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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

237-ìè òðàäèöèîíåí ïðîëåòåí ïàíàèð ñ Èçëîæåíèå
Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè è ãîñòè,

За 237-ми път в Търговище традицията среща настоящето. За 237-ми път нашият град
напомня за достойното място, което заема
в обществено-икономическото развитие на
България от векове - тук, където търговията
и панаирът са свързани във времето и никой
с лека ръка не може да пренебрегне тяхната
роля за развитието на града и региона. Въпреки преходните трудности по пътя ни. Въпреки
обстоятелствата и кризата.
Ето защо днес, от позицията на премерения
оптимизъм продължаваме да отправяме своя
поглед напред - към възможностите, които имаме; с потенциала,
с който разполагаме, за да продължаваме с търпение да работим
за възраждане на традицията и за нейното проектиране в съвременните условия на живота ни. Затова съвсем заслужено нека си
честитим 237 традиционен пролетен панаир „Изложение – Търговище 2014”! Да си пожелаем добро настроение и приятни изненади.
Честит ни празник!

Äîáðå äîøëè!

Кандидати на Коалиция за България за ЕП:

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

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

Красимир МИРЕВ,
кмет на община Търговище

Министър Чобанов в Търговище:

"Не на Европа на Бизнесът в България излиза от стреса
две скорости!" и започва да мисли за инвестиции
В Търговище дискутираха защо
са важни европейските избори

За всеки по нещо
в панаирните дни

- Г-жо Якубова, отново е време за Панаир, за традиционния
търговищки Панаир с
Изложение. С какво
тази година той ще
бъде по-различен от
предходни години, за
да бъде запомнен?
- Действително е от
голяма важност Изложението да бъде запомнено и отразено от
медиите. В противен
случай все едно не се
е състояло. Тази година
различията се свеждат до няколко неща.

0.50 лв.

Твърди заместниккметът на Търговище и директор
на Панаира ЕМИНЕ
ЯКУБОВА в разговор
с Божидар НИКОЛОВ

Едното е присъствието
на три чуждестранни
делегации, които ще
гостуват на града ни в
панаирната седмица –
това са нашите гости
от побратимените градове Смоленск, Русия
и Санта Мария да Фейра, Португалия. Третата
делегация е от индонезийското посолство,
която е тук по повод 20та годишнина на клуб
„Батик” към Младежкия
дом. Заедно с официалните лица, водени от индонезийския посланик,
в Търговище ще бъде и
танцовият състав „Очарователните (на 4 стр.)

Кандидатите за
евродепутати
от
листата на Коалиция за България
Александър Симов
и Катя Колева проведоха в четвъртък

В дните на
„Вълшебната завеса”

Театър и
училище си
подават ръце

Людмила ГАНЧЕВА
С работно ателие за
ученици, които искрено
желаят да се занимават
с театър, ръководено от
опитни театрални специалисти
(на 2 стр.)

среща
дискусия
с млади хора и с
представители на
медии. На нея те
говориха за значимостта на изборите за
(на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
„Българската Банка
за развитие да достигне до вас, потребителите на нейните услуги”, с
тези думи министърът
на финасите Петър Чобанов се обърна към
представителите
на
бизнеса в Търговище. В

петък по покана на кмета на Търговище Красимир Мирев и областния
управител Емел Расимова фирми, кметове на общини, земеделски производители участваха в
бизнес среща с финансовия министър и главния
изпълнителен директор
на ББР Димо Спасов.
На форума присъст-

ващите се запознаха с
възможностите, които
банката предлага на
бизнеса за кредитиране и реализирането на идеи, към които
останалите търговски
банки не проявяват интерес. „В този смисъл
Банката не е конкурент
на финансовия пазара,
а напротив, (на 2 стр.)
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Храмов празник във Водица Трудоспособните

„Св. Георги” в поповското село Во- намаляват
Царевица и Църквата
дица посрещна миряни за храмовия празник, С 33 000 за година
слънчоглед след като близо 30 години в нея не се служи
Земеделските стопани са
засели почти половината от
подготвените площи с царевица за зърно, малко по-бавни
са темповете при маслодайния
слънчоглед. До момента в областта предсеитбено са обработени 103 879 дка и са засети
близо 50 000 дка с царевица,
съобщи Елена Николова, експерт в областната дирекция
„Земеделие”. Най-много са
площите с културата в община
Търговище – 30 125, следва община Попово с 9 405 дка. Другите 1000 дка са в землището
на община Опака. При маслодайния слънчоглед предсеитбена подготовка е извършена
на 169 869 дка. Вече са засети
77 091 дка. Отново най-много
площи са засели земеделците
в Търговищко – 51 600, други
13 455 са в община Попово, а
10 000 в община Омуртаг. От
земеделската дирекция съобщиха, че повечето от площите
се обработват от кооперации,
сдружения и арендатори. Оттам направиха и сравнение със
същия период на 2013 г., когато до 29 април засетите площи
с царевица за зърно са били 46
994 дка, а с маслодаен слънчоглед - 60 494 дка.

Обновената
църквата
„Свети Георги” в поповското
село Водица, след близо 30
години посрещна миряни
за храмовия празник. На
8-ми май 2014 г., по повод
официалното й отриване бе
отслужен водосвет от отец
Валентин. Храмовият празникът беше отбелязан ден
преди Гергьовден, когато
църквата почита паметта
на Св. Георги Победоносец.
По този начин всички гости
и местни жители имаха възможността да присъстват на
събитието обясни кметът на
Водица Иван Иванов.
„Свети Георги” е една от
най-старите църкви в поповската духовна околия. Тя е
строена през 1859 г. и е обявена за паметник на културата. След земетресението
през 1986 г. в църквата не
се е служило и черковната
камбана е спряла да сбира
миряните на селото. Една
част от иконите са прибрани
в кметството, за да се спасят
от разрухата, каза още Ива-

(от 1 стр.) с широк спектър
от интереси в сферата на изкуствата, в Търговище се положи началото на нещо добро. Идеята е младите хора
да се сближат с театъра. А
театърът да създаде свое
обкръжение от запалени
любители.
В дните на фестивала
родният дом на професор
Никола Маринов е изпълнен
с младежка глъч и превъзбудено настроение. Трима интересни творци с богат опит
са събрали ученици от 8 до
11 клас на II СОУ в Търговище. Валерий Пърликов
– режисьор, доктор по театрознание и театрално изкуство, Димитър Димитров
– режисьор, драматург, преподавател с богат международен опит и Тодор Мадолев
– актьор, режисьор в театъра и киното в продължение
на 3 дни ще преведат младежите през няколко етапа
на артистичния процес.
Обучението започна с
лесни, бързи и интересни
етюдни задачи, които скоро
превърнаха групата в единна общност, обединена от
съвместни интереси и цели.
„Очевиден е интересът на
децата, желанието им за
работа. От тях зависи кои
ще станат артисти. Целта е

да ги научим на нови неща
за изкуството, да отключим творческия им потенциал, да ги накараме да се
изявяват свободно като се
почувстват свободни.” Така
споделят своето усещане за
случващото се в творческата работилница театралите.
Арт-работилницата обединява идеята за театър
и кино. След разиграните
етюди, ще последва заснемане и монтаж на кадрите
в обединяваща идея. Децата ще гледат заедно фестивални представления, ще
заснемат и създадат рекламен клип към тях. Всички са
изключително увлечени от
общата идея.
Случващото се е пример
как училище и театър си
подават ръце за разгръщане на детския потенциал. То
може и трябва да прерасне
в нещо трайно и перспективно, което да работи целгодишно и да привлече за
участие и други училища
от града. Това ще изпълни
с творчески живот къщата
на именития художник Никола Маринов. Не трябват
и кой знае какви капиталови вложения. Достатъчно
е разбиране и подкрепа за
отприщване на младежкия
ентусиазъм.

Театър и училище
си подават ръце

нов. В обновяването на храма
община Попово е вложила
близо 150 000 лв. Парите са
заделяни поетапно от общинския бюджет от 2011 година
насам, допълни Иванов. Веселин Василев, който е бивш
общински съветник от Попово е направил дарение като е
закупил керемиди и тухли за
църквата и е заделил пари от
заплатите си за изграждането на външни санитарни възли и чешма към храма.
Иконите на иконостаса

са реставрирани от русенски майстор. Също така са
закупени и 30 нови икони,
полилеи и свещници, които
са осигурени с пари от Дирекцията по вероизповеданията към Министерството
на културата.
Храмовият празник е събрал десетки жителите и
гости на Водица, както и
представители на община
Попово. Празник бе и за живеещите от години там около 30 англичани.

