е късо съединение в ел.инсталацията му.
До премахването на останките на
джипа от пътното платно, движението
в участъка от първокласния път бе регулирано от патрул на „Пътна
полиция”.

„Ойропак” ЕООД
търси да назначи
на постоянна работа за „Силова база” и цеховете
в Попово:
 Двама механици за възраст до 45 г. със средноспециално образование за поддръжка, профилактика на
оборудването в цеховете, както и за монтаж на нови машини за хранителна промишленост.
 Двама специалисти на възраст до 45 г. с висше или
средно-специално образование специалност „Автоматизация на производството”, „Контролно-измервателни
прибори и автоматика” или друга подобна; да имат не помалко от 5 години трудов стаж по тази специалност; да
притежават добра компютърна подготовка.
„Силозната база” се намира срещу ж.п. гара Попово
(от северната страна на ж.п линията).
За интервюто кандидатите да носят със себе си
подробна автобиография с актуална цветна снимка.
тел: за връзка: М. Василев – 0887/ 212 301
Г. Денев – 0884/ 429 422
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Джип се запали в движение

Фирма „Лазимекс”
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Крими шок
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ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ

(1-2)

0601/617-87; 0889/511-053

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



в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

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

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
К А М И Н А , 15w
употребявана,
запазена.
Тел. 0894 47 25 46
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

10 февруари 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Троя
21.00 ч. - екшън

10 февруари
БНТ 1

13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Франклин и Баш - сериал
bTV Action
19:30 Трева - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 20:00 Лучен филм - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 23:00 Напълно непознати
риалити
- сериал
10:30 Дивата муха - предаване
Nova TV
за екстремни спортове
06:20 Здравей, България
11:30 Ренегат - сериал
09:30 На кафе - НТВ
12:30 Лице в лице
11:30 Край или начало - сериен
14:00 Щитът- сериал
15:00 Експериментът - сериал 13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето 16:00 Ренегат - сериал
сериен
17:00 Платина - сериал
15:00 Езел - сериен
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал 16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
20:00 Щитът - сериал
17:30 Господари на ефира – шоу
21:00 Тринайсет - сериал
22:00 Свободни стаи - трилър 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
bTV Cinema
09:00 Изкуплението на Грейс - 20:00 Стани богат - световна
ТВ игра
сериал
10:00 Дневниците на вампира 22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
- сериал
23:30 Новините на Нова
11:00 Маската - комедия
13:00 Дневниците на вампира 23:45 Закон и ред: Лос Анджелис - сериен
- сериал
Diema TV
14:00 Убийството - сериал
10:00 Фатален срок - екшън
15:00 Излъжи ме - сериал
16:00 Ако Бог беше слънце 12:30 Медикоптер 117 - сериал
драма
13:30 Морски патрул - сериал
18:00 Никита: Отмъщението 14:30 Синя кръв - сериал
сериал
15:30 Кобра 11 - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 17:30 Медикоптер 117 - сериал
bTV
сериал
18:30 8 Прости правила - сериал
06:30 Тази сутрин
20:00 Градска полиция - сериал 19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Троя - драма
20:00 Синя кръв - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
21:00 Убийството - сериал
12:00 bTV Новините
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
08:00 Боен отряд Животинчетат 22:00 Рамбо 3 - екшън
13:30 Ангели пазители - анимационен
Kino Nova
сериал
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Лекар на повикване 14:30 Цветовете на любовта 10:00 Кунг Фу: Юмрукът на
сериал
- сериал
яростта - екшън
11:00 Тайнствени афери - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 12:00 Колеж Грийндейл - сериал 11:55 Правителството - сериал
07:00 Денят започва
08:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация: Спускане
/жени/
10:30 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014
Шорттрек/500м.,
серии, жени/
12:55 Ски-алпийски дисциплини, суперкомбинация: Слалом /жени/
14:05 Шорттрек /1500м.,
финал, мъже/
14:35 Линия Сочи
15:10 Робин Худ
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
16:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Биатлон:
Преследване /12,5 км., мъже/
17:40 Бързо пързаляне с
кънки /500м., мъже/
18:15 Линия Сочи
18:30 Още от деня.
18:50 Зелена светлина.
18:55 Шатовалон
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
21:45 Ски-свободен стил:
Бабуни /мъже/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Линия Сочи

