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КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

референдум
Ще обновяваме “За”
в Търговищко
областния град

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

Подписите си сложиха над 5 000 души

Ремонтни дейности за 20 милиона лева
започват в Търговище през 2014 г.
Свилен НИКОЛОВ
В нарочна пресконференция кметът Красимир Мирев и народният представител от
Коалиция за България
Явор Куюмджиев разясниха как ще бъдат изразходвани тези пари.
Те очертаха обектите,
по които ще започне
работа още през тази
година, като декларираха и ангажимент процедурите и сроковете за
изпълнение на ремонтните дейности да не се
просрочват.
През тази година четири обекта в града ще
получат финансиране
за ремонтни дейности
от
инвестиционната
програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Това са квартал
192 - районът между
улиците „Брегалница”,
„Кюстенджа” и „Трапезица”. Тук междублоковите пространства ще
придобият европейски
облик, с асфалтирани
улици и тротоари за пешеходците. Цялостен
ремонт предстои и на
детска градина „Веселушко“, на ул. „Трапезица”. Предвижда се и
изграждането на спортни и детски площадки

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

в парк "Юкя". Пари ще
има и за консервацията
на Базилика №3 в крепостта „Мисионис”. По
думите на кмета Красимир Мирев, първите три
обекта може да се разглеждат като един интегриран проект, с който ще
подобри живота на над
4 хил. души в тази част
на града. Процедурата
за изпълнители на ремонтните дейности вече
е стартирала, а интересът от страна на фирми
изпълнители
е много
голям. Само за квартал
192 са кандидатствали 8
фирми, подчерта Мирев.
Ще бъде и изтеглен
инвестиционен
заем
за 1 млн. и 600 хил. от
община Търговище, а с
парите ще бъдат ремонтирани 11
(на 2 стр.)

Над 5000 граждани в област Търговище
подкрепиха идеята за
провеждане на референдум за промени в
изборното
законодателство. В рамките на
три седмици над 50 доброволци от организациите на партия ГЕРБ в
региона се включиха в
събирането на подписи
в обособени централни
места в петте общини
в областта. Набирането
на подписи се извършваше и в партийните общински офиси.
„Подкрепяте ли част
от народните предста-

В Търговищка област

Две болници с
още финансиране

Борислав КУРДОВ
Общо 50 болници в
страната, които са в отдалечени и рискови райони, ще си разделят 6
милиона лева допълнително финансиране за
тази година. Това обявиха от Министерството
на здравеопазването.
Критериите за попадане в списъка с подпомогнатите здравни заведение не бяха малко,
но основните са поне
40% от населените места в общината да са отдалечени на най-малко
40 километра от област-

Болницата в Попово

ната болница, делът на
възрастното население
да бъде по-висок от
средния за страната и
безработицата също да
е над средното ниво.
Първоначално
в
списъка на Министерския съвет попаднаха
42 болници. След това
единият от критериите
беше променен и така
още 8 болници ще бъдат подпомогнати.
В Търговищка област
две от здравните заведения отговарят на критериите. Това са болницата
в Омуртаг,
(на 2 стр.)

вители да се избират
мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
Подкрепяте ли да може
да се гласува и дистанционно по електронен
път при произвеждане
на изборите и референдумите?". Това бяха трите конкретни въпроса,
които бяха предложени
от президентът Росен
Плевнелиев. Подписката за национален референдум бе инициирана
от граждански инициативен комитет „Национален
(на 2 стр.)

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

В I ОУ - Търговище

Благотворителен концерт

За благодарността, радостта и надеждата
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ
„Христо Ботев” –
Търговище
Тази учебна година

предлага ново и интересно
предизвикателство за учениците
и преподавателите от
Първо основно училище „Христо Ботев” в
Търговище. В историята
на развитието си, елитното учебно заведение
съчетава традициите на
българското образование със съвременните
европейски ценности.
Сега привлекателно за
I ОУ се оказва едно начинание, което набира
все по-голяма популярност в целия свят – изучаването на китайски
език. Любопитен факт
е, че в своята история
училището (на 4 стр.)