Бизнесът в България излиза от
стреса и започва да мисли за...
(от 1 стр.) ролята и е да
подпомага икономическата
политика на правителството и да адресира слабите места по отношение на
кредитирането, да създава
предпоставки за разкриването на нови работни места”, каза министър Чобанов.
Ролята и при структуроопределящите предприятия
за икономиката на България
е част от нейната политика
защото големия бизнес не
може без малкия бизнес и
обратно. Нейните продукти,
които предлага на малките
и големите фирми, са без
аналог – уникални за българската пазарна среда, заключи министър Чобанов.
Главният изпълнителен
директор на ББР Димо Спасов запозна присъстващите с историята на банката
и кредитната политика към
бизнеса и икономиката в
15-годишната й история.
„Ние сме тук и тази среща
е част от започналата мащабна кампания на ББР
за улесняване на бизнес
кредитирането, като фокуса
поставяме върху малките и
средни предприятия. Като
първа стъпка за реализирането на тази идея ще е създаването на 12 представителства в цялата страна, чрез
които бизнесът да ги припознае като партньор, а хората
да имат по бърз достъп до
набора от услуги на банката. Без да обещава, Спасов
посочи, че Търговище навярно ще е един от градовете,
в които банката ще разкрие
офис. Той говори за набора от
продукти и услуги, които не
могат да бъдат намерени при
останалите търговски банки. „Това не ни прави конкуренти, а институцията, която
допълва набора от банкови
услуги, които се предлагат на
пазара”, посочи Спасов.
Когато стартиращо предприятие или иновативна
идея търси ресурс и подкрепа, то условията за кредитиране са много тежки, търси
се пълно обезпечение по
кредита от страна на банките. Нашата цел е да намалим всички тези тежести,
които спъват реализирането на една или друга идея,
чрез по-ниския процент на
обезпечение на кредита,
като сигурност за нашата
инвестиция, по-дълъг гратисен период по главницата и фиксиран процент на

лихвата за целия период
на финансиране. Ние сме
готови да поемем този риск
защото нашата цел не е да
печелим, а да помагаме. Затова в момента се създава и
Фонд за капиталови инвестиции, чрез които банката
ще е партньор при реализирането на нови идеи от
стартиращи предприятия.
След време, когато тя вече
работи и носи печалба, делът на банката ще може да
бъде трансформиран като
задължение и изплащайки
го вие да придобиете собственост на бизнеса, които
сте започнали.
За фирмите, които са експортно ориентирани, финансирането може да е на ниво
от 3,5% лихва, което към момента е най-ниското на банковия пазар, посочи още той.
Всички тези продукти,
които ББР предлага, са
без конкуренция и целят да
улеснят бизнеса в работата
му, допълни Димо Спасов.
На брифинг след срещата
министър Чобанов заяви, че
бизнесът в България излиза
от стреса и започва да мисли за инвестиции. Според
финансовия министър и докладът на Европейската комисия показва, че се очаква
увеличението на вътрешните инвестиции да бъде в още
по-голям мащаб. Министър
Чобанов смята, че след евроизборите икономическата
обстановка ще се успокои и
ще могат да бъдат отчетени
нови инвестиции.

Работещото население в
България е намаляло с още
33 000 души, независимо,
че възрастта на пенсиониране бе увеличена с четири
месеца. У нас сега в трудоспособна възраст са 4,47
млн. души (между 15 и 64
години) или 61,7% от населението. Според данните на
Националния статистически институт намалението е
с 0,3% спрямо предходната
година.

Тенденцията през последните години е повече хора
да излизат от трудоспособна възраст, отколкото да се
вливат на пазара на труда.
През 2013 г. на всеки 100
души, навършили възрастта
за пенсиониране, са се падали едва от 62-ма младежи
в трудоспособна възраст. За
сравнение през 2001 г. на
мястото на всеки 100 души,
напуснали работа, са се появили 124 млади хора.

"Не на Европа на
две скорости!"
(от 1 стр.) Европейски парламент, които ще се проведат на 25 май 2014 година и
защо е необходимо всички
да гласуваме.
След изборите на 25 май
има реален шанс Европа да
смени курса, заяви Александър Симов. Според него
единствено БСП от всички
партии у нас развива визия за различна Европа.
„Европейският съюз не е
този, който трябва да бъде,
защото в името на това да
оцелеят банковите системи
в някои страни, бяха разбити социалните държави,
бях унищожени социалните системи". Пред младите
хора Симов заяви още, че
европейската левица е против развитието на „Европа
на две скорости”, т.е. против
разделянето на държавите
и народите на богат елит и
бедно гето. Затова той призова да се гласува за леви
партии, които ще отстояват
националните интереси на
България.

„Един отделен европейски депутат няма как
да направи европейската
пролет за България”, заяви
кандидатът за евродепутат
от листата на Коалиция
за България Катя Колева.
Според нея, евродепутатите от Коалиция за България, които ще са 7, а може
би и 8, ще бъдат част от
една силна група на Партията на европейските социалисти в Европа, в която ще
могат да убедят колегите си
да отстояват националните
ни интереси на европейско
ниво.
По-късно по време на
срещата младите хора зададоха свои въпроси относно политиката на Коалицията, както изразиха
и мнения относно предизборната кампания.
Бел.ред. В следващия
брой очаквайте по-подробно изявленията на
двамата кандидати за
евродепутати в Европейския парламент

ГЕРБ – дарения за храмовете в Лиляк
Тези дни народният представител от ПП
ГЕРБ Дарин Димитров,
областният координатор Венка Стоянова и
представители на областното ръководство
връчиха договори за
дарения на храм „Света Троица” и джамията
в село Лиляк, община
Търговище. С осигурените средства предстои
извършване на основен
ремонт на църквата и
подмяна на покрива на
молитвено помещение
към джамията.
„Бих искала да ви върна година назад, когато
при посещението на заместник-председателя
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов в региона, ново-

избраният кмет Живко
Антонов сподели, че
църквата и джамията
се нуждаят от спешни
ремонти, което е повод
за отпускане на дарението“ - припомни Стоянова. Тя сподели още, че
в момента се довършва
и ремонтът на параклиса в поповското село
Светлен, както и факта,
че със средства на партията са изградени и
ремонтирани изключително много храмове в
страната. По време на
срещите кметът на с.
Лиляк и представителите на църковното и джамийското настоятелства
изразиха сърдечната си
благодарност от благородния жест.
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Парите - Причините за
математиката по-мръсни бавния метаболизъм
от клозета

Учениците от IОУ „Христо Ботев”

Обичат

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
Да бъдеш ученик или
преподавател в училище с
утвърдени традиции в областта на образованието,
е изключителна привилегия и сериозна отговорност.
Тази безспорна истина знаят децата и учителите от I
ОУ „Христо Ботев”. За тях
винаги са съществували някои задължителни цели, без
които общите постижения
през годините биха били невъзможни.
Една от най-важните задачи в края на всяка учебна
година е успешното представяне на седмокласниците на
НВО по БЕЛ и математика.
Преподавателският екип е
доказал, че има потенциала
да подготвя
учениците на
ниво, позволяващо
им
да оглавяват
областните
класации на
националните
изпити и да
бъдат приемани в профилирани училища
от Търговище
и страната. В
последните
години проблемът
за
п р а в и л н ат а
професионална ориентация
на младите хора става все
по-трудно решим. В този аспект изпитите в VII клас са
първото сериозно изпитание
за децата, изправени пред
избора за своето бъдеще.
По-малко от месец остава
до НВО по математика за
тази учебна година. Вълненията на деца, родители и
учители са големи. Както и
очакванията… Да оправдае
доверието на учениците си,
е много важно за всеки истински педагог. Преподавателите в VII клас от I ОУ
приемат като отговорна мисия процеса на подготовката
за изпита. Този, който един
път е показал високите си
възможности, няма право на
грешки. Това е убеждението,
в което вярва най-младият
преподавател по математика от училището – госпожа
Светлана Николова. Така тя
приема предизвикателство,
което не всеки неин колега
би приел, понеже е твърде
задължаващо. Към нея е отправена покана от г-жа Маргарита Гаджовска – ст. експерт по математика в РИО
– Търговище, за изнасяне
на открит урок, свързан с
НВО. Целта на експерта е да
представи един възможен
модел за подход при новия
формат на изпита в заключителния етап от подготовката на седмокласниците.
Преценява, че най-добре с
тази задача ще се справи
млад, но вече доказан чрез
успехите на своите възпитаници, специалист.
На 28.04.2014 г. в I ОУ е
представен открит урок на
тема: „Тестови задачи на
раздел „Неравенства”. Г-жа
Св. Николова изнася урока
в VII „в” клас, на който е и

класен ръководител. Темата
на проверката, осъществена от г-жа М. Гаджовска, е:
„Ефективност от работата
по математика в VII клас при
подготовка за НВО”. Освен
експерта, на урока присъстват Димитър Алексиев – директор на училището, Ат.
Костадинова – пом.-директор УД и преподавател по
математика, учители от област Търговище, водещи VII
клас през настоящата учебна година.
Началните минути от часа
разкриват удоволствието, с
което децата работят върху
нелеките задачи. За учениците на г-жа Николова се
знае, че заобичват трудната
учебна дисциплина още от
пети клас. Великото изкуство, да се научи много, е да
се започне с малко. Начало-

на изкуството. Ето един от
начините да направим училището привлекателно за
младите хора!
През последните години
националните статистики за
успеваемостта на българския ученик открито ни уверяват, че той е на последните места по компетенции
сред връстниците си в границите на ЕС. Математиката
обаче се оказва областта с
едни от най-високите постижения за нашите ученици,
на значими световни форуми
– състезания, олимпиади,
конкурси. Вече е традиция
български деца да побеждават с уменията си по математика конкуренти от цял
свят. С такива млади хора
и с техните преподаватели
имаме право да се гордеем.
Те са пример и за амбици-

Парите могат да бъдат
много по-мръсни от тоалетната чиния и от градския
транспорт, като само върху
една монета е напълно възможно да има в пъти повече
опасни бактерии в сравнение с тоалетната.
Това са установили британски учени, които допълват още, че една банкнота е
дом на 26 хиляди бактерии,
които могат да бъдат заплаха за човешкото здраве. Изследванията са установили,
че две трети от хората смятат пипането на банкноти
и монети за нехигиенично,
но само един на всеки пет
европейци си мие ръцете, след като е пипал пари.
Според психолога Дона Доусън хората трудно правят
негативни асоциации с парите, защото те са израз на
успеха, който постигат.

