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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

Старо и ново в

Местните
данъци и такси

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

Децата,
напуснали
училище в Търговищка
област през учебната
2013-2014 година са
общо 73. Най-много – 37
от тях са в община Тър-

57-годишен мъж е
бил задържан в регионалното полицейско
управление в Омуртаг.
Органите на реда установили, че той управлявал мотопед „Хонда" без
регистрационни табели
и с неустановена собственост. Водачът бил и
пиян - с дрегер било ус- Коментар на
тановено, че в издиша- Свилен НИКОЛОВ
ния от него въздух има
Заговорим ли за субНякога с ученически
2,57 промила алкохол. бригади в помощ на сел- сидии, еврофондове и
Той отказал (на 2 стр.) ското стопанство се от- земеделски програми,
глеждаше и прибираше реколтата. Днес за модерно в представите на повеземеделие трябват техни- чето граждани изникка и субсидии, а до дребния ва образът на купища
стопанин те не достигат.
пари, които живеещите на село получават
и трупат ли трупат от
години. А дали наистина е така за тези отрудени българи, на които
живота е свързан със
земята, в ежедневната им работа от сутрин
до вечер, за които уикендите на гражданята
са прищявка, а броденето сред природата,
за да се отърве човек
от някой друг излишен

килограм, е губи време
и енергия. А европейската политика е книга,
която никога няма да
бъде прочетена, ще се
опитам да засегна подолу.
Публична тайна е,
че субсидията за декар
обработваема земя от
години е в помощ само
на големите арендатори и фирми - истина,
която дори Европа прозря. По данни на Министерството на земеделието, 20 фермери са
взели над милион лева
от парите през изминалата година. От подадените заявените за

Или какво ще се случва в панорамата на Търговище в следващите месеци на годината
обединение, в което
участват търговищките
фирми „Стройкомерс” и
„Радита”.
До тук всичко е направено според законите и изискванията на
Оперативната програма,
по схемата „Зелена и
достъпна градска среда”. Със сигурност ние от
„Търговищки НОВИНИ”,
ще следим целогодишно
работата по изпълнението на проекта – както
за сроковете, така и за
качеството на извършваното. Защото тук става
дума не просто за един
обект, а за новата визия
и бъдещият вид за десетилетия на центъра на
Търговище, което да го
превърне
(на 2 стр.)

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

всяка точка в България
– само чрез въвеждането на ЕГН, на екрана се
появяват всички задължения. Таксата за тази
услуга е 1,2% върху
общо платената сума,
като цената не може да
надхвърля 5 лева. За
разлика от плащането
по банков път, където
таксата може да бъде и
по-висока.
За поредна година, с
цел повишаване събираемостта на данъците, община Търговище
организира томбола с
предметни награди. В
нея могат
(на 8 стр.)

Град в основен ремонт
Божидар НИКОЛОВ
Както вече са забелязали гражданите на
Търговище и Общината,
пък и гостите на града,
започнаха строително
-ремонтните работи в
центъра на областния
град. На площ от 26 дка,
до 19 май 2015 г., трябва да бъде извършена
реконструкция и модернизация на централната
част на града. За тази
цел са предвидени над 4
644 000 лв., като 95% от
тях са по ОП „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския
съюз.
Изпълнителят на проекта на фирма АДАПТ
ЕООД – Търговище е
„Търговище – СР – 2013”,

0.50 лв.

Пиян се возил
на мотопед
без номера

Борислав КУРДОВ
През
изминалата
седмица в Търговище
стартира кампанията по
плащането на местните
данъци и такси. Близо
46 000 съобщения с
размера на дължимото
са били разпратени до
физически и юридически лица в общината.
Това ни съобщи временно изпълняващия длъжността директор на дирекция „Местни данъци
и такси” Станислава
Йорданова.
От нея научихме, че
през миналата година събираемостта на
местните данъци и такси е била 86%. Според
г-жа Йорданова повече
от неплатилите са хора,
които работят или живеят постоянно в чужбина.
През тази година очакванията са за по-голям
процент платили своя
данък за жилище, смет
или автомобил. В тази
насока е и новата услуга, която вече предлага общината, а именно
възможността плащането да стане през ИЗИПЕЙ. Тази система дава
възможност плащането
да бъде извършено от

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

В област Търговище

Напуснаха училище
73 деца за 2013-2014 г.
говище, следват Попово и Омуртаг съответно
с по 16 и 13 ученика и
общо 7 деца за общините Антоново и Опака,
съобщиха от Регионалния инспекторат по
образованието /РИО/
в Търговище. Състоянието на проблема „напускане от училище”
очерта Стефан Станчев, старши експерт в
институцията на база
данни от последните
няколко години. Според специалистите, отпадането на учениците
от
образователната
система е сериозен
показател за нейната
ефективност. (на 2 стр.)

За трудното хоро "дребен
земеделски стопанин"
подпомагане по СЕПП 38 млн. дка в страната,
80% от субсидия отива
при 6% от заявителите, а останалите 80%
от земеделските стопани са получили едва
7,25% от общата сума
за подпомагане. Това
не бива да учудва никого защото за страната
ни средният размер на
стопанствата е 60 дка.
Малцина знаят, че за
да вземеш заветната
субсидия, трябва да обработваш най-малко 10
декара, което ще ти донесе около 300 лв. Звучи добре, но само за да
заореш
(на 2 стр.)
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Новости в НАП
Напуснаха
Кръгла маса в Областта
училище... Онлайн плащания по четирите сметки
(от 1 стр.) За съжаление,
броят на отпадащите не
намалява. През миналата
учебна година в областта
броят на напусналите училище е бил 111. Най-много
са учениците, казали „не” на
класните стаи и преподаватели през учебната 20112012 г- - 137. Причините се
оценяват по различен начин от децата, родителите,
педагозите и социалните
работници. Специалистите
са категорични, че са нужни
политики за преодоляване
на проблема: превенция,
осигуряване на позитивна
образователна среда, повишаване на качеството на
образованието и осигуряване на достъп за ученици от
уязвимите общности. Едновременно с децата, трябва
да се работа и с родителите
– за повишаване на ангажираността им, кариерно ориентиране и консултирани.

Новостите в организацията на работата в Националната агенция по приходите
се множат. Последното, което са приели данъчните, е че
фирмите – работели, трябва
да декларират финансовото
си състояние за изтеклата
година. И може би в това
има логика.
Плащанията за данъци и
осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се
правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е
дебитна или кредитна карта
и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически
грешки и неточности при
попълването на платежни
нареждания, като въвежда автоматично банковите

сметки и кодовете за вид
плащане към съответния
офис на НАП. Регистрацията в електронната платежна
система на НАП е безплатна и отнема няколко минути.
Безпроблемно работят и
услугите за достъп до данъчно –осигурителните сметки
на клиентите и справките за
наредените суми, и погасените задължения. Електронните системи на НАП приемат и подадените по интернет
декларации за облагане на
доходите на физическите

лица, формуляри за корпоративните данъци, ДДС
документи и осигурителни
декларации. От НАП припомнят, че всеки гражданин
или представител на фирма
може да получи безплатно
персонален идентификационен код (ПИК), с който да
следи в интернет данъчноосигурителното си досие,
плащанията и задълженията, да прави справки за осигурителния доход и вноските, които работодателят му
внася.