16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабела - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

ВТОРНИК
БНТ 1

TV 7

12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Любов и вендета сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News - лайфстайл

NRG. Vision

12.30 Калуди Калудов -концерт
14.00 Арена – предаване за
изкуство
14.30 Гершуин, когото обичамНилда и приятели- концерт
15.40 Банко и Добри документален
16.00 Песента е любов -концерт
16.30 Успешно земеделие
17.00 Травматизъм в дърводобива- документален
17.30 Арена
18.00 Банко и Добри - документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Фолклорен фестивал
Варна
20.00 Празници на женските
хорове-2013г.
21.00 НОВИНИ
21.30 Травматизъм в дърводобива- документален

bTV Comedy - Гаджета за пет минути
20.00 ч. - драма

11 февруари
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабела - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Комиците - шоу
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
bTV Action
20:00 Гаджета за пет минути –
08:30 В.И.П - сериал
драма
09:30 Екстремни мечти - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 23:00 Напълно непознати
риалити
- сериал
10:30 Военна болница - сериал
11:30 Ренегат- сериал
Nova TV
12:30 Лице в лице
06:20 Здравей, България
14:00 Щитът - сериал
09:30 На кафе - НТВ
15:00 Експериментът - сериал 11:30 Край или начало - сериен
16:00 Ренегат – сериал
13:00 Новините на Нова
17:00 Платина - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 18:00 В.И.П - сериал
сериен
19:00 Опасни илици - сериал
15:00 Езел - сериен
20:00 Щитът - сериал
16:00 Новините на Нова
21:00 Тринайсет - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
22:00 Код Счупена стрела 17:30 Господари на ефира - шоу
екшън
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
bTV Cinema
20:00 Хавай 5-0 - сериен
08:00 Убийството - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Касъл - сериен
сериал
10:00 Дневниците на вампира 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
- сериал
11:00 По-добър начин да умреш 23:45 Закон и ред: Лос Анджелис - сериен
- трилър
13:00 Дневниците на вампира
Diema TV
– сериал
10:00 Обирът - екшън
14:00 Убийството - сериал
12:00 8 Прости правила - сериал
15:00 Троя - драма
12:30 Медикоптер 117 - сериал
18:00 Никита: Отмъщението 13:30 Морски патрул - сериал
сериал
14:30 Синя кръв - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 15:30 Кобра 11 - сериал
bTV
сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
06:30 Тази сутрин
20:00 Градска полиция - сериал 18:30 8 Прости правила - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Братовчед ми Вини 19:00 Морски патрул - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
комедия
20:00 Синя кръв - сериал
12:00 bTV Новините
23:30 Хванете хлапето -комедия 21:00 Светът на Висшата Лига
12:30 Шоуто на Слави
21:45 Студио Carlsberg Premium
13:30 Ангели пазители bTV Comedy
Football, директно
сериал
09:00 Комиците - шоу
22:00 Футбол: Уест Бромич
14:30 Цветовете на любовта 10:00 Лучен филм - комедия
Албиън - Челси - мач
- сериал
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
от английската Висша
15:30 Пепел от рози - сериал 13:00 Голата истина - комедийно
Лига, директно
16:30 Бон Апети
предаване
17:00 bTV Новините
13:30 Франклин и Баш - сериал 23:55 Студио Carlsberg Premium
Football
17:30 Лице в лице
14:30 Трева - сериал
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
10:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Ски-свободен стил: Слоупстайл /
финали, жени/
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Сен Тропе
13:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Ски-бягане:
Спринт /финали, мъже
и жени/
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
16:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Биатлон:
Преследване /10 км.,
жени/
17:45 Линия Сочи
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Линия Сочи
23:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Сноуборд:
Халфпайфинали, мъже/

13:10 Хамлет 2 - комедия
15:00 Вътрешен човек - трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Батман - екшън
23:30 От местопрестъплението
- сериал

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери -сериал
12:15 Правителството - сериал
13:30 Обещанието - екшън
15:30 Батман - екшън
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери -сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Изневяра - трилър
23:30 От местопрестъплението - сериал