Обиколка на ДПС-лидери

Народният представител Тунчер Кърджалиев за „езика на омразата, подкрепата на правителството „Орешарски” и Референдума”
Както стана известно, от 7-ми март председателят на ДПС Лютви Местан и придружаващите
го – неговият заместник Рушен Риза, Алиосман
Имамов и евродепутатът Хюлис Хюсменова, както и други видни представители на партията, са
направили обиколка в няколко съседни области,
като тя е започнала от Търговище. Тук те са се
срещали с ръководители на местните структури, кметове и женски дружества към ДПС.
По този повод на 10- дума за фундаментал- е предизборна обити март /понеделник/ ни позиции на ДПС в колка, а подготовка за
народният представи- сегашния политически нея. Централното рътел от ДПС за Търго- момент, ще си позво- ководство поначало в
вищка област Тунчер лим да цитираме части годините изгради един
Кърджалиев е дал ин- от неговото интервю, неразривен
режим
тересно интервю пред отпечатано и в сайта на в своите регионални
представител на радио ДПС.
структури. Преди ня„…Това все още не колко
„Фокус”. Тъй като става
(на 2 стр.)

Четвъртък, 13 март 2014 г.
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земеделска
техника
Задигнаха Нова
Спасяват туршиите
Всяка година в страната се
злато, пари купуват по 1 500 трактора от бомбиране
иотлаптоп
апартамент
Посред бял ден

в Търговище

За дръзка кражба от жилище в Търговище съобщиха
от Полицията. Неизвестен
за сега извършител, ползвайки подбран или подправен ключ, е влязъл в апартамент в града час преди
обяд в понеделник. Домът е
собственост на 42 годишен
мъж от Търговище.
Необезпокояван, крадецът отмъкнал незакрепена
метална каса с намиращите се в нея около 100 грама
златни накити и сумата от
3 700 лева. Престъпникът
не се посвенил и да задигне преносим компютър на
тръгване.
По случая е образувано
досъдебно производство.

Това ви интересува

По 1500 чисто нови трактора и 280 комбайни се регистрират годишно от българските земеделци. Това
стана ясно по време на
Международната селскостопанска изложба „Агра
2014” в Пловдив. Така в последните пет години делът
на най- старите машини
е намалял с 2 процентни
пункта. Въпреки това земеделци определиха данните
като тревожни, тъй като
старите машини продължават да са преобладаващи.
Според инж. Иван Гайдаров
от Констролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието
и храните около 80% от
тракторите и комбайните
са над 10-годишни, което е
тревожно.

В същото време обаче
броят на машините в употреба се е увеличил повече от двойно за десетилетие.

(от 1 стр.) улици в града и
още толкова села от общината. Започва и ремонтът
на пътя Ловец – Осен за над
600 хил. лв. За завършването на водния цикъл, през
май, са предвидени малко
над 8 млн. лева, а за благоустрояване и изграждане на

ректорът на Обединения
детски комплекс в Търговище Валентика Радева.
Графиката на малката Ева
е една от трите престижни
награди за България. От нашата страна в конкурса са
участвали 8 институции със
153 произведения. „На фона
на тази статистика, удовлетвореността ни от отличието
за дете от нашата школа е
голяма”, казва г-жа Радева.
Ева Владимирова е възпитаничка на Школата за
изобразителни изкуства към
Обединен детски комплекс Търговище, а неин преподавател е Стоян Момчилов.
Творбите на даровитото
дете често се оценяват високо и получават престижни награди в национални и
международни конкурси.

пет детски площадки в града
още 350 хил. лв.
Към тези ремонтни дейности може да прибавим и
обновяването на тротоарите
около детските заведения в
града, дейност която започна вече общинското предприятие „Флора” и ремонта
на централния площад „Свобода”, за близо 4 660 000 лв.
„За първи път от четвърт век
се осигуряват толкова много средства за развитието
на града, което не би могло
да се случи без подкрепата
на правителството ”, бе категоричен кметът Мирев.
Депутатът Явор Куюмджиев подчерта, че няма
община в областта, която да
не е получила пари за готовите си проекти. От ресурса
заделен от правителството
– 320 мил. лв., одобрените
проекти за Търговищка област са за 10 мил. лв., само
за тази година. С публичната
си инвестиционна програма
правителството дава заявка
в подкрепа на регионите и
тази политика ще продължи
и през следващите години,
убеден е народният представител.
От агенция „Пътна инфраструктура“ ще получим

(от 1 стр.) която обслужва и община Антоново и
болницата в Попово, която
обслужва и жителите на община Опака.
Сведенията
показват,
че 43 на сто от населените места в Омуртажко са
на повече от 40 километра

от областната болница. От
всички села 95% са на над
70 км. отдалеченост. Делът
на населението в трудоспособна възраст е 22,2 %, а
процентът на регистрирана
безработица е 11,97.
В Попово 35 от селата са
отдалечени на 40 км от об-