Благодарност

Семейство Маргарита
и Стоян Станчеви благодарят на колектива на
Общинския обреден дом
в Търговище и лично на
(от 1 стр.) да му бъде взе- директора Миролюб Гета кръвна проба за химиче- оргиев за човешкото им
ско изследване. Отделно от отношение в ежедневнатова се оказало, че мъжът та им работа и професионализмът при организибил и неправоспособен.
Пияният водач е бил за- рането на погребението
(от 1 стр.) в един крадържан в ареста по Закона на нашия близък Симо
сив
и привлекателен град. А
Кръстев
Андреев.
за МВР. По случая е обравидът
на градския център в
Вечна
му
памет!
зувано бързо производство.
този момент не впечатлява
вече нито живеещите тук,
Юридическа кантора
нито гостите му. Още повече, че направеното преди
десетилетия, още в тоталитарно време, е вече както
морално, така и физически
Трябва да плащате за- събиране и сметоизвозване, остаряло.
дължително такса битови ви се начислява такса битоПо-възрастните жители
отпадъци за имота, който ви отладъци. В ЗМДТ е ка- на Търговище помнят онова
ползвате. По отношение зано, че общинският съвет време, когато се изграждана жилището, което не се определя с наредба реда, ше т. нар. пешеходна зона
ползва, можете да поиска- който лицата, не ползващи на града. Изкупните работи,
те то да бъде освободено от услугата през съответната подземните комуникации,
такса битови отпадъци, а не година или през определен както и неспазените сроконамаление. Това освобож- период от нея, се освобож- ве тогава, които създадоха
даване действа занапред, дава от заплащане на съ- безброй неудобства за жит.е. от следващата година, ответната такса. Също така веещите в центъра на гракогато сте го заявили. Не общинският съвет може да да, пък и за преминаващите.
може данък да ви бъде връ- освобождава отделните ка- Но, както е речено, несгощан, независимо че имотът тегории лица изцяло или
не е ползван. Правото на ос- частично от заплащан на
вобождение възниква след отделни видове такси.
заявяването му.
Както виждате, освобож- (от 1 стр.) тези декари ще
Законът
даването е ясно определе- ти стигнат парите. Единици
Законовата рамка за този но. Като съсобственик може- са тези, които имат собстслучай – Законът за мест- те да подадете декларация вена техника, а за посевите
ните данъци и такси, овлас- за освобождаване. Иска- и обработките паричките
тява всяка община сама да нето се подава единствено трябва да извадиш ти. Не
определя размера на такса през ноември и декември и ми е известно да има банбитови отпадъци, както и ус- важи за следващата годи- ка, която би ти отпуснала
ловията, при които гражда- на. Само тогава ще будете заем ако обработваш 10-20
ните могат да бъдат освобо- освободени от такса битови декара земя. Хванеш ли се
дени от нея.
отпадъци. Ако от общината на това хоро и ти, и цялото
По силата на чл. 66 от За- получите отказ, то можете ти семейство ще го играете
кона за местните данъци и да го обжалвате и да изис- и ще се молите на майката
такси, такса смет „се опреде- кате изпълнение на съответ- природа, докато си почиля в годишен размер за вся- ната наредба.
вате. Тук няма да говоря за
ко населено място с решение на
общинския съвет
въз основа на одобрена план-сметка
за всяка дейност”.
Размерът на таксата се определя
за всяка услуга сметосъбиране и
сметоизвозване;
обезвреждане на
битови отпадъци в
депа или други съоръжения; чистотата на териториите на съответната
община, където се
извършва смето-

Пиян се возил
на мотопед без...

Такса смет
за ползван имот

Град в основен ремонт

дите минават и се забравят,
а след тях остава направеното. И никой не може да
отрече, че централната пешеходна зона на областния
град и до днес впечатлява с
архитектурните си решения,
откритите места за отдих,
пространствата за социални контакти и т.н. Искрено
се надяваме след година и
два месеца и централната
част на Търговище, включена в ремонтните дейности, а
тя обхваща пространствата
около площадите „Свобода”, „Ст. Мавродиев” и този
пред Драматичния театър
да има красив и завършен
вид, да стане още по-привлекателно място за жители
и посетители на обновения
областен град.

Заместник
областният
управител Фатме Дерели
откри днес в областната
администрация в Търговище кръгла маса на тема
„Позитивни практики на
територията на област Търговище в процеса на деинституционализация”. Тя се
проведе по инициатива на
неправителствената организация "Надежда и домове за децата - България". В
работната част на форума
участие взеха представители на социалните и здравни
служби, неправителствения
сектор и др. Организаторите запознаха присъстващите със създадения Областен координационен съвет
към Областния управител
на Търговище, в който миналата година е намерено
решение на два тежки случая за деца, поставени в
риск. В единия е подпомагано многодетно семейство,
в което е направен опит за
реинтеграция на близнаци след отглеждането им в
специализирано заведение.
Въпреки усилията и подкрепата на специалистите от
различни служби и неправителствените организации,
се наложило 6 от общо 7
деца да бъдат изведени от
семейството и настанени
при приемни родители и институции.
Другият случай, който
събра
Координационния
съвет, е за застрашени две
деца от Търговище, които

Клуб „Аероелит”

На национален
турнир в Буховци

На летище Буховци се
състоя Националения турнир по авиомоделизъм за
мъже и средношколци за
Купа „Реа”. Той се проведе
в Клас F3J и бе посветен
на Националния празник - 3
март.
Децата и младежите от
Клуб по авиомоделизъм
„Аероелит”, към Младежкия

За трудното хоро "дребен...
кражбите и ниските изкупни
цени на търговците, с тях би
трябвало да се е преборила
държавата, както и да има
тържища както в страните,
които ни дават за пример.
Е, колко от вашите познати си изкарват прехраната
със земеделие? Защо тогава
се чудим къде са младите и
защо пустеят селата. Това не
е от вчера, а продължава с
години и обслужа шепа хора,
които дори не познаваме.
Неравномерното
разпределение на директните
плащания наложи да бъде
направена реформата и в
общата
селскостопанска
политика на Европейския
съюз, в периода 2014-2020
г. Предвижда се това да
осигури повече средства
за малките стопанства, а за
големите, които обработват
между 2000 и 35 000 декара
да има намаление на субсидията от 2 до 8,6%, но това
ще се случи от 2015 година.
Ефект от прилагане на
схема за преразпределително плащане още през
2014 г., което много стопани очакват, ще подпомог-

изостават в развитието си
заради лоши условия на
отглеждане, липса на родителски капацитет и др. Областната управа свика всички институции, като потърси
съдействие и от медиатор
от ромската общност. Благодарение на съвместните
усилия децата и майката
бяха настанени в Център за
подкрепа.
Към днешна дата, съобщиха от „Надежда и домове
за децата – България”, малчуганите са наваксали изоставането си, а майката е
обучена как да полага адекватни грижи за рожбите си.
На кръглата маса в областната управа в Търговище се
дебатираха и въпроси за
превенция на изоставянето
на деца на ниво родилен
дом, повишаване капацитета на родителите, работа с
маргинализирани групи за
създаване на по-добри условия за отглеждане на децата, с цел оставането им в
семейна среда.
Зам. областният управител Дерели изтъкна, че изнесените данни на форума
са потвърждение, че създаването на работещ координационен механизъм между
институциите води до бързо
и адекватно решаване на
тежки социални случаи. Тя
благодари за положените
усилия и пожела на участниците успешна реализация на проектите за деинституционализация.