Как да
стопим
празнични
калории

то е свързано с поставяне на
стабилна основа при математическата подготовка на
децата – основен набор от
ключови компетенции, които ще се развиват в рамките
на шести и седми клас. Учениците с желание участват
в занятията по ЗИП и СИП,
които ръководството на училището осигурява за всяка
учебна година. В хода на
урока наблюдаващите разбират простичката максима, която учителката вече е
внушила на своите ученици:
не е беда да не знаеш, беда
е да не учиш. Всеки може
да се затрудни по време на
сложните упражнения, но
трябва да има желание да
научи това, което все още
не е разбрал.
Подборът на задачите за
открития урок е изготвен
специално, с оглед на новия
формат за НВО по математика, въведен преди две години. Включва алгебричен и
геометричен материал. Последователните и системни
занимания, осъществявани
от г-жа Николова, дават своя
резултат – повечето ученици
се справят успешно с типовите задачи. Работата на
седмокласниците по време
на открития урок показва, че
те владеят математическата символика и я прилагат
практически. В пространството на кабинет № 202
почти всеки от учениците е
изкушен да покаже знанията си. Дори едно момиче излиза на дъската по цвички,
защото през междучасията
репетира танци за училищния фестивал. Завладяващо
е детското желание за изява на способностите – и в
областта на любимата математика, и в творческия свят

озни учители като г-жа Николова, която, въпреки все
по-малката мотивация за
учене при децата, успява да
намери индивидуален подход към всеки ученик. Ако
на някого повече му се говори, отколкото му се решават
задачи, тя напомня, че според езика на математиката,
един факт оспорва авторитета на сто философи. Учи
децата, че човек живее 75%
със своята фантазия и само
25% с фактите, но именно в
това е неговата сила и слабост. Дори след 15-годишен
стаж продължава да вярва
в нещо, с което е започнала
педагогическата си кариера
– от 10 000 професии найважна е професията на учителя. Пък била тя и крайно
неоценена от съвременното
ни общество! Скоро е 24 май
и трябва да си припомним,
че най-хубавата и благодарна оценка за учителя идва
от признанието на децата.
Всъщност тяхната реализация в живота е верния критерий за способностите ни
като педагози…

Преяждането по Великден
и Гергьовден често свършва
в "Пирогов". След празничните дни, 15 души са постъпили
в болницата с оплаквания от
преяждане.
"Преяждането се отразява
негативно на храносмилателната система и въобще целия
организъм", категорична е д-р
Райна Стоянова.
Все пак, като положителна
тенденция, специалистът по
хранене отчете, че тази година не е имало толкова преяли
и препили хора, колкото минали години.
"Агнешкото е едно от найнискокалоричните
червени
меса. Проблемът му е, че е богато на вредни мазнини.
Това е причината, поради
която трябва да се употребява
със салата или други целулозни храни, но в никакъв случай
с картофи", припомня д-р Стоянова. Според нея сега е моментът, в който хората трябва
да се възползват от пролетта и
богатството на сезонни плодове и зеленчуци, които тя предлага.
Тя съветва хората да се
стремят да се хранят с повече
биохрани, тъй като са много
полезни, а и съдържат много
по-малко ксенобиотици, които
са вредни за човешкия организъм.

Ако сте от хората, които
често се чувстват подути и
ви е тежко, значи храносмилателната и отделителната
ви система не работят в синхрон. Най-вероятно прибягвате до лекарства, стимулиращи отделянето, но това не
е най-доброто решение
на проблема. Нека първо
се обърнем към навиците и начина си на живот,
преди да гълтаме сироп
или таблетки за разрешаване на проблемите с констипацията.
Ако се храните безразборно, когато намерите
време, не се съмнявайте,
че това ще се отрази на метаболизма. Организмът има памет и ако закусвате, обядвате
и вечеряте по едно и също
време всеки ден, той ще запомни това и ще се отблагодари с редовно изхождане.
Ако често сте на диета и
се храните прекалено малко, това неминуемо ще забави метаболизма ви. Намаленото количество храна
е сигнал за организма, че
трябва да спре да изгаря
калории, за да се запаси.
Липсата на достатъчно сън
е една от основните причини за вял метаболизъм.
Нощната почивка спомага
горенето на калории, а 8-9
часов сън е предпоставка
за редуциране на теглото,
тъй като тогава се изразходва енергия.
Ако работите в офис и не
сте от любителите на движението и спорта, не очаквайте метаболизмът ви да
се задейства сам. Физическата активност, дори разходките спомагат движени-

изгаряне на калории, защото химикалите, с които
се третират някои храни,
неутрализират веществата
в организма ви, спомагащи
процеса на обработване.
Пропускането на закуската не е добър вариант, тъй
като по този начин тялото
преминава в защитен режим, подобно на недостатъчния прием на храна. Освен това, до времето за обяд
вие вече сте много гладни и
сте готови да се нахвърлите
върху порцията си и дори да
преядете, което неминуемо
ще се отрази зле на метаболизма. Приемът на калций
е от съществено значение
за здравината на костната
система, но и за добрата работа на храносмилателната
система и отделянето. Има
и фактори, които не зависят
пряко от вас – като пътуването със самолет и смяната
на часовите пояси. Организмът се обърква от рязката
смяна и това влияе пряко на
процеса на обмяна.

Доматите увеличават
плодовитостта на мъжете

Чаша - две кафе срещу диабета
Кафето може да намали
риска от диабет, смятат учените. Чаша и половина от
дъхавата течност на ден намалява шансовете за развиване на диабет от опасния
тип 2 с цели 11 на сто.
Лекарите от департамента по хранене в университета в Харвард са изследвали
връзката между промяната
в количеството на консумираното кафе и риска от диабет.
Участниците в изследването са на възраст между
25 и 75 години. Оказало се,
че пациентите, които са на-

ето на храната в червата и
по-лесното изхвърляне на
токсините. Недостатъчният
прием на вода и течности
също води до нарушение на
преработването нa храната.
От друга страна, пестиците
са отговорни за забавеното

малили приема си на кафе с
една-две чаши, са изложени на 17 процента повече
риск от заболяване от коварната болест.
Хората, които пък пият по
три или повече чаши кафе
на ден, са изложени на
риск с една трета по-малко в сравнение тези, които
се ободряват с кафе само
сутрин. Лекарите обясняват, че лечебен ефект има
само обикновеното кафе.
Безкофеиновото не помага
за предпазване от диабет,
обясняват още специалистите.

Ключова
хранителна
съставка, която придава на
доматите яркия им червен
цвят, може да увеличи плодовитостта на мъжете, установиха американски учени.
Изследването
показало, че веществото ликопен
може да увеличи спермата
с до 70%. За целите на проучването, публикувано от
клиниката в Кливланд, щата
Охайо, били анализирани
12 изследвания на различни
учени от цял свят.
Всички те показали, че
ликопенът увеличава спермата и намалява броя на
анормалната сперма. Директорът на Центъра за репродуктивна медицина към
клиниката в Кливланд Ашок
Агаруал, който ръководил
проучването, заяви, че ликопенът подобрява функционирането на репродуктивните органи на мъжете.
Други изследвания установиха, че веществото
намалява
заболяванията
на простатата, жлезата, която произвежда спермата,
и може да забави или дори
да спре развитието на рак
на простатата. Учените в
Кливланд вече започнали
експеримент, в рамките на
който дават добавки с ликопен на мъже с необяснима
стерилност. Те очакват, че
ще могат да обявят резултатите си догодина.
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Ëåãåíäà çà За всеки по нещо в панаирните дни
íà÷àëîòî
„Според разказванието на мнозина, панаирят
води съществуванието си от едно случайно произшествие и си и установил в началото на настоящий век. Около 80 години напред ескуджумайский деребей или аянин призовал шуменский
деребей на гости и за да го възблагодари, устроил
край града КОШИЯ (надпрепусквание с коне), която се продължавала една седмица. На тая кошия,
освен жителите на града, присъствували и жителите на ближните села и паланки. При шатрите
на сборището били устроени кафенета и сергии за
продавание на сладки работи. На втората година
кошията се подновила и и посетителите станали
по-много. Наедно с последните се появили и такива, които донесли разни месни произведения
за продан и оттогава се
турило началото на панаиря. Кошията следвала ежегодно комахай
до 1840 и от това време
тя загубила прежнето
си значение, като дала
място на търговията.
Оттогава се почева
действителната история на панаиря и онова
движение на търговията, която до Освобождението е привличала
туку-речи всичкий търговский свят на днешното Княжество и Възточна Румелия”.
Из рапорт N 2856
на Шуменския
окръжен управител
до Министъра на
вътрешните дела,
24 май 1883 г.