TV 7

12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Любов и вендета -сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News - лайфстайл

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Грижа за бъдещето –
документален
12.30 Гершуин, когото обичамНилда и приятели- концерт
13.40 Банко и Добри документален
14.00 Фолклорен фестивал
15.00 Арена
15.30 Агрофорум
16.00 Песента е любов
16.30 Светлини
17.00 Успешно земеделие
17.30 Фолклорен изгрев
18.00 Банко и Добри - док.филм
18.30 НОВИНИ
19.00 Светлини
19.30 Младежко предаване
20.00 Калуди Калудов -концерт
21.00 НОВИНИ

СРЯДА

bTV Action - Ана и кралят
21.00 ч. - драма

12 февруари
БНТ 1

15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабела - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Комиците - шоу
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

10:00 Гаджета за пет минути драма
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно
bTV Action
предаване
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 20:00 Зохан: Стилист от запаса
риалити
- комедия
10:30 Опасни улици - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
11:30 Ренегат- сериал
23:00 Напълно непознати
12:30 Лице в лице
- сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
Nova TV
16:00 Ренегат - сериал
06:20 Здравей, България
17:00 Платина - сериал
09:30 На кафе - НТВ
18:00 В.И.П - сериал
11:30 Край или начало - сериен
19:00 Опасни илици - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Щитът - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 21:00 Тринайсет - сериал
сериен
22:00 Харолд и Кумар: Бягство 15:00 Езел - сериен
от Гуантанамо Бей 16:00 Новините на Нова
комедия
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира bTV Cinema
забавно предаване
08:00 Убийството - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
сериал
09:30 Дневниците на вампира 20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
- сериал
22:00 Касъл - сериен
10:30 Братовчед ми Вини 23:00 Господари на ефира - шоу
комедия
13:00 Дневниците на вампира- 23:30 Новините на Нова
23:45 Закон и ред: Лос Анджесериал
лис - сериен
14:00 Убийството - сериал
15:00 Излъжи ме - сериал
Diema TV
16:00 Хванете хлапето - комедия 07:45 Кобра 11 - сериал
18:00 Никита: Отмъщението 10:00 Златно момиче - драма
сериал
12:00 8 Прости правила - сериал
bTV
19:00 Трета смяна - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
06:30 Тази сутрин
20:00 Градска полиция - сериал 13:30 Морски патрул - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Месец на Оскарите: Ана и 14:30 Синя кръв - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
кралят - драма
15:30 Кобра 11- сериал
12:00 bTV Новините
17:30 Медикоптер 117 - сериал
12:30 Шоуто на Слави
bTV Comedy
13:30 Ангели пазители -сериал 08:00 Боен отряд Животинчета - 18:30 8 Прости правила - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
14:30 Цветовете на любовта
анимационен
20:00 Синя кръв - сериал
- сериал
09:00 Аламинут - шоу
07:00 Денят започва
08:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Ски-алпийски дисциплини:
Спускане /жени/
10:30 Денят отблизо с Мария
11:25 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Северна
комбинация: Ски-скок /
малка шанца, мъже/
12:20 Линия Сочи
12:30 По света и у нас
13:00 Малки истории
13:30 Сен Тропе
14:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Северна
комбинация: Ски-бягане /10 км, мъже/
15:05 Робин Худ
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
16:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Бързо пър
заляне с кънки /1000м, мъже/
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:55 Зелена светлина
19:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
19:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Фигурно
пързаляне /спортни
двойки, волна програма/
20:50 Линия Сочи
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:00 По света и у нас
22:45 Спортни новини
23:00 Линия Сочи
23:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Хокей на
лед: Чехия - Швеция /мъже/

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Инспектор Луис -сериал
13:50 Лигата на необикновените танцьори приключеснки
15:30 Изневяра - трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Нос Страх - трилър
23:30 От местопрестъплението - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги -сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Любов и вендета сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News - лайфстайл

bTV Action - Мрежа от лъжи
22.00 ч. - екшън

13 февруари
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014
Шорттрек/1000м. и
5000м., мъже и 500м. жени/
14:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Ски-бягане:
Спринт /10км.,жени/
15:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Биатлон
/20км.,мъже/
17:45 Линия Сочи
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Шатовалон
19:50 Лека, нощ деца!.
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
21:45 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Фигурно
пързаляне /мъже,
кратка програма/
23:00 Линия Сочи
23:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Шейни /
щафета/