не малките стопанства с
до 300 декара земя, които
ще получават най-голяма
субсидия за обработваните
от тях площи, а за най-големите стопанства парите
ще бъдат намалени. Средното плащане на декар в
стопанствата с размер до
300 дка ще стане близо 45
лева/дка, а за най-големите
стопанства ще падне под
30 лева/дка. За да бъде
приложена схемата още от
2014 г., България трябва да
уведоми ЕК, че ще прилага
схемата, както и какъв ще е
размерът на бюджета, който ще отдели за този вид
подпомагане. А дали това
ще се случи, ще разберем
до месец.
От тази година страната
ни ще получи и двойно повече средства от ЕС за директни плащания на площ
в следващите шест години
- 10,4 млрд. лева ще е европейското финансиране. Увеличението е с - 5,4 млрд. лв.
спрямо предходния период
2007-2013, когато сумата за
директни плащания е била
в размер на 5 млрд. лв.

дом – Търговище, с ръководител Николай Николов, се
включиха в състезанието
като начинаещи съдии.
„Аз бях секретар на състезанието и заведох 11
представители на клуба,
защото практиката учи
най-добре.” - разказа з.м.с.
Николай Николов – „Към
всеки от възрастните съдии прикрепихме по един
или двама членове на Клуб
„Аероелит”,
въоръжени
с хронометри и картони.
Идеята ни беше да научат
правилника за дадения
клас авиомодели, да се научат да попълват съдийски
картони според изискванията, да отчитат точните
времена и разстояния от
кацанията. Имаше много
добри отзиви от цялата съдийска колегия. Децата се
справиха отлично, нямаше
контестации, всичко мина
добре.”
„Състезанието се проведе в един ден, на втория беше прекратено на
старта, поради лошо време.” – добави още Николай
Николов – В неделя беше
награждаването на победителите и тренировъчен
процес за двама от членовете на Клуб „Аероелит”
към Младежки дом. Пристигнаха специално подготвени инструктори по кордови авиомодели – Валентин
Павлов и Вяра Павлова.
Децата успяха да направят по минимум 50 полетни
кръга, което е необходимо за начално обучение в
този клас.
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Училище за родители
Как
да
се
Почетен
гражданин
на
Сливен
Не яжте за двама,
Роденият в Търговище Ивайло Абаджимаринов сближим с
когато чакате дете
беше
удостоен
със
званието
„Почетен колегите
Така се качват прекагражданин на Сливен” на тържествено заседание

на Общинския съвет по случай празника на града
Ивайло Маринов Абаджимаринов е роден в Търговище на 28 април 1943 година.
След завършване на средното си образование започва работа като стажант-актьор в Драматичен театър
– Търговище. През 1963 г.
Абаджимаринов отбива редовната си военна служба
в Сливен и оттогава и до
днес неговият житейски и
творчески път се свързва
със Сливен. Творческата му
кариера започва в състава
на „Армейска естрада” към
ДНА – Сливен.
По-късно той става един
от водещите актьори в театъра за естрада и сатира
„Авангард”. Повече от 50
години има ярко присъствие
в културния и обществения
живот на Сливен. С неговия
глас се свързват най-важните събития от културния
календар на града. За своите творчески постижения
Ивайло Абаджимаринов е
удостоен с редица отличия

и награди, между които и
значка на град Сливен през
1969 година, орден „Климент Охридски”, медали за
безупречна военна служба
и заслуги към БНА, златни медали от национални
фестивали за художествено

творчество.
На снимката: Кметът на
Сливен Кольо Милев връчи почетен знак на града и
грамота на Абаджимаринов
за съществен принос в развитието на Община Сливен
в духовната сфера.

силна и
Шамарите За
добра памет
не са
Помага билката розмарин
безобидни
За децата

Нови международни данни показват, че системно удряните деца са изложени на
по-голям риск от агресивно
и хиперсексуално поведение, когато станат тийнейджъри.
Експертите
разкриват,
че колкото и любящи да са
родителите насилието над
техните деца бързо стопява
добрия тон в контакта с подрастващите, които започват
все по-често да приемат
своята майка или баща като
заплаха, а не като опора.
Учените допълват, че
дори и по-безобидните шамаросвания също причиняват стресови ситуации за
момичетата и момчетата,
затова психолозите съветват да избираме по-етични методи за дисциплина,
колкото и изнервени да сме
понякога от поведението от
своите наследници.
Данните от направеното
допитване сочат, че всекидневните разговори между
родителите и подрастващите и общуването на приятелско ниво с децата вкъщи са
най-добрият алгоритъм за
създаване на трайни и качествени семейни взаимоотношения.

На гинко билобата й се
носи славата като най-доброто растение за подобряване на паметта.
Има и други билки обаче,
които могат да помогнат за
засилване на паметта. Една
от тях е розмарин. Проучване на британската психологична асоциация доказва,
че дори само вдишването на
аромата на розмарина засилва способността на мозъка да запомня по-лесно.
Доктор Марк Мос – част
от изследователския екип,
обяснява, че розмаринът подобрява сериозно възможността хората да запомнят
за събития, които предстоят
да се случат. Докторът правилно отбелязва, че това е
важно за ежедневните задачи а всеки човек.
Хубавото при розмарина
е, че няма нужда се приема под някаква форма (отвара за пиене, таблетки и
т.н.), а е нужно само да се
вдишва редовно ароматът
на растението. Интересното е, че ефектът на билката
като подобряваща паметта,
е известен от години насам.

Първото, което можете
да направите, е да опитате
да опознаете колегите. По
време на почивка за кафе
или обяд ги разпитайте за
интересите им, за живота
им извън офиса. Разбира се,
в допустимите граници – не
искате да изглеждате като
любопитни клюкари, нали?
Особено много ще ви
помогне умението да сте
добър слушател. На срещите демонстрирайте уважение и изслушвайте идеите
и мненията на колегите
си, без да ги прекъсвате от
прекален ентусиазъм да изложите своите. Покажете,
че сте приятелски настроени. Понякога сред многото
проблеми и напрежение се
вглъбяваме в себе си. Но не
забравяйте да се усмихвате, да казвате „Добро утро”
и „Лека вечер”. Дори да сте
в лошо настроение, покажете, че то не е насочено към
колегите ви.
Не избягвайте проблемите. Ако някой се държи грубо
с вас, отидете при него и директно го попитайте защо го
прави. Така ще си спечелите
уважение. Не клюкарствайте. Особено ако сте нов/а
и още не знаете на кого да
имате доверие. Няма да направи добро впечатление,
ако веднага започнете да
обсъждате всички.
Когато някой ви помогне, не забравяйте да му
благодарите. Предложете
собствената си помощ, ако
някой се затруднява. А ако
някой се е справил добре с
дадена задача, направете
му комплимент. Приемайте конструктивната критика с достойнство. Дори да
ви стане неприятно, поне
външно демонстрирайте, че
приемате съветите и не се
сърдите. Включете се в живота в офиса. Ако колегите
ви имат традиция да ходят
на по питие всеки вторник
например, не отказвайте поканата дори да не ви се ходи
особено.