(от 1 стр.) рози на Архипелага”, който във вторник, 13 май,
ще вземе участие в концертната програма по повод годишнината. Като стана въпрос за
годишнини, трябва да отбележа още една – това са двата
концерт-спектакли на модерен
балет „Вега”, отново по повод
двайсетте години от създаването му. Техни гост - изпълнители ще бъдат Дичо, Део, Крисия
от Разград. Интересно за младите хора ще бъде самото откриване на панаира, когато от
20 часа в понеделник на сцена
„Борово око” ще посрещнем
Жана от Х Фактор и Рафи. В
този смисъл за младите хора е

отделено подобаващо място в
програмата тази година. Част
от културния афиш е свързан с
техните презентации, разпределени по училища.
- Онова, което навярно
ще запомнят от панаирните
дни гостите на Търговище е,
че центърът на града е разкопан, ремонтни дейности
вървят из целия град… Това
ще попречи ли на организацията и провеждането на
събитието?
- Както знаете централната
част е затворена за реализирането на проекта за ремонт
на централния площад „Свобода”, като същото се отнася

и за част от бул. „Митрополит
Андрей”. Отделно за обезпечаването на организацията по
безопасност на движението и
транспорта отговорят служителите на общинското предприятие „СОД”, както и органите на
МВР. Но въпреки ремонтните
работи, за тази панаирна седмица сме осигурили преминаването на традиционното вече
атракционно влакче. Тук е
мястото да обявя маршрута му.
Предвидено е то да тръгва от
пл. „Независимост”, да минава
по централата улица „ В. Левски” и да излиза на ул. „Кюстенджа”, след което продължава
по ул. „Ст. Караджа”, „Никола
Петков”, „Искър”, „Славейков”, „Капитан
Данаджиев”,
„Мургаш”
и
стига до залите на художествената
галерия, където ще бъде
Изложението.
- Като голямо сборище
на хора, като
празник
и
повод за гостувания в областния град,
Панаирът
е
забележително обществено събитие.
Кои са по-важните гости?

12 ìàé /ïîíåäåëíèê/
Îôèöèàëíî îòêðèâàíå íà òðàäèöèîííèÿ ïðîëåòåí ïàíàèð
“Èçëîæåíèå -Òúðãîâèùå 2014”.
11.30 ÷àñà, ïðåä ÕÃ “Í. Ìàðèíîâ”
“Øàðåí äåí ïàíàèðåí“.
Äåí íà II ÑÎÓ “Ïðîô. Íèêîëà Ìàðèíîâ”
“Ïàíàèðíà ñðåùà“ ìåæäó ñåëñêèÿ è ãðàäñêèÿ áèò îò 19 â. Òåàòðàëíè åòþäè – ñïàçàðÿâàíå,
âðà÷óâàíå, îäóìâàíå...Íàäèãðàâàíå è íàäïÿâàíå ñ ïðîèçâåäåíèÿ îò ôîëêëîðà íà ðàçëè÷íè åòíîñè.
13.00 -15.00 ÷àñà, åñòðàäà «Áîðîâî îêî»
Ïðåäñòàâÿíå íà àâòîðà Ãåîðãè Àòàíàñîâ è ëèòåðàòóðåí êðúã “Ñìèñúë”
17.00 ÷àñà, ÐÁ “Ï.Ñòúïîâ”
Êîíöåðò íà ÐÀÔÈ È ÆÀÍÀ - Õ ÔÀÊÒÎÐ Â ÁÚËÃÀÐÈß
20.00 ÷àñà, åñòðàäà “Áîðîâî îêî”
13 ìàé/ âòîðíèê/
«Íà ãîñòè â äåòñêàòà ãðàäèíà». Ãîëÿìàòà áèáëèîòåêà ãîñòóâà â ìàëêàòà áèáëèîòåêà íà äåòñêà
ãðàäèíà «8 ìàðò»
10.00 ÷àñà, ÖÄÃ «8 ìàðò»
“Êðàñèâà íàóêà“. Äåí íà I ÑÎÓ ”Ñâåòè Ñåäìî÷èñëåíèöè”. Ñúñòåçàíèÿ ïî ïðèðîäîìàòåìàòè÷åñêè
íàóêè. Òåàòðàëíè åòþäè. Êàðàîêå.
16.00 - 18.00 ÷àñà, åñòðàäà “Áîðîâî îêî”
Þáèëåéíà èçëîæáà ”Áàòèê - íà÷èí íà ëåòåíå”, ïîñâåòåíà íà
20 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî íà êëóá “Áàòèê”
17.30 ÷àñà, ôîàéå ”Ìëàäåæêè äîì”
Ïðàçíè÷åí êîíöåðò - ïðåäñòàâÿíå íà äåéíîñòòà íà êëóá “Áàòèê” â ãîäèíèòå
18.00 ÷àñà, êîíöåðòíà çàëà íà Ìëàäåæêèÿ äîì
14 ìàé /ñðÿäà/
Êðàåâåäñêè ÷åòåíèÿ. Ïðåäñòàâÿíå íà õóäîæåñòâåíè ïóáëèêàöèè íà
ìåñòíè àâòîðè ïðåç 2013 ãîäèíà
17.00 ÷àñà, ÐÁ “Ï. Ñòúïîâ”
”Êîñìîïîëèòè“. Äåí íà ÏÃÈ×Å “Ìèòðîïîëèò Àíäðåé”.
Òàíöè, îáè÷àè è íðàâè íà ðàçëè÷íè åòíîñè.
15.00 - 17.00 ÷àñà, åñòðàäà “Áîðîâî îêî”
Êîíöåðò íà ÃÐÓÏÀ ”ÃÐÀÌÎÔÎÍ”
18.00 ÷àñà, åñòðàäà “Áîðîâî îêî”
15 ìàé /÷åòâúðòúê/
”Ëþëåêà ìè çàìèðèñà”.
Ïðàçíèê íà ïåñåíòà ñ ó÷àñòèåòî íà ïåâ÷åñêè ñúñòàâè îò ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå íà
ãîñòè îò ñúñåäíè ãðàäîâå
9.30 ÷àñà, êîíöåðòíà çàëà ÎÍ× ”Íàïðåäúê”
“Èêîíîìè÷åñêèÿò ïîòåíöèàë íà òóðèçìà â Òúðãîâèùêèÿ êðàé”
10.00 ÷àñà,
Òóðèñòè÷åñêè èíôîðìàöèîíåí öåíòúð

îáùèíàòà è

“Çåìåäåëèåòî – áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ“. Äåí íà Ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî çåìåäåëèå
Âèêòîðèíà ñ âúïðîñè îò ðàçëè÷íè îáëàñòè
12.00 -14.00 ÷àñà, Åñòðàäà ”Áîðîâî îêî”
”Ïîçèòèâíîòî ÷åòåíå”. Ôîðóì-ñïåêòàêúë ñ èíòåðïðåòàöèè ïî ïðî÷åòåíè ïðîèçâåäåíèÿ
“Èíôîðìàöèîííà äèñêîòåêà“. Äåí íà ÏÃÈÈ ”Äæîí Àòàíàñîâ”
“Ôîòîãðàôèÿòà – óëîâåíà èíôîðìàöèÿ“.
14.00-16.00 ÷àñà , åñòðàäà ”Áîðîâî îêî”
“Ìîÿòà ïðîôåñèÿ“. Äåí íà ÏÒÃ “Öàð Ñèìåîí Âåëèêè”Ñúñòåçàíèå çà âðåìå ñ êàðòèíã.
Èãðè çà êîìïþòúðíè óìåíèÿ è áåçîïàñíî óïðàâëåíèå íà âåëîñèïåä
16.00 - 18.00 ÷àñà, åñòðàäà “Áîðîâî îêî”
Ôèíàë íà òðàäèöèîííèÿ ôóòáîëåí òóðíèð “Çà êóïàòà íà êìåòà”
18.00 ÷àñà, ñòàäèîí «Äèìèòúð Áóðêîâ»
20 ãîäèíè “ÂÅÃÀ”. Êîíöåðò-ñïåêòàêúë “Ñëúíöåòî å â íàñ“ ïî ïîâîä ãîäèøíèíàòà íà øêîëàòà
çà ìîäåðåí áàëåò
19.00 ÷àñà, Äðàìàòè÷åí òåàòúð
16 ìàé /ïåòúê/
“Ñïèðèò åôåêò“ è “Ìîäåí äèçàéí“.
Äåí íà Ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî åëåêòðîòåõíèêà è ñòðîèòåëñòâî
14.00 -16.00 ÷àñà, åñòðàäà ”Áîðîâî îêî”
“Êóêèíã øîó“. Äåí íà ÏÃÒÕÂÒ “Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ”
“Öàðèöà ïàë÷èíêà“ – èãðà-ñúñòåçàíèå ïî ïðèãîòâÿíå è îâêóñÿâàíå íà ïàëà÷èíêè.
16.00 -18.00 ÷àñà, åñòðàäà “Áîðîâî îêî”
“Ôîëêëîðíà ìàãèÿ” - ñïåêòàêúë íà Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð, Ñòàðà Çàãîðà
16.00 è 18.00 ÷àñà, Êóêëåí òåàòúð
20 ãîäèíè “ÂÅÃÀ”. Êîíöåðò-ñïåêòàêúë “Ñëúíöåòî å â íàñ”
19.00 ÷àñà, Äðàìàòè÷åí òåàòúð
17 ìàé /ñúáîòà/
Êèíîëîæêà èçëîæáà çà ëîâíè êó÷åòà
10.30 ÷àñà, ïîëÿíà “Áîðîâî îêî”
“Êîéòî íå ðàáîòè íå òðÿáâà äà ÿäå” - ñïåêòàêúë íà Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð Ñòàðà Çàãîðà
11.00 ÷àñà, Êóêëåí òåàòúð
Ñïîðòåí ïðàçíèê. Äåí íà Ñïîðòíî ó÷èëèùå «Íèêîëà Ñèìîâ». Çàáàâíè èãðè ñúñòåçàíèÿ.
10.00 - 12.00 ÷àñà, åñòðàäà «Áîðîâî îêî»
Íàãðàæäàâàíå ñ ïðèç “Èçëîæåíèå - Òúðãîâèùå 2014”
17.00 ÷àñà, èçëîæáåíè çàëè
Íîù â ìóçåÿ
Îòêðèâàíå íà ïîñòîÿííà åêñïîçèöèÿ “Èêîíè è öúðêîâíà óòâàð”
18.00 ÷àñà, Ñâåùàðîâàòà êúùà
Èçëîæáà “Ñâåòêàâèöà – 1922 ã.” Èçëîæáà “Êóêåðè” – ãîñòóâà ÐÈÌ ßìáîë,
Îãíåíî øîó íà ãðóïà F4-Áóðãàñ
18.00 -1.30 ÷àñà, Ñëàâåéêîâî ó÷èëèùå
18 ìàé / íåäåëÿ/
Îáÿâÿâàíå “Áåáå íà ïàíàèðà”
10.00 ÷àñà, ÕÃ “Í. Ìàðèíîâ”