21:00 Класика от Висшата
Лига
21:30 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
21:45 Футбол: Арсенал Манчестър Юнайтед
- мач от английската
Висша Лига, директно
23:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно

22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал
10:00 Най-добрият нинджа риалити
10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни илици - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Тринайсет - сериал
22:00 Мрежа от лъжи - екшън

bTV Cinema

08:00 Убийството - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Дневниците на вампира
- сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Ана и кралят - драма
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Двестагодишен човек драма
23:30 Последният крал на
Шотландия - трилър

18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Огнени стъпки - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето сериен
15:00 Езел - сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Закон и ред: Лос Анджелис - сериен

Diema TV

10:00 Тайна - драма
12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Синя кръв - сериал
15:30 Кобра 11 - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
bTV
bTV Comedy
06:30 Тази сутрин
08:00 Боен отряд Животинчета- 21:00 Убийството - сериал
22:00 Имало едно време на
09:30 Преди обед - токшоу
анимационен
запад - уестърн
11:30 Кухнята на Звездев
09:00 Шоуто на Слави
12:00 bTV Новините
10:00 Зохан: Стилист от запаса
Kino Nova
12:30 Шоуто на Слави
- комедия
10:00 Лекар на повикване 13:30 Ангели пазители 12:00 Колеж Грийндейл - сериал
сериал
сериал
13:00 Голата истина - комедийно 11:00 Тайнствени афери - сериал
14:30 Цветовете на любовта
предаване
12:00 Инспектор Луис - сериал
- сериал
13:30 Франклин и Баш - сериал 14:00 Лигата на необикновените
15:30 Пепел от рози - сериал 14:30 Трева - сериал
танцьори 2 - приключеснки
16:30 Бон Апети
15:00 Напълно непознати
15:55 Сбогом, Гари - драма
17:00 bTV Новините
- сериал
18:00 Лекар на повикване 17:30 Лице в лице
16:00 Гувернантката - сериал
сериал
19:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
19:00 Тайнствени афери - сериал
20:00 Север Юг - сериал
18:00 Голата истина - комедийно 20:00 От местопрестъплението
21:00 Изабела - сериал
предаване
- сериал

21:00 Красив ум - драма
23:45 От местопрестъплението - сериал

TV 7

11:30 Отчаяни съпруги -сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Любов и вендета сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 До живот - сериал

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Фолклорен фестивал
Варна
13.00 Арена – предаване за
изкуство
13.30 Грижа за бъдещето –
документален
14.00 Калуди Калудов – калцонети
15.00 Магията на песента
16.00 Песента е любов –
концерт
16.30 Успешно земеделие
17.00 ОИЦ-Търговище- документален
17.10 Банко и Добри - документален
17.30 Младежко предаване
18.30 НОВИНИ
19.00 Пловдивски джаз
вечери
20.00 Празници на женските
хорове-2013г.
21.00 НОВИНИ
21.30 Фолклорен фестивал
Варна
22.30 НОВИНИ
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ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Вие се сърдите на
някого или някой ви е
сърдит? Знаете ли как
да разрешите спора? И
в същото време без да
загубите.
Познавате
ли силните и слабите
си страни, когато спорите с приятел/ка/, познат или близък човек?
Решете теста за да
опознаете собствената Ви позиция.
1.Молите най-добрата
си приятелка да Ви заеме
дадена сума и тя ви нарича използвачка. Вие:
А/ казвате: "Права си.
Забрави за това."
Б/ припомняте и, че се е
случвало и вие да и заемете пари
В/ питате я дали не е подобре да поговорите, когато се успокои
Г/ сменяте темата
2.Ако майка ви закъснее
20 минути за уговорената
среща, вие:
А/ молите я друг път да
бъде по-точна
Б/ питате дали часовникът и не е спрял
В/ казвате и , че сте се
притеснили твърде много
Г/ мълчите: все пак тя
най-после се е появила
3.Момчето, което харесвате ви кани на купон, но
когато се появите, не ви
обръща никакво внимание.Много отегчена, Вие:
А/ мислите си, че не е
много мил с вас
Б/ питате го от какво е
толкова изплашен
В/ заявявате, че поведението му ви кара да се
чувствате неудобно
Г/ връщате се в къщизащо ще си губите времето с такъв дървеняк...
4.Искате да пробвате
чифт обувки, но продавачката води по телефона личен разговор. Вие:
А/ прокашляте се високо за стотен път
Б/ изчаквате да свърши
разговора, след което заявявате, че току що е спечелила наградата за най-невъзпитана продавачка на
годината
В/ обръщате се към нея
с молба да ви помогне в
избирането на обувките
Г/ опитвате се да намерите друг щанд където
продават същите обувки
5.Една от приятелките
Ви флиртува с вашия бивш
любим, знаейки, че Вие
все още го обичате. Решавате:
А/ да и кажете, че проявява необяснима безчувственост към вашата болка
Б/ да я предупредите деликатно, че може да загуби доброто си име
В/ да й обясните колко
сте наранена от случилото
се
Г/ да не реагирате въобще
6.Вие наистина харесвате този мъж, но той пуши
цигари, които не можете
да понасяте. Следващия