лено много килограми

Бременните с наднормено тегло или затлъстелите,
които вярват, че "се хранят
за двама", са по-склонни
да напълнеят. Учените предупреждават, че голямото
напълняване по време на
бременност може да доведе
до трайни проблеми с теглото, както и преждевременно
раждане.
Специалистите
препоръчват консултации за
границите на напълняване
преди и след забременяване.
"Жените, които внимателно следят темпото, с което
напълняват, могат да предотвратят бъдещи усложнения", казва ръководителят
на изследването Синтия
Чуанг. В изследването са
участвали 29 затлъстели
жени или такива с наднормено тегло, които наскоро
са родили. Жените е трябвало да отговарят на въпроси
за диетата си, дали са имали сутрешно гадене и кога
са правили физически упражнения по време на бременност. Според експертите, жените с нормално тегло
е обичайно да качат между
11 и 16 килограма по време
на бременност. Затлъстелите трябва да наддадат само

със 7 до 11 килограма.
Жените, които са натрупали повече от границата на
нормалното килограми, смятат, че "се хранят за двама".
Тези жени правят по-малко
физически упражнения от
обикновеното по време на
бременност, с което изгарят
по-малко калории и трупат
килограми. Дамите, напълнели в границите, обикновено следват план за хранене
и внимават в избора си на
храна. При тях няма повишение на количеството калории, което приемат всеки
ден в сравнение с периода
преди бременността.
Половината от жените са
следили темповете на напълняване, но нито една от
затлъстелите дами не е правила препоръчителните 150
минути умерено интензивни
физически упражнения за
една седмица.
Дамите с нормално тегло трябва да приемат
само 300 допълнителни
калории дневно по време
на бременността, показва
американско изследване.
Жените с наднормено тегло или затлъстяване трябва да поглъщат дори помалко калории.

сически упражнения:
- Легнете на пода, кръстът
трябва да бъде прилепен
до земята. Свийте колене,
ръцете в лактите и хванете
с тях шията си. Вдишайте,
издишайте. Бавно вдигнете горната част на тялото.
Протегнете брадичка към
коленете. Ако мускулите ви
болят и треперят, значи упражнението “работи”.
- Легнете на пода, ръцете
до тялото, краката изправени. Повдигнете краката под
такъв ъгъл, че да почувствате ниско в корема силно напрежение.
3. Медицинските центрове и салони Днес много
салони за красота и медицински центрове предлагат
особена програма с название от типа ”плосък корем”.
Те са насочени към укрепване на мускулите, подобряване на състоянието на
кожата, “разбиване” на подкожните мазнини. С тези
задачи добре се справя
физиотерапията: лимфодренаж, миостимулация, хидро-

масаж, пресотерапия.
Понякога клиентите са
третирани и с водорасли,
глина, морска кал и дори
шоколад. Всички тези компоненти засилват кръвообращението, повишават тонуса на кожата, подобряват
нейната еластичност и извеждат токсините. Ако провеждате подобни процедура
дори само веднъж месечно,
резултатът ще бъде налице,
т.е. ще се види върху корема
ви.
4. Хирургията Абдоминопластиката може да помогне
на всички, които не обичат
тренажорите, диетите и
продължителните процедури. Това е пластична операция, която обикновено се
прилага, когато останалите
средства не са дали резултат или просто не сте достатъчно
дисциплинирани,
за да спазвате диета и да
спортувате. В зависимост
от проблема съществуват
няколко начина за абдоминопластика, които можете
да уточните в консултация

Четири рецепти за плосък корем

1. Диетите Много е трудно да се откажем от вкусните неща, които обичаме.
Но когато се налага, трябва
да намалим количеството
калории за деня и те да са
между от 500 и 800. Това
може да се постигне найлесно като се откажем от
тестените, сладките и бобовите храни.
Мюслито, семената и ядките действат стимулиращо на храносмилането.
Ананасът, папаята и
зеленият чай способстват за изгарянето на
излишните мазнини. Не
трябва да се забравят и
зеленчуците, които съдържат много витамини,
а малко калории. Смело
яжте морски продукти,
пресни зеленчуци, пилешко месо, цитрусови
плодове, пийте билкови
чайове.
Не прекалявайте с
киселото мляко, яйцата,
бобовите храни, кашкавала, майонезата и
растителната мазнина.

Забравете за бананите, пицата и хлебчетата, картофите, алкохола, шоколада и
чипса.
2. Спортът Упражненията
за сърцето в съчетание със
силовите упражнения ще
съдействат за постигането
на плосък корем. Първите
изгарят излишните мазнини, а вторите формират мускулатурата.
Класическите “представители” на кардиологичните упражнения са бягането,
бързото ходене, аеробиката, заниманията на велотренажор. Те трябва да се правят редовно - не по-рядко от
два пъти седмично.
Силовите упражнения са
т.нар. “преса”. За по-ленивите има миостимулатори колани и т.нар. “пеперуди”.
Принципът им на действие
е един и същ: притокът на
ток заставя мускула да се
съкращава, т.е. да изгаря
калории.
На тези, които обичат
проверените стари методи,
предлагаме следните кла-
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ÈÌÎÒÈ

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

ÍÀÅÌÈ

ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

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

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

êâ. ÂÀÐÎØÀ Óäîáíî
úãëîâ ïàðöåë ñ
ðàçñðî÷åíî
óë. “Êàòðàôèëîâ”
ïëàùàíå!

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

и 0897 760 882

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

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

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

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

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

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

Давам под наем

(1-4)

Продавам или
АПАРТАМЕНТ Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око" в кв. "Борово око"
 0887 369 592  0887 369 592
Собствениците на имоти в град Търговище, кв.
2, между ул. „Цар Симеон” и ул. „Опълченска”,
ги предлагат за продажба.
тел: 0601/ 6 65 17 и 0888/ 410 245
(1-4)

óë. „Ðàêîâñêè” 58

СЪОБЩЕНИЯ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Купувам
пчеларска
центрофуга
3-4 рамкова
0894 47 25 46

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:



(1-4)

âåäíàãà!
ЗЕМИ ïëàùàíå

(1-5)

ÑÒÎÊÈ

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

ЗЕМЕДЕЛСКИ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(3-10)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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



 0876 69 47 81

60 кв.м. Широк център, ет.5, подобр.
55 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
53 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
65 кв.м. В района на Бряста, ет.8
42 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
68 кв.м. Запад 1, ет.1, с таванска
49 000
70 кв.м. Здравна каса, ет. 7, с таванска 52 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла 52 000
77 кв.м. Идеален център, ет.4, с таванска стая
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, завършен 69 000
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, подобрения,
двустаен панел
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 3, подобрения,
двустаен панел
58 кв.м. Запад 2, ет.8, добро състояние 35 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
38 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7, двустаен панел 32 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2, двустаен панел 38 000

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

ТЪРГОВЕ

в района на Архива на НОИ

ÊÓÏÓÂÀ

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850



стоителство,

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

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

РЕКЛАМИ

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 10.03.2014 г., от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: км.Длъжка поляна, км.Стара речка и
км.Богомолско - община Антоново.
На 11.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Берковски, Долец и Конак от община Попово, както и
селата Трескавец, Моравка и Любичево от община Антоново.
На 12.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Еревиш, с.Ястребино и с.Божица - община Антоново.
На 13.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Поройно, с.Кьосевци както и рибарско селище Ястребино /
Изворово/ - община Антоново.
На 14.03.2014 г., от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Равно село, с.Черна вода, с. Малка Черковна,с.Свободица
– община Антоново.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

((2-4)