Â äíèòå íà ïàíàèðà íå ïðîïóñêàéòå äà ïîñåòèòå è:
“Èçëîæåíèå - Òúðãîâèùå 2014” ñ ðàáîòíî âðåìå îò 9.00 äî 21.00 ÷àñà
Áàçàð íà îòêðèòî ñ àòðàêöèè è èçíåíàäè - äî ñòàäèîí ”Ä. Áóðêîâ”

Ïðîãðàìà

Ïðîãðàìà

237 òðàäèöèîíåí ïðîëåòåí ïàíàèð
“Èçëîæåíèå Òúðãîâèùå 2014”

– имам предвид фирми,
институции,
а може би и
гости от чужбина.
- За гостите от чужбина вече споменах.
Що
се отнася до
у ч а с т н и ц и те
в ИзложениеТъ р г о в и щ е
2014, то фирмите са близо
100 към момента. Повечето по традиция
са
търговци.
Тази
година
отново
ще
р а з п о л ож и м
шатри с алея
на занаятите,
с над 20 желаещи фирми
и институции
да се включат
в нея. Сред
тях са клуб
„Батик”, дневните центрове
за възрастни
хора, комплексът за психично – здравни грижи в кв.
Бряг. Основното училище в

с. Голямо ново ще представи
ръчно изработени продукти от
отпадъчни материали, рисувани предмети. Посетителите
ще могат да разгледат или закупят произведения от дърво,
керамика, сувенири. Ще видят
мебели, чийто външен вид е
постигнат на принципа на коренопластиката.
Фондация
„Искам бебе” и ДЦВХУ отново
ще имат свой щанд на Изложението.
- Културната програма е
част от съвременната идея
за Панаира. Къде и кои ще
бъдат гостуващите състави,
изпълнители и т.н.?
- Вече стана въпрос за откриването на Панаира с концерта на Жана и Рафи във
вечерта на 12 май. Друг концерт е този на групата, изпълняваща руски песни - „Грамофон” на 14 май, сряда, от 18
часа. Огненото шоу на група
F4 – Бургас е част от „Нощта
на музея” в събота. В рамките
на панаирния афиш е и спектакълът на Държавен куклен
театър – Стара Загора „Който
не работи, не трябва да яде”.
Възраждаме традицията и на
киноложките изложби на поляната на Борово око.
- Какви прояви от своя
страна ще организират културните институции от града, за да представят своята
дейност пред гостите на Панаира?
- Свое място в афиша имат
библиотеката,
читалището,
музеят, ТИЦ, традиционните прояви, с които свързваме
панаирната седмица. Библиотеката например ще участва
с представянето на автора Георги Атанасов и литературен
кръг „Смисъл”, с краеведските
си четения. ЦДГ „8 март” посреща голямата библиотека
в малката библиотека на детската градина. ОНЧ „Напредък” е домакин на празника
на песента „Люлека ми замириса”, а Историческият музей
открива популярната сред нашите гости и съграждани „Нощ
на музея”, с няколко изложби:
„Светкавица – 1922”, „Кукери”,
с постоянната си експозиция
„Икони и църковна утвар” в
Свещаровата къща. Туристическият информационен център също е наш традиционен
съмишленик, като на 14 май
организира срещата „Икономическият потенциал на туризма в Търговищкия край”.
Многобройни и разнообразни
през седмицата са проявите
на училищата. Но всичко това
подробно е описано в панаирната програма. Аз се надявам
както на голяма посещаемост
в залите на Изложението,
така и на повече посетители на проявите, включени в
съпътстващата културна програма. Надявам се всеки един
от нас да открие по нещо за
себе си и то да му остави хубав спомен!

Понеделник, 12 май 2014 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

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

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

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

Продавам тухлен АПАРТАМЕНТ, 76 кв. м., лукс състояние в
кв. „Борово око”. Цена: По споразумение. тел: 0886/ 735 008

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

Продавам ДЕТСКО
ЛЕГЛО, ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам ДВОРНО МЯСТО в
местността Кованлъка с ток,
вода и декоративна барака до
канала. тел: 0898/ 211 129
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
лв. като крайна цена за купувача
тел: 0887/ 93 99 30
Продавам 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

(1-4)

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

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

Давам под наем
ОФИС в Идеален
център в
Търговище
тел: 0887/ 36 95 92
(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

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

(1-4)

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
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
51 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), нов
59 000
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
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
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, добро състояние 40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 3, подобрения
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
38 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

(1-2)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
26 кв.м. Борово око, ет. 2, тухлена бокс. 23 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4, двустаен, ново
строителство, обзаведен
49 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7, двуст. панел
32 000
67 кв.м. Запад 1, ет. 1, двустаен тухла,
климатик, локално парно
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
42 000
39 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), ново
строителство, завършен вид 27 000
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
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1,
отремонтиран
46 000
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

(1-4)

(1-1)

ТЕЛ: 0879/ 015 250

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам ПЕРНИШКА
вода, кладенец в село
ПЕЧКА. Цена: 500 лв.
Васил Левски.
И стопански постройки с тел: 0601/ 6 53 84
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124

(1-4)

Продавам ТУХЛЕН АПАРТА- Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райоРЕСТОРАНТСКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж: КОМПЛЕКС НА ЮЖ- МЕНТ спалня, хол, кухня, ВИЛА в област Кованлъка. Отремонтирана, обзаведена, годна за живе4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
НОТО ЧЕРНОМОРИЕ 52 кв. м. до Пазара, старо ене, с голяма тераса и панорамен
Към апартамента има таванско помещение ТЪРСИ СЛАДКАРИ
строителство, Изток-За- изглед. С ток и вода, дворно място
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
ХРАНА И КВАРТИРА
1 дка, с лозе и овощни дръвчета.
пад, един балкон, мазе,
добро състояние, с чудесна панорама!
Лесно достъпна с нотариален акт.
ОСИГУРЕНИ
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
климатик.
На изгодна цена

Търся
МЕДИЦИНСКИ
СЕСТРИ за Хоспис
в Слънчев бряг
тел: 0887/ 937 023

тел: 0887/ 49 20 85

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

тел: 0897/ 44 17 69

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
КЪЩА за
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим семейство
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк цен- в ТърговиСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
ще. тел:
тел: 0889/ 92 02 59
0897/ 81 70 31
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550
(1-5)

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

(1-4)

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

(1-4)

Продавам
Продавам /неограничено/ втодворно
ра употреба ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ,
ЦИГЛИ, ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ,
място в Бряг,
на склад в с. Маково
0,9 дка.
тел: 0885/ 62 46 96
 0899/ 19 17 11

Търся жени
за работа в Чехия
тел: 0892/ 92 47 91

(1-2)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

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



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

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

Давам
ГАРСОНИЕРА
под наем в
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Търговище
0899/ 19 17 11
Ñòðàíèöà

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

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

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

12 май 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Скитница
21.00 ч. - приключенски