път, когато запали, вие:
А/ ще му прочетете за
застрашеността на пушачите от рак
Б/ ще му кажете, че сте
му измислила нов прякор :
"Дъх на пепелник"
В/ ще му признаете,
че ви е неприятно, когато
пуши
Г/ решавате, че изглежда страхотно
ОТГОВОРИ:
При повече
отговори А:
Специалист по цупенето. Държите на своята позиция, но мразите
конфронтацията. Пред
откритата борба предпочитате
неочакваните удари с тюхкането и

оплакванията. Често се
опитвате да накарате
хората да се чувстват
виновни, че са Ви наранили.
При повече
отговори Б:
Кралица на положението! Когато спорите
обикновено поставяте
хората в отбранителна
позиция. Имате склонност да ги атакувате за
техните грешки и не се
предавате. Обичате дори
да заплашвате, защото
искате да спечелите на
всяка цена. Сарказмът е
един от специалитетите Ви.
При повече
отговори В:

Шампион по безпристрастния спор. Умеете
да разрешите проблемите, защото не търсите
вината нито в единия,
нито в другия. Уважавате чувствата на околните без да пренебрегвате
собствените си възгледи.
При повече
отговори Г:
Бялото знаме. Предпочитате да се предадете
отколкото да запазите
гнева си, да запазите
спокойствие, решавайки,
че проблемът изобщо не
е съществувал. За съжаление по този начин
често дори усложнявате
проблемите си.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Делата ви вървят по-бавно, не е време да изяснявате проблеми и отношения. Овните имат добри идеи за изява и печалби, малко освежаване на някои ще ги направи по-привлекателни за шефове,
бизнес партньори, клиенти. Разбира се, държите сметка за своя интерес, може
да потърсите дискретно и по-влиятелни покровители. Влюбените да не бързат
с излияния и обвързване.
ТЕЛЕЦ Задържат се налегналите ви проблеми и тревоги. Но повечето Телци нека си дадат ясна сметка, че имат здрав тил – работата
им е сигурна, макар по-напрегната, семейството и приятелите ги подкрепят. Не съдете строго околните за някои грешки, те имат и ценни
качества, можете да разчитате на професионализма и лоялността им. Е, навъртат се и лицемери, но вие улавяте точно мотивите им.
БЛИЗНАЦИ За следващите няколко дни е характерно голямо нетърпение в работата, но като Козирозите трябва да бъдете по-скромни, даже да се дръпнете на втори план в екипа си. Близнаците ще
постигнат повече с такт и постоянство, включително и по-добре ще
се ориентират в новите възможности за изява и печалби, които се откриват.
Внимавайте при обвързване, лек флирт не е достатъчно основание.
РАК Като Везни започвате спор с хора, които обикновено са ви
подкрепяли и окуражавали. По-добре Раците да потърсят още и повлиятелни покровители, привличат с идеите си. Върнете се и към стари намерения, имате перспективни планове, а колегите с желание
ще се включат във ваш екип. Бъдете взискателни към своята дейност, околните
не само слушат, а и гледат.
ЛЪВ Сега вие, Скорпиони и Водолеи не щете и дума да чуете за
преумора. Но тя е неизбежна, когато задълбавате в много детайли. Лъвовете искат да приключат доста неща и веднага да стартират нова
дейност, но околните не са на тяхната вълна, едва ли ще ги подкрепят.
Не се огорчавайте, прибързването не е и във ваш интерес, скоро ще имате похубав шанс за изпълнение на идеи.