Ще обновяваме областния град

Награда от международно биенале

Деветгодишната Ева Владимирова от Търговище получи медал, диплом и предметна награда от 18-тото
Международно
графично
биенале за деца и младежи,
което се провежда в град.
Торун, Полша.
В графичния конкурс са
участвали млади художници от 44 държави с 13 367
произведения, разказа ди-

Край на
синтетичния оцет,
направен
от оцетна
киселина.
С промени
в Закона
за виното
и спиртните напитки
депутатите
дефинираха понятието „оцет”…
Според дефиницията на
пазара може да се пуска
само продукт, получен чрез
ферментация на вино, плодове, плодово вино и етилов
алкохол от земеделски произход. Всички други продукти, които не отговарят на
изискванията, няма да може
да се наричат „оцет”. Така се
слага край на ментетата, получени чрез химичен синтез
помощ - близо 2 млн. лева от петролни деривати.
за ремонт на участъка от
В зависимост от произглавния път - от кв. „Въбел“, хода оцетът може да бъде
до кръговото движение на
околовръстното.
Според
Явор Куюмджиев пари ще
има и за второкласния път, (от 1 стр.) седмици опитапрез града: от околовръст- хме да направим обективен
ното през бул. „Ал. Стамбо- анализ и да си поставим релийски“ и бул. „Митрополит ални цели. Както се казва:
Андрей“ до светофарите, а „Успешните
организации
оттам по ул. „Паисий“ до из- гледат по принцип в огледахода за Преслав, но това ще лото, а неуспешните зяпат
се случи през следващата през прозореца“ – точно
година.
в това се състои тази обиКуюмджиев посочи още, колка. Навсякъде, където
че в момента се работи и отиваме – вече минаха пет
по нова идея - изграждане- области, подчертаваме, че
то на индустриална зона в евроизборите ще са маркер
Търговище. Той разясни, че не просто за нашата легиот собствеността на воен- тимност и представително-ремонтния завод може ност, но и за легитимността
да бъдат отделени около на всички партии, особено
600 дка, с който да се съз- тези, които в момента са в
даде държавно акционерно парламента. Ще подчертая,
дружество, което да влезе че по тази логика те легив националната компания тимират кабинета „Орешар„Индустриални зони“. „Таски“. В този случай, според
кива вече работят в София
и Русе и то много успешно, нас, той би бил социално поа целта ни е да приложим ефективен и би имал бързи и
този успешен модел и тук рационални решения в иков Търговище”, допълни Ку- номическата област, ако двеюмджиев. Идеята ще бъде те управляващи партии спепредставена в следващите челят достатъчно доверие.
дни и на вниманието на Ми- Иначе процедурата при нас
за номиниране на евродепунистерския съвет.
тати е семпла. Разширените
областни съвети до 30 март
ще предложат по 17 имена,
ластната болница, а 95% от а след това до 20 април Ценнаселените места са на по- тралното оперативно бюро
вече от 70 км отдалеченост. ще реши подреждането на
Тук делът на населението листата и регистрацията”.
На въпроса на водещата
в трудоспособна възраст
27,9%, а процентът на без- дали в последно време няма
известно напрежение межработица е 17,45.
Самото попадане в този ду ДПС и БСП, след огласесписък обаче не означава ната от социалистите деклаавтоматично отпускане на рация за езика на омразата,
средства.
Допълнително в която и ДПС е посочен
изискване е в посочените сред партиите, които всяват
здравни заведения да се ра- омраза в българското общеботи „по спешност”. Според
изказване на министъра на
здравеопазването Таня Андреева, „болници, които не
работят спешност, няма да
получат субсидия”
В одобрените здравни
заведения средствата ще
се превеждат месец за месец. Първият транш се очаква още до края на март.
Средствата на болниците
ще се превеждат по специална методика. Парите ще
се дават само за обслужени
спешни случаи.

Сега в земеделието има
над 250 000 броя селскостопанска техника и гордка
техника срещу 98 800 преди десет години.