12 май
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:05 Жребият - тв филм /
14:20 Приказки за физиката
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Джоузефин
Бейкър - тв филм
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.bg: 100 години
от рождението на
оперния бас Борис
Христов
21:55 В кадър
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици- сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:30 Лице в лице

18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 България търси талант полуфинален концерт
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Екстремни мечти - сериал
09:00 Екстремни мечти - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
11:30 Праведен - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Агенти под прикритие сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Нокаут - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Избягай, ако можеш сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Праведен - сериал
20:00 Зона спорт
22:00 Срещу смъртта - екшън
00:00 Снайперисти- сериал

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 90210 - сериал
11:00 Заредено оръжие - комедия
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
15:45 Тя е жената - комедия
18:00 Престъпления от класа сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Убийството - сериал
21:00 Скитница - приключенски
23:30 Бам Маргера представя:
Къде е Дядо Коледа? биографичен

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн- анимационен
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Той не си пада по теб комедия
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Теория за големия взрив
- сериал

ВТОРНИК

Diema TV

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Серафим Фолс - екшън
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Хавай 5-0 - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
bTV Lady
08:00 Женско царство - сериал 18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 20:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
11:30 Американска наследница 21:00 8 Прости правила сериал
- сериал
21:30 Студио Чемпиъншип,
12:30 Бон Апети
директно
13:00 Шоуто на д-р Оз 21:45 Футбол: Втори полутокшоу
финален плейоф в
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
Чемпиъншип, втори
15:00 Блясък - риалити
мач, директно
15:30 Пътят към висшата мода23:40 Студио Чемпиъншип,
риалити
директно
16:00 Призракът на Елена сериал
Kino Nova
18:00 Самозванка- сериал
07:40 Да изгубиш себе си 19:00 Американска наследницатрилър
сериал
09:55 Имението Даунтън 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
11:30 Актове, предизвикващи
22:00 Пепел от рози - сериал
смъртта - трилър
00:00 Самозванка - сериал
13:30 Реката - драма
16:00 Бавачката Макфий Nova TV
комедия
06:20 Здравей, България
17:55 Имението Даунтън 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:30 Рокфелер плаза 30 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Малката булка - сериен
15:00 Мелодията на сърцето - 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
сериен
21:00 Патриотични игри 16:00 Новините на Нова
екшън
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 местопрестъпление23:25 От местопрестъпление
забавно предаване
то: Маями - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу

- сериал
08:30 Екстремни мечти - сериал 20:30 Шоуто на Винс Вон комедия
09:30 Добрите момчета - сериал
22:30 Ало, ало - сериал
10:30 Нокаут - сериал
11:30 Праведен - сериал
bTV Lady
12:30 Най-добрият нинджа 08:00 Женско царство - сериал
риалити
09:30 Светлина в тунела 13:00 Агенти под прикритие сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 14:00 Екстремни мечти - сериал
сериал
15:00 Нокаут - сериал
11:30 Американска наследница
16:00 Добрите момчета - сериал
- сериал
17:00 Избягай, ако можеш 12:30 Бон Апети
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
18:00 Снайперисти - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
19:00 Праведен - сериал
15:00 Тайните на градинаря20:00 Щитът - сериал
лайфстайл
21:00 Лонгмайър- сериал
15:30 Освежи дома си с Деби
Травис- лайфстайл
22:00 Погрешен завой 2 16:00 Призракът на Елена фантастика
сериал
bTV Cinema
18:00 Самозванка- сериал
09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Цветовете на любовта 10:00 Тера нова - сериал
сериал
11:00 Тя е жената - комедия
22:00 Пепел от рози - сериал
13:00 Тера нова - сериал
00:00 Самозванка - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
15:45 Скитница - драма
18:00 Престъпления от класа - 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Фамилията - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Убийството - сериал
13:30 Малката булка - сериен
21:00 Началото на мрака 15:00 Мелодията на сърцето драма
сериен
23:00 Фамилията - сериал
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:20 Часът на Милен Цветков
09:00 Комиците - шоу
10:00 Семейство Гризуолд във 17:30 Господари на ефира - шоу
bTV
ваканция - приключенски 18:00 Сделка или не – тв. игра
07:00 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
12:00 Да,мило - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
13:00 Теория за големия взрив- 20:00 Денсинг старс - тв шоу
11:30 Бон Апети
23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Блондинка в книжарница- 23:30 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
Diema TV
та - сериал
13:30 Опасни улици- сериал
09:00 Среднощен ездач 15:00 Цветовете на любовта 15:00 Напълно непознати
сериал
- сериал
- сериал
10:00 Удар със стик 3: Младежка
16:00 Ало, ало - сериал
16:30 Кухнята на Звездев
лига - комедия
17:00 Аламинут - шоу
17:30 Лице в лице
12:00 Готини татковци - сериал
18:00 Времето лети - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големия взрив 12:30 Полицейска академия 19:00 bTV Новините
сериал
- сериал
20:00 Север Юг- сериал
19:30 Блондинка в книжарница- 13:30 Безследно изчезнали 21:30 Фамилията- сериал
сериал
та - сериал
22:30 Шоуто на Слави
14:30 Хавай 5-0 - сериал
20:00 Старчета разбойници
23:30 bTV Новините
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:05 Жребият - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Джоузефин
Бейкър - тв филм
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Референдум: Гласоводител
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 2 - тв филм

23:30 Новините на Нова

Kino Nova - Саблина
21.00 ч. - комедия

13 май
БНТ 1

14:00 Блондинка в книжарницата - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:30 Блондинка в книжарницата - сериал
20:30 Семейство Гризуолд във
ваканция - приключенски
22:30 Ало, ало - сериал

bTV Action

15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Разпоредителите криминална
23:55 Снайперисти - сериал

Kino Nova

09:55 Имението Даунтън сериал
11:00 Реката - драма
13:30 Невероятният Джо комедия
15:30 Патриотични игри екшън
17:55 Имението Даунтън сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Сабрина - комедия
23:40 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Къртицата: Разтърсване
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Къртицата - риалити
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
21:30 Великолепният век сериал
22:30 Новини
23:00 Военни престъпления
Лос Анджелис - сериал

СРЯДА

Kino Nova - Защитна стена
21.00 ч. - екшън

14 май
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:05 Жребият - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
16:00 По света и у нас
16:20 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Евроизбори 2014:
Диспут на тема Европейски политики за
икономически растеж и
финансова стабилност
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: Финал на
Лига Европа - пряко

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Екстремни мечти сериал

09:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Нокаут - сериал
11:30 Праведен - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Агенти под прикритие сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Нокаут - сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Праведен- сериал
20:00 Щитът - сериал
22:00 Снайпериста 2-екшън

15:30 Херкулес - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия
bTV Lady
- сериал
08:00 Женско царство - сериал
18:30 Готини татковци 09:30 Светлина в тунела сериал
сериал
19:00 Безследно изчезнали
10:30 Призракът на Елена - сериал
сериал
11:30 Американска наследница 20:00 Хавай 5-0 - сериал
21:00 Снайперисти - сериал
- сериал
22:00 Формула на унищоже12:30 Бон Апети
нието - екшън
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:50 Снайперисти - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
15:00 Дом и градина - идеи и
Kino Nova
решения
09:40 Имението Даунтън 16:00 Призракът на Елена сериал
bTV Cinema
сериал
10:45 Невероятният Джо 09:00 Трета смяна - сериал
18:00 Самозванка - сериал
комедия
11:00 Началото на мрака 19:00 Американска наследница 12:45 Миг на гениалност драма
- сериал
биографичен
13:00 Тера нова - сериал
20:00 Цветовете на любовта 15:15 Сабрина - комедия
14:00 Досиетата Х - сериал
сериал
17:55 Имението Даунтън 16:00 Далас: Джей Ар се завръ21:00 Цветовете на любовта сериал
ща - екшън
сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 18:00 Престъпления от класа 22:00 Пепел от рози - сериал
сериал
сериал
00:00 Самозванка - сериал
20:00 От местопрестъпление19:00 Фамилията - сериал
то: Маями - сериал
Nova TV
20:00 Убийството - сериал
21:00 Защитна стена - екшън
21:00 Жената на астронавта - 06:20 Здравей, България
23:15 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
драма
то: Маями - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
23:00 Кадилак от чисто злато
13:00 Новините на Нова
TV 7
bTV Comedy
13:30 Малката булка - сериен
06:30 Добро утро, България
09:00 Аламинут - шоу
15:00 Мелодията на сърцето - 09:30 Усещане за жена - шоу
10:00 Шоуто на Винс Вон сериен
11:30 Къртицата: Разтърсване
комедия
16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Теория за големия взрив 16:20 Часът на Милен Цветков 13:00 Федерални свидетели
17:30 Господари на ефира - шоу
- сериал
- сериал
14:00 Блондинка в книжарница- 18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Лекар в планината 19:00 Новините на Нова
сериал
та - сериал
20:00 Големите надежди - шоу 15:00 Къртицата - риалити
14:30 Старчета разбойници
22:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
- сериал
23:00 Новините на Нова
16:00 Момичето с червения
15:00 Напълно непознати
23:30 Д-р Хаус - сериен
шал - сериал
- сериал
17:00 Дневен ред - шоу
Diema TV
16:00 Ало, ало - сериал
18:30 НОВИНИ
09:55 Разпоредителите - ко17:00 Шоуто на Слави
19:30 Следващият, моля - тв
медия
18:00 Майк и Моли - сериал
игра
18:30 Теория за големите взри- 12:00 Готини татковци - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
12:30 Полицейска академия вове - сериал
21:30 Великолепният век сериал
19:30 Семейство Флинстоун сериал
13:30 Безследно изчезнали анимационен
22:30 Новини
сериал
20:30 Да защитиш живота си 22:55 Club News - лайфстайл
14:30 Хавай 5-0 - сериал
комедия