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

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

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

 0601 6 73 95

ÐÀÁÎÒÀ

БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
40 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
29 500
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозно отремонтирана панелна
35 000
40 кв.м. В района на Дом “Майка и дете”,
ет. 5, преустроена, обзав.
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
43 кв.м. Борово око, ет. 5, след ремонт 43 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, ет.6, ЕПК 38 500
Център, ет.7
40 000
49 кв.м. Идеален център, ет. 5, PVC
43 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1,
отремонтиран двустаен тухла 50 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
47 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000
54 кв.м. В района под Пазара, ет.8,
напълно обзаведен
35 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
58 кв.м. Запад 1, ет.1, преустр., PVC
52 000



(1-2)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

10 март 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Х-Мен
22.00 ч. - екшън

10 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат тв филм
14:20 Бразди
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Светът трябва да научи
- филм за спасяването
на българските евреи
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър - Зимните
олимпийски игри в
Сочи 2014
22:30 По света и у нас
23:00 Детективката тв филм

bTV

- кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости - сериал
10:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
11:30 Опасни улици- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни улици- сериал
20:00 Щитът- сериал
21:00 Алкатраз- сериал
22:00 Х-Мен: Последният сблъсък - екшън

bTV Cinema

09:00 Трета смяна- сериал
10:00 Посетители - сериал
11:00 Най-дългият годеж драма
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Мисля,че обичам жена си
- комедия
18:00 Никита - Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Мрежата - трилър
23:00 Шерлок Холмс и кървавото разпятие – екшън

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн - сериал
06:30 Тази сутрин
09:00 Шоуто на Слави
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Ергенско парти 2: Послед11:30 Кухнята на Звездев
но изкушение – комедия
12:00 bTV Новините
12:00 Клуб Веселие - сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Майк и Моли - сериал
13:30 Ангели пазители 14:00 Предградие - сериал
сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
- сериал
15:00 Напълно непознати 15:30 Пепел от рози - сериал
сериал
16:30 Бон Апети
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
17:30 Лице в лице
18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 bTV Новините
19:00 Предградие- сериал
20:00 Север Юг - сериал
19:30 Офисът - сериал
21:30 България търси талант 20:00 Отмъстителите - комедия

ВТОРНИК
БНТ 1

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето сериен
15:00 Черешката на тортата - тв
шоу
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 Като две капки вода забавно предаване
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Елена от Троя - екшън
22:50 От местопрестъплението
- сериал
23:50 Първичен страх - трилър

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Клиника на кораловия
остров - сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
Diema TV
игра
08:55 Маями Вайс - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
09:55 Кодът - екшън
12:00 8 Прости правила - сериал 21:30 Великолепният век сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
22:30 Новини
13:30 Морски патрул - сериал
22:55 Club News - лайфстайл
14:30 Военни престъпления сериал
AXN
15:30 Зина - принцесата войн - 09:00 Чудеса - сериал
сериал
09:50 Изгубеният свят - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
10:45 Мерлин сезон - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал 11:35 Първобитен свят 18:30 8 Прости правила –
сериал
сериал
12:30 Красавицата и Звяра 19:00 Морски патрул - сериал
сериал
20:00 Военни престъпления 13:20 Чудеса сезон - сериал
сериал
14:10 Комисар Рекс - сериал
21:00 Кобра 11 - сериал
15:05 Морски детективи 22:00 Червената Соня - екшън
сериал
23:50 Кобра 11: Обади се! 15:55 Изгубеният свят - сериал
сериал
16:45 Мерлин сезон - сериал
17:40 Първобитен свят Kino Nova
сериал
07:40 Инспектор Луис - сериал
18:30 Красавицата и Звяра 10:00 Костюмари - сериал
сериал
11:00 Федерални свидетели 19:15 Морски детективи сериал
сериал
12:00 Инспектор Луис - сериал
20:05 Комисар Рекс - сериал
13:45 Златно момиче - драма
21:00 Списъкът с клиенти 15:45 Сидни Уайт - комедия
сериал
18:00 Костюмари - сериал
21:50 Незабравимо - сериал
19:00 Федерални свидетели 22:40 Закон и ред - сериал
сериал

Kino Nova - Елена от Троя
21.00 ч. - екшън

11 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Световна купа по сноуборд: Сноубордкрос /
жени/ пряко
15:05 Робин Худ - анимационен
15:30 Пъстрото лице на
Добруджа
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи: Иван
Вазов - документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
23:00 Детективката - тв филм

22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

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

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Опасни улици- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни улици- сериал
20:00 Щитът- сериал
21:00 Студио- УЕФА Шампионска Лига
21:45 УЕФА Шампионска
Лига: Байерн Мюнхен –
Арсенал
23:45 Студио- УЕФА Шампионска Лига

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Посетители - сериал
11:00 Наполеон и Жозефин
(част 1)- драма
13:00 Посетители - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Мрежата - трилър
18:00 Никита - Отмъщението сериал
19:00 Фамилията - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Надежда за обич - драма
23:00 Фамилията - сериал

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн - сериал
bTV
09:00 Комиците - шоу
06:30 Тази сутрин
10:00 Отмъстителите - комедия
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Клуб Веселие - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
13:00 Майк и Моли - сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Предградие- сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:30 Слънчева Филаделфия
13:30 Ангели пазители - сериал
сериал
15:00 Напълно непознати
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
- сериал
16:00 Гувернантката- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 17:00 Аламинут - шоу
16:30 Бон Апети
18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Старчета разбойници –
17:00 bTV Новините
сериал
17:30 Лице в лице
19:00 Предградие- сериал
19:00 bTV Новините
19:30 Офисът - сериал
20:00 Север Юг - сериал

20:00 Бензиностанция - комедия 20:00 От местопрестъплението
22:00 Гувернантката - сериал
- сериал
23:00 Напълно непознати
21:00 Елена от Троя - екшън
- сериал
22:50 От местопрестъплението
- сериал
Nova TV
23:50 Служител на месеца 06:20 Здравей, България
комедия
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен
TV 7
13:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
13:30 Мелодията на сърцето - 09:30 Усещане за жена - шоу
сериен
11:30 Отчаяни съпруги 15:00 Черешката на тортата - тв
комедия
шоу
12:30 Новини
16:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков 14:00 Клиника на кораловия
17:30 Господари на ефира - шоу
остров - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 15:00 Дневниците на Къртицата
19:00 Новините на Нова
15:30 Новини
20:00 Денсинг старс - тв шоу
16:00 Великолепният век 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
23:30 Новините на Нова
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 Добър вечер, България
Diema TV
19:30 Следващият, моля - тв
09:00 Маями Вайс - сериал
игра
10:00 Червената Соня - екшън
12:00 8 Прости правила - сериал 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
12:30 Медикоптер 117 - сериал 21:30 Великолепният век сериал
13:30 Морски патрул - сериал
22:30 Новини
14:30 Военни престъпления 22:55 Club News - лайфстайл
сериал
15:30 Зина - принцесата войн AXN
сериал
09:00 Чудеса сезон - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
09:50 Изгубеният свят - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
10:40 Мерлин сезон - сериал
18:30 8 Прости правила - сериал 11:35 Първобитен свят 19:00 Морски патрул - сериал
сериал
20:00 Военни престъпления 12:25 Красавицата и Звяра сериал
сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! 13:10 Чудеса сезон - сериал
сериал
14:00 Комисар Рекс - сериал
22:00 Внезапна смърт - екшън- 14:55 Морски детективи трилър
сериал
15:45 Изгубеният свят - сериал
Kino Nova
07:40 Инспектор Луис - сериал 16:35 Мерлин сезон - сериал
17:25 Първобитен свят 10:00 Костюмари - сериал
сериал
11:00 Федерални свидетели 18:15 Профилиране - сериал
сериал
12:00 Инспектор Луис - сериал 19:15 Морски детективи сериал
14:00 Любителката на мистерии
20:05 Комисар Рекс - сериал
- мистъри
21:00 Хавай 5-0 - сериал
16:00 Елена от Троя - екшън
21:50 Закон и ред - сериал
18:00 Костюмари - сериал
22:45 Елементарно, Уотсън! 19:00 Федерални свидетели сериал
сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Приложна магия
21.00 ч. - комедия