ДЕВА Влиянията от миналата седмица се задържат, трупате дивиденти от нови познания и сътрудничества. Някои Деви се възстановяват след здравословни проблеми, други укрепват връзки с познати и
колеги, взаимно ще се провокирате с идеи за начинания. Трудностите
ще бъдат в началото, на моменти ще ви се струва: наливате вода в бездънна
каца, не е така. Свършеното ще носи пари, авторитет.
ВЕЗНИ Вие и Раци не можете да разчитате на обичайната подкрепа, в екипа има интриги, консерватизъм. Везните ще възстановят
спокойната атмосфера, помагат на околните при пречки, печелят доверие от шефове с лоялност, лидерски умения. Имате добри идеи,
ще ги представите убедително, ала не припирайте с реализацията, за да не
създадете излишно напрежение.
СКОРПИОН Сега вие, Лъвове и Водолеи трябва да се пазите от
преумора в работата, но пък ви изкушават по-големи печалби. Доста Скорпиони разчитат на подкрепа от шефове, влиятелни приятели,
пред начинанията им възникват и пречки. Ще се справите и все пак не
подхващайте много проекти наведнъж, някои трябва да отлежат, да ги подготвите сериозно. С парите сте ОК, заделете нещо настрана.
СТРЕЛЕЦ Седмицата идва с доста делови задължения, а сте обещали помощ и услуги на близки, познати. Стрелците да упорстват
в работата, сериозното им отношение ще донесе нови и по-високи
правомощия, печалби, шефовете оценяват техния професионализъм,
чувството за отговорност. Дамите искат да уредят някои по-лични неща, скоро
ще се появи човек, готов да ги обгради с грижи и любов...
КОЗИРОГ Като Близнаците трябва да бъдете по-скромни и сдържани, част от знака доста дразнят околните с деловите си амбиции.
Е, за момента нямате условия да осъществите свои идеи, по-добре да
обедините сили с колегите или с познати. Козирозите ще си гарантират
добри постъпления, важно е, а и скоро ще създадат по-устойчив екип. В личен
план някои са разочаровани от връзка.
ВОДОЛЕЙ Претоварвате се в работата, а карате Лъвове и Скорпиони да се щадят... Водолеите като вчера разчитат на съдействието на
късмета, затова и хвърлят много труд в делата си, а гледат да помогнат
и на близки да се оправят с техните проблеми. Не позволявайте на емоциите да диктуват, за да избегнете грешки. Възлагат ви нови неща, интересни
са и ще упорствате да се изявите.
РИБИ Връщате се към проблеми, които ви вълнуваха миналата
сряда, сигурно сте си изяснили как трябва да действате и мнението
на близки няма да ви разколебае. Едни Риби ще намерят партньор за
начинания, идеите им са сродни, допадат си по начин на действие и
резултатите няма да се забавят. Други тактично изглаждат неразбирателства в
стария екип, посредничеството носи още ползи.

Понеделник, 10 февруари 2014 г.
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„Панчев” ЕООД
Превоз на пътници в страната
ЕКСКУРЗИИ
 0893 58 70 10
 0885 34 66 08

Езерото "Борово око" замръзна

огромна медуза на
НАП-Търговище събра повече данъци от планираното Откриха
плаж на остров Тасмания
Станислава
СТОЯНОВА
Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани
от ТД на НАП-офис
Търговище за 2013
г. са 65 886 257лв. с
4 491 111лв. повече
от планираното, с
което планът е преизпълнен със 7,3%.
Най-голям принос
за преизпълнението има данъкът
върху добавената
стойност, от който
постъпленията за
годината са 13 502
766лв. или с 1 639
926лв. повече от
планираните. Постъпленията от корпоративни данъци