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Пистолет, куфар и три смърдящи дула

15 май
БНТ 1

22:30 Ало, ало - сериал
00:00 Напълно непознати сериал

16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия
- сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали
bTV Lady
- сериал
09:30 Светлина в тунела 20:00 Хавай 5-0 - сериал
сериал
21:00 Снайперисти - сериал
10:30 Призракът на Елена 22:00 Завръщане в бъдещето
сериал
III - комедия
11:30 Американска наследница
- сериал
Kino Nova
12:30 Бон Апети
09:40 Имението Даунтън 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
10:45 Миг на гениалност 15:00 Духът на здравето
биографичен
16:00 Призракът на Елена 13:15 Мач пойнт - трилър
сериал
15:45 Защитна стена - екшън18:00 Самозванка - сериал
трилър
19:00 Американска наследница- 17:55 Имението Даунтън сериал
сериал
20:00 Цветовете на любовта 19:00 Рокфелер плаза 30 bTV Cinema
сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
20:00 От местопрестъпление10:00 Тера нова - сериал
то: Маями - сериал
Nova TV
11:00 Жената на астронавта 21:00 Относно Хенри - драма
06:20 Здравей, България
драма
23:15 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
13:00 Тера нова - сериал
то: Маями - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
14:00 Досиетата Х - сериал
13:00 Новините на Нова
15:00 Фамилията - сериал
TV 7
16:00 Далас: Войната на семей- 13:30 Малката булка - сериен
06:30 Добро утро, България
15:00 Мелодията на сърцето - 09:30 Усещане за жена - шоу
ство Юинг - драма
сериен
19:00 Трета смяна - сериал
11:30 Къртицата: Разтърсване
16:00 Новините на Нова
20:00 Убийството - сериал
12:30 Новини
16:20 Часът на Милен Цветков 13:00 Федерални свидетели
21:00 Офис треска- комедия
bTV
17:30
Господари
на
ефира
шоу
23:00 Отис – трилър
- сериал
06:30 Тази сутрин
18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Лекар в планината bTV Comedy
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Новините на Нова
сериал
09:00 Шоуто на Слави
11:30 Бон Апети
15:00 Дневниците на Кър10:00 Да защитиш живота си - 20:00 Денсинг старс - тв шоу
12:00 bTV Новините
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ
тицата
комедия
12:30 Шоуто на Слави
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
13:30 Опасни улици - сериал 12:00 Семейство Флинстоун23:30 Новините на Нова
16:00 Момичето с червения
анимационен
15:00 Цветовете на любовта
шал - сериал
Diema TV
13:00 Теория за големия взрив
- сериал
09:00 Среднощен ездач -сериал 17:00 Дневен ред - ток шоу
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
10:00 Формула на унищожение- 18:30 НОВИНИ
14:00 Да, мило - сериал
17:00 bTV Новините
19:00 Студио футбол
то - екшън
15:00 Напълно непознати
17:30 Лице в лице
12:00 Готини татковци - сериал 19:15 Купа на България по
- сериал
18:00 Времето лети
футбол: ФИНАЛ
12:30 Полицейска академия 16:00 Ало, ало - сериал
19:00 bTV Новините
21:10 Студио футбол - Нагсериал
17:00 Столичани в повече 20:00 Север Юг - сериал
раждаване
13:30 Безследно изчезнали сериал
21:30 България търси талант 21:40 КЪРТИЦАТА - риалити
сериал /
18:00 Майк и Моли - сериал
полуфинал
22:40 Новини
18:30 Теория за големия взрив 14:30 Хавай 5-0 - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:05 Club News - лайфстайл
15:30 Херкулес - сериал
- сериал
23:30 bTV Новините
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:05 Жребият - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:05 Саладин - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Животът на Джоузефин
Бейкър - тв филм
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 Дебат между кандидатите за Председател на
Европейската комисия
23:40 По света и у нас

bTV Action

08:30 Екстремни мечти - сериал
09:30 Жива мишена - сериал
10:30 Нокаут - сериал
11:30 Праведен - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Агенти под прикритие сериал
14:00 Щитът- сериал
15:00 Нокаут - сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист:Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Лонгмайър - сериал
22:00 Апокалипсис край Стоунхендж - екшън
00:00 Снайперисти- сериал

19:30 Семейство Флинстоунанимационен
20:30 Пистолет, куфар и три
смърдящи варела комедия
22:30 Ало, ало - сериал

Понеделник, 12 май 2014 г.
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Ñòàâàòå ëè çà øåô?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Отговорете с лека
ръка на въпросите в
този тест. Ако ли пък
не успеете да дадете
нито един подходящ
отговор, пак си сложете ръката на сърцето
и се запитайте откога
всъщност не сте се появявали в офиса?
1. Сутрин обикновено
закусвам:
А) в къщи с жената и децата, като междувременно
преглеждам вестника и си
мисля с ужас, колко много
работа ме чака през деня;
Б) В автобуса или в трамвая, на път за работа- със
сандвич в едната ръка и с
мобилния телефон в другата.
В) Какво е това закуска?
2. Почти всички заседания, които провеждам
траят:
А) само по 20 минути. На
тях поставям за обсъждане по 2-3 конкретни неща.
Има дни, в които изобщо
не свиквам заседания.
Б) Понякога се точат с
часове. Последното заседание продължи цели 6
часа, после се съвземах
три дни от него;
В) Свиквам оперативки,
които протичат мигновено.
3. Когато телефонът позвъни:
А) Само вдигам слушалката или оставям секретарката да го стори – тя знае
по-добре от мене, с кого
трябва и с кого не трябва
да разговарям;
Б) щом посегна към слушалката, кабелът и се заплита ( не може да не ви се
е случвало и на вас). Вчера
проклетият кабел, сякаш
оживя в ръката ми и разля
всичките ми кафета, които
“отлежаваха” на бюрото
ми;
В) Направо ми призлява
от телефонния звън
4. В рамките на един
нормален работен ден се
срещам:
А) най-малко с трима и
най-много с 10 души
Б) най-малко 17 наймного с 20 души
В) с над 1000 000 души.
5. Следните фрази определят най-добре отношението ми към професионалната ми кариера:
А) Чувствам се доволен,
макар, че ме гризе съмнението, дали има смисъл да
продължавам да се трепя
толкова много в работата.
Б) Доволен съм, но се
притеснявам от напъните
на племенника на директора да ме измести. Още
е хлапак и заема по-ниска длъжност от мен, но е
ужасно напорист и пробивен;
В) Надявам се, че никой нищо няма да узнае
за мен, докато аз самия не
узная, какво точно правя в
същност.
6. Когато през зимата
се разболях от онзи отвратителен грип:
А) Лежах през цялото
време в къщи и се обадих

няколко пъти по телефона
в офиса. Добре поне, че се
наспах като хората;
Б) Отсъствах само един
ден и се върнах на работа,
макар че ми беше много
зле. Слава богу, че никой
не пожела да разговаря с
мен от страх да не се зарази. Лошото беше, че после
се влачих полуболен цели
два месеца;
В) Бях през цялото време в разни командировки –
с запушен нос, заглъхнали
уши и болки в цялото тяло.
Но просто нямаше как да
не присъствам на разни
важни заседания и срещи,
по-скоро бих умрял, отколкото да не отида.
7. Нощем най-често съ-

нувам:
А) Всъщност сънувам
рядко и после не си спомням какво
Б) Колежката Петрова,
която напоследък е супер
секси;
В) Все ми се присънва,
че шефът на отдел “кадри”
ме преследва с брадва.
ОТГОВОРИ:
4 и повече
отговори А):
Не си правете никакви
илюзии, вие никога, нищо
няма да постигнете в работата си. Налягайте си
парцалите там, където
сте и не си мечтайте за
никакво повишение.
4 и повече
отговори Б):