12 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Паисий Хилендарски документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот - тв шоу
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век документален
22:30 По света и у нас
23:00 Легенда за бандита и
шампиона - тв филм

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Опасни улици- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът- сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни илици - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Студио- УЕФА Шампионска Лига
21:45 УЕФА Шампионска Лига:
Барселона - Манчестър Сити
23:45 Студио- УЕФА Шампионска Лига

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Посетители - сериал
11:00 Наполеон и Жозефин(
част 2)- драма
13:00 Посетители - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Надежда за обич - драма
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Фамилията - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Приложна магия -комедия
23:00 Любов в облаците - драма

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:00 Аламинут - шоу
bTV
10:00 Бензиностанция - комедия
06:30 Тази сутрин
12:00 Клуб Веселие - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
13:00 Майк и Моли - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
13:30 Старчета разбойници 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Предградие- сериал
13:30 Ангели пазители 14:30 Слънчева Филаделфия сериал
сериал
14:30 Цветовете на любовта
15:00 Напълно непознати
- сериал
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 Шоуто на Слави
17:00 bTV Новините
18:00 Майк и Моли - сериал
17:30 Лице в лице
19:00 Предградие- сериал
19:00 bTV Новините
19:30 Офисът - сериал
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Столичани в повече - 20:00 Измамниците - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Мините на цар Соломон
Nova TV
- приключенски
06:20 Здравей, България
23:00 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
то - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Мелодията на сърцето - 06:30 Добро утро, България
сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
15:00 Черешката на тортата - тв 11:30 Отчаяни съпруги шоу
комедия
16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
16:20 Часът на Милен Цветков 13:00 Мъртвата зона - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Клиника на кораловия
18:00 Сделка или не – тв. игра
остров - сериал
19:00 Новините на Нова
15:00 Дневниците на Кър20:00 Големите надежди - музитицата
кално шоу
15:30 Новини
22:30 Господари на ефира - шоу 16:00 Студио футбол
23:00 Новините на Нова
16:15 Купа на България:
23:30 Д-р Хаус - сериен
Левски - Ботев /Пд/
18:10 Студио футбол
Diema TV
18:30 Добър вечер, България
08:50 Маями Вайс - сериал
09:50 Внезапна смърт - екшън- 19:30 Следващият, моля - тв
игра
трилър
12:00 8 Прости правила - сериал 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
21:30 Великолепният век 12:30 Безсмъртен - сериал
сериал
13:30 Морски патрул - сериал
22:30 Новини
14:30 Военни престъпления 22:55 Club News: Десертът сериал
лайфстайл
15:30 Зина - принцесата войн 23:00 Рим – сериал
сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
AXN
17:30 Безсмъртен - сериал
09:40 Изгубеният свят -сериал
18:30 8 Прости правила - сериал 10:30 Мерлин сезон - сериал
19:00 Морски патрул - сериал 11:20 Първобитен свят 20:00 Военни престъпления сериал
сериал
12:10 Профилиране - сериал
21:00 Кобра 11 - сериал
13:10 Чудеса - сериал
22:00 Смъртоносна зона - екшън 14:00 Комисар Рекс - сериал
23:50 Кобра 11: Обади се! 14:55 Морски детективи сериал
сериал
15:45 Изгубеният свят Kino Nova
сериал
07:40 Инспектор Луис - сериал
16:35 Мерлин - сериал
10:00 Костюмари - сериал
11:00 Федерални свидетели – 17:25 Първобитен свят сериал
сериал
18:15 Профилиране - сериал
13:00 Фирмата - сериал
19:15 Морски детективи 14:00 Чиракът на Мерлин
сериал
16:00 Елена от Троя - екшън
20:05 Комисар Рекс - сериал
18:00 Костюмари - сериал
21:00 Елементарно, Уотсън! 19:00 Федерални свидетели сериал
сериал

Diema TV - Ван Хелсинг
22.00 ч. - екшън

13 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат - тв филм
14:20 В кадър - Зимните
олимпийски игри в
Сочи 2014
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Още от деня
19:30 Студио Футбол
20:00 Футбол: Лудогорец
- Валенсия, среща
от турнира на Лига
Европа пряко
22:15 По света и у нас
23:00 Легенда за бандита и
шампиона тв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

23:00 Напълно непознати
- сериал

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

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Опасни улици- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Студио -Лига Европа
20:00 Лига Европа: Порто Наполи
22:00 Лига Европа: Ювентус Фиорентина

19:30 Офисът - сериал
20:00 Да отгледаш Уейлън комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето сериен
15:00 Черешката на тортата - тв
шоу
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 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