също са преизпълнени като сумата
от 4 572 137 лв. е
с 644 029 лв. повече от планираното.
При
постъпленията за социални и
здравни вноски се
наблюдава ръст от
1,59% спрямо миналата година, като
приходите за 2013г.
са 34 189 842 лв.
Известно изоставане от прогнозите се
отчита при данъка
върху доходите на
физическите лица,
където процентът
на изпълнение е
99,1. Причините за
изоставането
по
това перо са свързани основно с про-

мените, свързани с
единната сметка,
въведена от началото на 2013 г. и
факта, че вноските
за данък върху доходите по този повод през годината
са били 11, а не 12.
С ъ б и р а е м о с тта на приходите в
сравнение с 2012
изглежда по следния начин:
- 1, 912 хил.лв.
повече ДДС спрямо 2012 г.
- 836 хил.лв. повече корпоративни данъци спрямо
2012 г.
- 535 хил.лв. повече спрямо 2012
г. от осигурителни

вноски
През 2013 г. бяха
извършени значителни промени в
декларирането
и
плащането на данъци и осигурителни вноски, основно
свързани с въвеждането
на т.нар.
единна
сметка.
С р е д
промен и т е
бяха отложеното плащане на
данък
върху
доходите и кор-

поративен данък,
11 вместо 12 вноски за осигуровки и
подоходен данък,
промени при внасянето на данъците
върху дивидентите
и други. Елиминирайки
влиянието

на тези промени в
законодателството,
изпълнението
на
приходите от ТД на
НАП-Варна – офис
Търговище е с 4 021
502лв. повече приходи спрямо предходната година

По-лесно запомняме
грозните физиономии

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

Старата максима, че краси- снимки на красиви и респеквото лице никога не се забравя тивно грозни физиономии в
се оказва невярна. Психолози рамките на няколко секунди.
твърдят, че привлекателните Учените от университета Йена
лица са по-трудно запомнящи в Германия твърдят, че ако
се от грозните. Атрактивността изключим набиващата се на
може действително да попре- очи красота като тази на Анчи на дълготрайния спомен за джелина Джоли, лицата, които
дадена физиономия, освен ако хората без проблем запомнят,
красивото лице не е особено са тези на неатрактивните
отличително.
личности.
Според германските спе"Досега си мислехме, че
циалисти емоциите, които много по-лесно се запомня
привлекателният външен вид красив човек, отколкото гропредизвиква у събеседника, зен. Така е прието да се смята.
пречат на човека да запази Ние обаче установихме, че нев главата си спомена за чер- привлекателните физиономии
тите на лицето и конкретните остават в съзнанието ни доста
отличителни белези. Снимките по-дълго", коментира д-р Холна неатрактивни и дори грозни гър Уайс, който провел изследхора са много по-запомнящи се. ването.
За целите на
изследването
ПРОДАВАМ
на доброволци
били показани
БОКСОНИЕРА

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

Гигантска медуза бе
изхвърлена на плаж на
остров Тасмания, съобщиха учени. Животното
е с диаметър 1.5 м и е
открито от семейство
плажуващи.
Според биолога Лиса
Гершуин става дума за т.
нар. медуза лъвска грива, която може да достигне до над два метра
в диаметър. „Познаваме
този вид медуза, но все
още не е класифицирана", каза тя и допълни,
че през последните седмици учените наблюдават голямо разпространение на огромни
медузи
във водите около
Та с м а ния.
Лиса
Гершуин
допълни,
че
медузата
изглежда
заплашителна
заради
размерите си,
но не е
отровна и не
представлява
заплаха
за живо-

та на човек, макар и да
жили.
Учените разполагат
с достатъчно снимки и
материали за анализ и
класифициране на медузата, посочва БГНЕС.
Въпреки това обаче остават празнини, които
не е лесно да бъдат запълнени, като например
какъв е естественият й
хабитат, как се храни,
как диша.
„Тя е толкова голяма
и въпреки това ние не
знаем почти нищо за
нея", казва Лиса Гершуин, която изучава медузите от 20 години.

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

 0876 69 47 81
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