Имате добра закваска
за началник, но ви липсва
известна доза некомпетентност, за да бъдете
истински шеф. Продължавайте да атакувате пирамидата на властта.
4 и повече
отговори В):
Ами, че вие сте роден
за шеф! Ако още не сте
се докопали до началническия пост, ако още не сте
се справили с конкурентите си, то е само защото
не сте достатъчно настървен. Дерзайте!
Няма начин да не седнете в заветния стол и да
не наложите своя авторитарен и абсолютно неефикасен стил на работа.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Нова седмица – нов късмет, а вашият е и в работата, и в любовта. Овните гонят изяви и печалби, но не е зле да бъдат отзивчиви
и към предложения за бизнес партньорство, сега офертите са добри.
Склонни сте да се нагърбвате с повече задачи, съвместната дейност
е от полза, а и ви носи радост. Вечерите си давайте отдих, споделяйте с найблизки преживяно и вълнения, повеселете се заедно...
ТЕЛЕЦ В началото на новата седмица за вас са важни въпросите за
приходи и партньорства. Везни ви подсказват добри възможности за
дейност. Телците като Козирозите ще насочат вниманието си повече
към финансите, но е важно и да не се месят в спорове на колеги,
познати, клиенти. Мнението ви е ценено от влиятелни хора, знаете къде да
насочите сили, другото ще се нарежда после.
БЛИЗНАЦИ Следващите няколко делника изправят вас, Везни и
Водолеи пред доста трудности в работата. Група Близнаци ще гледат
да уредят отношенията си с колеги, партньори, клиенти, професионалните сложнотии не ги плашат. Уважавате околните и искате уважение за усилията си, сега не е време да критикувате другите за допуснати
слабости, да задълбочавате несъгласия. Благородството е оценено.
РАК И сега, и в следващите почивни дни трябва да упорствате за
уреждане на лични и делови неща. Част от Раците май ще променят
плана си за работа, усилията им не са особено ефективни, а те са
амбициозни хора. Анализирайте ситуацията, ако ви е нужно – допитайте се до компетентни близки, важно е семейството да ви подкрепя. Дамите
се справят по-умело с проблемите вкъщи.
ЛЪВ Трудна седмица, а и отношенията в екипа го усложняват. Група
Лъвове няма да се месят в спорове, които не ги засягат лично, втори
ще покажат на колеги и приятели, не няма да търпят да им налагат
идеи. Споко, намират се близки, които ще посредничат при уреждане
на деликатните въпроси. А и други, които ще ви съдействат за нова работа,
съответно по-високи печалби.
ДЕВА Имате хубави делови идеи, но е важна и добрата организация
на всяко начинание. Девите трябва да действат в екип, обаче колеги
и партньори сега бързат, увличат се в приказки, вместо в конкретна
работа. Ще поговорите с всеки, в чиято изява виждате слабо място.
Взискателни сте към себе си, ето защо и другите се вслушват в препоръките,
това обещава висок общ резултат.
ВЕЗНИ Предоставят ви се добри делови възможности, ще подтиквате и Телци са ги използват по-оперативно. Везни, Близнаци и
Водолеи се натъкват на повече пречки, за последния знак са найголеми. Имате и много приятели, съветите им са важни за работата
ви. Част от знака ще се заемат с учене и се откъсват от компании, няма да е
за дълго. Финансите изискват повече грижи.
СКОРПИОН Новата седмица ви носи неочаквани проблеми в работата, макар че влагате в нея и умения, и старание, и дисциплина.
Скорпионите да приемат нещата спокойно, те нямат вина за общата
ситуация. За момента не търсете и големи промени, шефовете оценяват приноса ви, но май не могат да ви предложат по-висок пост и
заплащане. Е, след време хоризонтите ще просветнат, имате и идеи в запас...
СТРЕЛЕЦ От миналия вторник някои делови планове зависят от
шефове и влиятелни познати, консултирайте се как гледат на нещата. Стрелците да не се надяват друг да им реши проблема, възникват
и още възможности за изява и печалби. Вие използвайте условията
пъргаво, но предпазливо, рисковете не са малки. Бдителните ще се
справят добре, приходи им идват, ала не са колкото очакват.
КОЗИРОГ Имате финансови проблеми и като че ли практическите
трудности не ви правят голямо впечатление. А те са доста, Козирозите
започват седмицата с нови делови проекти и макар че идеите са добри, в началото ще има сериозни критики. Не бързайте да отговаряте,
да се сърдите, след време всичко си идва на място, усилията ви ще бъдат
наградени.
ВОДОЛЕЙ Започвате седмицата с трудни задачи, като Близнаци и
Везни се натъквате на сериозни пречки. Те няма да уплашат Водолеите, неудобството е, че са поели ангажименти за услуги на колеги, познати и близки. Упорствайте в работата, но не усложнявайте технически проблеми и неразбирателства с околните. Обедините ли сили, решенията
ще са по-бързи и леки, знаете да убеждавате.
РИБИ Сега редица делови ситуации не са ясни, но те няма да ви
откажат от реализацията на отдавнашни идеи. Рибите ще си гарантират условия и за служебен напредък, и за уреждане на личните
неща. Някои сега се обвързват с любимия, поемат грижата за общ
бит и дом. Ако е имало поводи за спорове, тактично изчакайте, мотивите на
околните изискват много сериозен анализ.

Понеделник, 12 май 2014 г.
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Ñíèìêà: Ïåòúð ÃÅÐ×ÅÂ
Град Елена,
май `2014 г.

Пинокио можел да изрече само 13 лъжи

Пинокио можел да изрече само 13 лъжи преди носът му да стане толкова дълъг и тежък, че да му счупи
врата, установи британски
учен.
За целите на забавното
изследване Стефан Люлин
от университета в Лестър
започнал да изчислява размерите на главата на Пинокио. След това той установил, че ако е била издялана
от дъб, дървената кукла би
тежала малко над 4 кг, а носът й би бил дълъг 2,50 см.
Ако дължината на носа се
удвоявала при всяка лъжа,
тринадесетата би причинила такъв натиск на врата на
куклата, че той би се счупил. Изследователят осъзнава, че способността на

ÒÎÏ ÂÈÖ
- Мамо, съборих шкафа в
хола!
- Какво те очаква, като разбере баща ти!
- Той вече разбра, защото е
под него!
***
- Каза ли у вас, че ти писах
двойка?
- Да, госпожо.
- А вашите какво казаха?
- Нищо, тях ги нямаше вкъщи.
***
Жената е като калкулатора - събира проблеми, отнема
време, умножава разходите и
разделя имуществото.
***
Детенце пита майка си:
- Мамо, вярно ли е, че нас ни
храни Господ?
- Общо взето, да, синко.
- А децата ги носи щъркелът?
- Да.
- Тогава ми кажи защо държим татко вкъщи?
***
- Как се нарича мъж, на когото е провървяло в любовта?
- Ерген.
***
Малко момиченце в детската градина плаче. Учителката го пита:
- Какво става, кой те обиди?
- Петьо.
- И какво ти каза?
- Каза, че тъщите трябвало
да се избиват още от малки.

Тракия Глас
България ЕАД

носа на
Завод за домаПинокио
кинско стъкло
да расте
е „изклютърси да назначи :
чителна”,
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
разкрива
СТРУКТУРИ 2 бр.
БГНЕС.
Изисквания:
„Но тази
- Минимум 4 години професионален опит,
уникалпознания относно машините за производна
споство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат авсобност
тобиография и мотивационно писмо на
може да
адрес:
създаде
Търговище 7700, кв. Въбел,
сериозен
Индустриална зона,
проблем
Тракия Глас България ЕАД,
Завод за домакинско стъкло,
на
кукотдел „Човешки ресурси”
лата
и
или на е-mail: garif@sisecam.com.
продълСрок за подаване на документи
жителни
12.05.2014 г.
лъжи не
са
препоръчителни за здравето и допълва той.
добруването на Пинокио”,
Анализът на любимия
на децата герой, създаден от
Карло Колоди, е
публикуван в изданието Journal
of Interdisciplinary
Science
Topics,
което дава трибуна на забавни,
но точни научни
изследвания, направени от студенти. Теорията
на изследователя не е тествана
уведомява своите клиенти, че в известната приот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- казка, защото
в оригиналната
мираната питейна вода по електронен път история, напи(Е pay), както и да получават електронни сана от италианския автор през
фактури (e Faktura)
1883 г., куклата
Подробности на сайта на „В и К” Търговище казва само три
ПРОДАВАМ
лъжи.

БОКСОНИЕРА

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 13.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: кв.Сеячи, кв.Невски - гр.Попово, с.Светлен , ВО Светлен
- общ.Попово
На 13.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв. Сеячи, кв. Невски - гр.Попово, с.Светлен , ВО
Светлен - общ. Попово.
На 14.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: с.Глогинка, с.Заветно, с.Кошничари и язовир с.Росина общ.Попово.
На 14.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: с. Глогинка, с.Заветно, с.Кошничари и язовир с.Росина
- общ.Попово.
На 15.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ВС Родопа /Братя Томови/ гр.Попово, с.Зараево ,
с.Козица - общ.Попово.
На 16.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Садина, с.З.Стояново, с.Помощица, ТП Църква
с.Ломци - общ.Попово .
На 19.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: ТП Мелница - Попово, ПБ Асфалтова база-Попово, ТП
Чедо-Попово , ТП Фуражен Попово, с.Кардам, с.Дриново
- общ.Попово.
На 20.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: с.Ломци, с.Еленово, с.Тръстика - общ.Попово.
На 21.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: МТП Птицеферма-Попово, с.Звезда , с.Априлово
,с.Марчино, с.Долна Кабда - общ.Попово.
На 22.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: с.Осиково, с.Цар Асен - общ.Попово, с.Голямо Градище - общ.Опака.
На 23.05.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: с.Ковачевец, с.Посабина - общ.Попово.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти
за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация
можете да получите на тел. 0700 161 61

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