19:00 Федерални свидетели
- сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Алан Куотърмейн и
изгубеният град на златото приключенски
23:00 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 Мъртвата зона - сериал
14:00 Клиника на кораловия
остров - сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
bTV Cinema
16:00 Студио футбол
07:00 Никита - сериал
16:15 Купа на България:
09:00 Трета смяна - сериал
Литекс - Лудогорец,
10:00 Посетители - сериал
футболна среща
11:00 Наполеон и Жозефин
Diema TV
18:10 Студио футбол
(част 3)- драма
08:55 Маями Вайс - сериал
18:30 Добър вечер, България
13:00 Посетители - сериал
10:00 Тайна - драма
14:00 Никита - сериал
12:00 8 Прости правила - сериал 19:30 Следващият, моля - тв
игра
15:00 Фамилията - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
16:00 Приложна магия - ко13:30 Морски патрул - сериал
22:30 Новини
медия
14:30 Военни престъпления 22:55 Club News - лайфстайл
18:00 Никита: Отмъщението сериал
сериал
15:30 Зина - принцесата войн AXN
19:00 Трета смяна - сериал
сериал
09:35 Изгубеният свят 20:00 Градска полиция - сериал 16:30 Маями Вайс - сериал
сериал
21:00 28 дни - драма
17:30 Безсмъртен - сериал
10:25 Мерлин - сериал
23:00 Сърца в Атлантида 18:30 8 Прости правила - сериал 11:15 Първобитен свят трилър
19:00 Морски патрул - сериал
сериал
20:00 Военни престъпления 12:05 Профилиране - сериал
bTV Comedy
bTV
сериал
13:05 Чудеса - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
06:30 Тази сутрин
13:55 Комисар Рекс - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал 21:00 Кобра 11 - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
22:00 Ван Хелсинг - екшън
14:50 Морски детективи 09:00 Шоуто на Слави
11:30 Кухнята на Звездев
сериал
10:00 Измамниците - комедия
Kino Nova
12:00 bTV Новините
12:00 Клуб Веселие - сериал
07:40 От руса по-руса - комедия 15:40 Изгубеният свят 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:00 Майк и Моли - сериал
10:00 Фирмата – сериал
13:30 Ангели пазители 16:30 Мерлин - сериал
14:00 Предградие- сериал
11:00 Федерални свидетели сериал
17:20 Първобитен свят сериал
14:30 Цветовете на любовта 14:30 Слънчева Филаделфия сериал
сериал
12:00 Костюмари - сериал
- сериал
18:15 Профилиране - сериал
13:00 Фирмата - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 15:00 Напълно непознати
- сериал
14:00 Чиракът на Мерлин - Чира- 19:15 Морски детективи 16:30 Бон Апети
сериал
16:00 Гувернантката - сериал
кът на Мерлин
17:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
16:00 Мините на цар Соломон - 20:05 Комисар Рекс - сериал
17:30 Лице в лице
21:00 Морски детективи 18:00 Майк и Моли - сериал
приключенски
19:00 bTV Новините
сериал
19:00 Предградие- сериал
18:00 Костюмари - сериал
20:00 Север Юг - сериал
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1.Сигурен ли сте в това, че
обикновено вдигате слушалката веднага след първото (или
поне след второто) позвъняване?
а)да
б)не
2. Винаги ли казвате името
си, фирмата или отдела, в който
работите?
а)да
б)не
3.Поздравявате ли събеседника си в отговор на поздрава
му?
а)да
б)не
4.Стараете ли се да говорите
отчетливо, разбрано, нормално
силно и не твърде бързо?
а)да
б)не
5.Изразява ли тонът на гласа
ви спокойно дружелюбие, заинтересованост или нещо друго?
а)да
б)не
6.Удобно ли държите слушалката?
а)да
б)не
7.При водене на разговор
имате ли подръка писмени
принадлежности, фиксирате ли
данни за събеседниците си в
предварително подготвени бележки?
а)да
б)не
8.Вие не пушите, не дъвчете
и не пиете по време на разговора?
а)да
б)не
9.Когато говорите по телефона, не вършите нищо друго?
а)да
б)не
10.Правите ли нещо, за да
избегнете шум или други странични пречки по време на телефонния разговор?
а)да
б)не
11.Добре ли умеете да слушате събеседника, за да можете не само да разберете смисъла на думите му, но и да уловите
скрития им подтекст и всички
интонации в гласа?
а)да
б)не
12.Запазвате ли самообладание в мислите си при разговор по неприятна за вас тема?
а)да
б)не
13.Готвите ли се предварително за важни телефонни разговори, обмисляйки възможни
въпроси, отговори и емоционална реакция - ваши и на събеседника ви?
а)да
б)не
14.Подготвяте ли си цялата необходима информация за
разговора, за да не бъдете голословен?
а)да
б)не
15.Обмисляте ли най-добро
време за телефонното позвъняване?
а)да
б)не
16.Следите ли за правилността на речта ви, произнасяте ли трудните думи и термини
на срички, по букви?
а)да

б)не
17.Стараете ли се да бъдете
пределно кратък и точен в изказването на своите мисли?
а)да
б)не
18.Държите ли на това да
бъдете правилно разбран - задавате уточняващи въпроси,
повтаряте ключовите думи и
главните мисли, молите събеседника да зададе въпроси или
да формулира резултатите от
разговора?
а)да
б)не
19.Умеете ли тактично да
прекъснете разговор, който е
станал прекалено дълъг?
а)да
б)не
20.Умеете ли спокойно и
вежливо да откажете на натрапчив продавач?
а)да
б)не

РЕЗУЛТАТИ
10 и повече
отговора а) :
Провеждането на телефонни разговори изисква
и психологически знания
и опит, тъй като тогава
именно става първото запознанство,
постъпват
първите сведения за партньора или клиента, формира
се първото устойчиво впечатление за него и се взема
първото и най-важно решение - става или не става, да
бъде ли поканен на събеседване или не. По време на телефонния разговор трябва
да анализираме какво и как
говори кандидатът, а именно спазва ли етикецията
на телефонните разговори,
какви изрази и речеви обрати употребява и с какъв тон
води разговора. Умението да
повлияеш на събеседника в

желаната посока, да оставиш най-добро впечатление
за фирмата, за провокирано
желание за работа именно с
вашата фирма ви позволява
да привлечете най-добрите
специалисти.
10 и повече
отговора б) :
Изкуството да се водят
телефонни разговори е найважното професионално качество на всеки делови човек.
Често телефонният разговор
със секретаря и първото запознанство с фирмата и той
изгражда устойчиво емоционално впечатление за тази
фирма. Нужно е да повишите
културата си на разговор.
Високомерният дразнещ тон,
грубите изрази, неправилното произношение, отсъствието на интерес към събеседника завинаги ще отблъснат
човека от дадена фирма.

Àñòðàëíè çíàöè

ОВЕН Новата седмица изисква повече търпение и с деловото обкръжение, и с близки. Иначе от дребните спорове ще стават големи
разправии, а вие не сте заинтересувани да усложнявате отношенията
си с околните. Сега Овните нека да си наложат сдържаност, обстоятелствата не са най-благотворни за идеите им, начинанията ще привличат
подкрепа на по-късен етап. Чакайте и слушайте интуицията си.
ТЕЛЕЦ Лъвове ви окуражават да гоните по-високи печалби, а и материалните ви нужди не са малки. Но Телците ще направят добре, ако
сега се придържат към предварително обмислените си планове, прибързването може да попречи за правилен избор и в деловата сфера, и
при пазаруване. У дома близките очакват внимание, най-важно е половинката
да чувства подкрепа за своята реализация.
БЛИЗНАЦИ Новата делова седмица ви връща към стари проблеми в екипа. Ако не днес, в близко време ще изградите плодотворни
професионални тандеми. Май Близнаците се поддават на разни настроения, но идеите им са добри, ще привличат симпатии и подкрепа.
Преценете точно плана си, може би трябва да го актуализирате, да потърсите
нови партньори. Обичаните хора помагат много да се чувствате ОК.
РАК Натъквате се на сериозни трудности в работата, но както
се казва: да са живи и здрави приятели... Вашите са отзивчиви и
оправни, ще ви съдействат за изпълнение на спешни задачи, за изясняване на отношения, финанси. Раците да мислят дали не трябва
да върнат другиму жеста, около тях доста хора имат грижи и една услуга ще
отвори много сърца за обич. Радва ви да сте полезни.
ЛЪВ Гоните доходни делови проекти, ще внушавате и на Телци да
обърнат внимание на постъпленията си. Ала не всичко е пари. Лъвовете са грижовни и услужливи към близки и познати, сега навременните
им жестове привличат силни симпатии и нови оферти за изява. В някои
случаи поемате лидерството на екип, в други ви се дава доверие за самостоятелни начинания.
ДЕВ Ако в миналия петък можехте да оставите някои решения на
деловия късмет, сега по-често трябва да предлагате сътрудничество
на колеги и познати за изпълнение на идеите си. Хубавото е, че доста
Деви получават подкрепа по линия на направени стари услуги. Не сте
очаквали дребните добрини да се помнят толкова дълго, а сега те ви отварят
врати. Не допускайте да ви се месят дами.
ВЕЗНИ До петък ще изясните новите оферти, които сега идват
към вас. Везните са доволни от хода да делата си, имат и доста амбициозни идеи. Е, сполуката не ви е в кърпа вързана. Бъдете подчертано любезни и тактично следете развоя на ситуацията, може да се
окаже, че ви са давани нереални обещания. Някои се поддават на емоции,
така едва ли ще противодействат ефикасно на пречките.
СКОРПИОН Сега вие и Стрелци трябва да се пазите от спорове в
деловото си обкръжение. При Скорпионите влиянието ще се усеща и
утре, да се държат по-настрана от амбициозните дами. Едно, че разправията може да усложни отношенията им с екипа, второ, сегашната
интрига ще ги спъва и занапред. Действайте стриктно по задачите, предпазливо и без да забравяте своите цели.
СТРЕЛЕЦ Уж се връщате към стари идеи, но обратът е толкова
изненадващ за околните, че като Скорпионите трябва да положите
доста усилия да избягвате спорове. Едни Стрелци още са в празнично
настроение, а околните се притесняват за срокове и финанси. Втори налагат идеи, трети да бъдат по-последователни, започнат ли начинание.
Нали се казва, че каквото посееш...
КОЗИРОГ Имате нужда от услуги, в работата се очертават куп трудности, а не ви се иска вие да изоставате по задачите си. Козирозите ще
получат овреме съдействие от приятелски настроени колеги, шефовете
също са разбиращи и отзивчиви. От вас зависи да запазите и развиете
тези отношения, вие също можете да сте полезни с нещо за чужда изява. И
ще се окаже, че това се вижда.
ВОДОЛЕЙ Ако преди седмица можехте да протакате някои неща,
сега вече не бързате, а се радвате да уредите домашните и личните
си въпроси. Група Водолеи не са били доволни от разбирателството с
колеги и близки, сега хармонията бавно се възстановява. Някои са се
изкушавали от професионални и финансови оферти, но денят ги убеждава: на
мястото си са и щом работят с радост, щастливи са.
РИБИ Дните от новата седмица са пълни с проблеми, а вие не сте
във форма... Рибите да обмислят по-внимателно плана си за действие,
иначе уж дребни спънки ще се оказват голяма спирачка за инициативите им. По усет се ориентирате за отношенията на околните, не е
време да разчиствате интриги, неразбории в екипа. Ако обаче споровете са с
домашни, редно е да отстъпите, да преглътнете, даже да грешат.

Понеделник, 10 март 2014 г.
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Снимки за спомен от празника

За секса по време на пости

По време на пости
сексът е тема табу, а
мъжете и жените вярват на множество заблуди и предразсъдъци по този въпрос.
За вярващите православни
християни
великденският
пост
вече започна и ще
продължи до 20 април.
По време на поста, освен от въздържание
към месо и друга тежка храна, трябва да се
въздържате и от секса.
Според Светото писание сексуалните от-

ношения по време на
пост не са забранени,
но не са желателни.
Но ако съпрузите не
могат да се въздържат,
по-добре е да се отдадат един на друг.
Въпреки това обаче различните свещеници имат различни
възгледи. Ако строго
се придържате към
поста, сексът е забранен дори за женени
двойки. Ако не можете
да издържите до Великден, можете да се
обърнете към свеще-

Седят двама край
казана и варят ракия.
Отпред каца извънземен кораб, от който
излиза хомункулус и
отива при тях. А те
спокойно продължават
да си варят ракията.
Стоял хомункулусът,
гледал ги и накрая казал:
- Здравейте, аз съм
хомункулус!
Двамата го погледнали и единият, свивайки
рамене, казва на другия:
- Сипи му на Хомункулус!
Сипали му, той го изпил, а двамата си седят и продължават да
зяпат казана.
Хомункулусът пак:
- Здравейте, аз съм
хомункулус!
Двамата пак го погледнали:
- Сипи му на Хомункулус!
Изпил го, а двамата
все си седят. Тук извънземният не издържал и казал:
- Господа, аз съм извънземен!
- Такааа, стига му на
Хомункулус…

ник в енорията, който
да ви "освободи" от
тази част от поста.
Други
защитават
тезата, че когато двама души се обичат,
това само може да
радва Бог. Особено
когато тези двойки
са посветени един на
друг в брак, благословен от църквата.
Вярващите изрично
отхвърлят секса без
любов, изневярата и
различни "перверзии"
по време на великия
пост.

Местните данъци и такси

(от 1 стр.) да участват
всички, които са си платили дължимия данък в
целия му размер до края
на март. Чрез жребий ще
бъдат раздадени 40 награди – прахосмукачки,
кафе машини, таблети и
други. Опитът от миналата година показва, че
има много желаещи да
се включат в томболата
и това повишава броя
на платилите своите данъци, казва Станислава
Йорданова.
И през тази година
размерът на данъка за
жилище и за смет се запазва. Има нови моменти при заплащането на
данъка на автомобила.
Става въпрос за автомобилите до 74 киловата
(мощност на двигателя),
които имат катализатори. От тази година, за
да се ползва отстъпката за този данък, колата
трябва да притежава Евростандарт 3, 4, 5 или 6.

Притежаващите стандарт
3 или 4 ще ползват 50%
отстъпка. Тези, които имат
евростандарт 5 или 6, ще
заплащат 60% от данъка,
а тези които имат катализатори, но нямат такива
стандарти, ще заплащат
по 70% от данъка.
От тази година в Центъра за административно обслужване на гражданите има разкрито
още едно работно място
и така касите за плащане на местни данъци и
такси вече са четири.
Още един касиер пък
ще работи по селата. Направен е график, според
който, със съдействието
и на кметовете по места,
хората получават съобщение в кой ден касиерът ще бъде в даденото
село.
Работното време на
Центъра за обслужване
на гражданите остава
непроменено – от 8.30
до 17.00 часа.

Все повече любовни връзки приключват със SMS

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

Все повече млади хора
Много от участниците в
избират да сложат край на проведено наскоро проучвръзката си с текстови съ- ване отговарят, че избират
общение или в социалните технологиите като начин
медии.
за раздяла, защото така
Явно е отминало време- моментът е "по-малко неуто, когато хората събираха добен", пише БГНЕС. Учассмелост да се изправят тниците в анкетата са 2712
лице в лице и да заявят же- американски мъже и жени
ланието си. Сега повечето на възраст между 18 и 30
връзки приключват диги- години, преживели раздятално. Повече от полови- ла през последните 12 мената, 56%, от преживелите сеца.
раздяла миналата година,
Повече от половината
споделят, че връзката им отговарят, че връзката им
е приключила
ПРОДАВАМ
с помощта на
технологиите.
БОКСОНИЕРА

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

е приключила "дигитално", чрез SMS, съобщение в социалната мрежа
или по имейл. Според 55
на сто раздялата с текстово съобщение прави
момента "по-малко неудобен". 61% от хората,
"скъсали" с половинката
си в социалните мрежи,
са блокирали или изтрили номера на партньора
си преди раздялата. 58 на
сто предпочитат имейл,
защото по този начин мо-

гат "подробно да обяснят
причините за решението
си". Само 2% предпочитат
да прекъснат връзката си
с написано на ръка писмо.
Най-популярният
начин за раздяла е със SMS
(25%), следван от социалните мрежи (20%). На
трето място е разговорът
лице в лице с 18%, а 15%
предпочитат да говорят
по телефона. На последно
място с 11% се нарежда
имейлът.

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