“За” Референдум Две болници с още финансиране
в Търговищко
(от 1 стр.)
референдум
за изборна реформа”, с
председател проф. Георги
Близнашки. От тяхно име,
преди няколко дни, в Народното събрание бяха внесени
560 000 подписа в подкрепа
на референдума.
Народното събрание има
три месеца общо, за да провери достоверността им в
ГРАО и да се произнесе за
насрочване за референдум.
Така законовият срок за депутатите да се произнесат е
най-късно в началото на юни,
а евроизборите ще са на 25
май. Датата за допитването
се определя с Указ на президента и тя не може да бъде
по-рано от два месеца и покъсно от три месеца от обнародването на решението на
парламента за свикване на
референдум.
„ТН”

Болницата в Омуртаг

винен, плодов, алкохолен,
балсамов. За нарушителите са предвидени санкции
от 1 000 до 5 000 лв. за
физически лица и от 5 000
до 10 000 лв. за юридически. Когато депутатите
отложиха гласуването на
промените, Павел Шопов
от „Атака” разказа личен
опит с фалшив оцет – преди 2 години той си купил
оцет за 60 ст., за да си
направи буркани с кисели
краставички, но консервите „бомбирали”.

Обиколка на ДПС-лидери

ство, народният представител отговаря: „Некоректно и
непонятно за нас в ДПС положение, да сме поставени в
една редица, наред с протестиращи, извънпарламентарни сили, наред с ГЕРБ, наред
с „Атака“… Въпреки това ние
ще продължаваме да повдигаме важните за нас и вечно
актуални въпроси за правата
на човека, които в европейски контекст не бива с компромиси да се загърбват. А
пък на конкретния ви въпрос,
какво би се получило между
двете партии – между две
зрели, между две опитни и
системни политически сили,
една-единствена тема не
бива според мен да е радикален, деструктивен проблем
при условие, че на база на
комплексна програма се подкрепя общо правителство.
Самият Орешарски, убедени сме, не споделя такива
идеи и от тази гледна точка
не споделя тази отговорност,
очевидно е”.
По нататък Тунчер Кърджалиев подлага под съмнение подкрепата на Парламента за Референдум.
Причините са няколко, според него. „На първо място, има вече становище на
правната комисия в парламента, според което така
поставените три въпроса не
бива да се подкрепят, защото има сериозни проблеми
по отношение на допустимостта и конституционносъобразността, или пък са
неясно дефинирани”.

Четвъртък, 13 март 2014 г.

с
За Търновската конституция Вода
лимон По повод 135 години от възстановяването на България

Ценимир СМИЛКОВ
След Освобождението от
османска власт през 1878
г. Княжество България получава шанс за автономен
живот. Временната руска
администрация, под ръководството на специалния
руски имперски комисар
княз Донкуков – Корсаков,
има за цел за девет месеца
от юли 1878 г. до пролетта
на следващата година да
изгради основите на найвлиятелните българи от
това време, включително и
завърналия се след заточение екзарх Антим. Първите
временни управи подготвят
бъдещият подбор на заседатели и представители да
бъдат излъчени в бъдещо
събрание, носещо названието Учредително. Това е
необходимост за първите
стъпки и изготвяне на конституция на страната, необходима за всички закони и
власти.
Подборът на първите
представители в след възрожденското ни общество
е сложен. Голяма част от
тях са по право заможни и
твърде влиятелни, сред тях
преобладават духовни лица
и чорбаджии, свързани с
османската
политическа
система. Друг голям брои
са избрани, като сред тях
преобладават представители на интелигенцията, буржоазията и други изтъкнати
българи от епохата. Малък
брой остават директно назначение от комисията.
Първото събрание на депутатите от Учредителното събрание се провежда
във Велико Търново, за да
се осъществи традицията
на миналото и Търновското
царство през Средновековието. И до днес Великото
народно събрание се свиква
в старата столица за първи
път. На заседанието на 10
февруари 1879 г. за председател е избран екзарх Антим. Събранието има срок
от два месеца да приеме
проекта за Конституция на
страната подготвен от видния руски юрист проф. Сергей Лукиянов.
От първите заседания
се сформират две основни
течения, превърнали се в
следващите народни събрания в основа на българските партии. Първото от тях,

представляващо
интерес на сравнително малък брой
българи е консервативно. Консерватори или народняци са
привържениците на
по-твърд политически режим. Те самите произхождат от
средите на твърде
заможни български
граждани и целта
им е да не допуснат
привилегиите им да
бъдат оспорени или
ограничени. Най-видни сред тях са митрополит Климент, Т.
Бурмов и К. Стоилов.
Техен опонент са
либералите, произхождащи от масовите народни среди. Това са предимно хора с интелигентски
и слабо заможни и средни
български граждани по доходи и социален статус. Те
защитават голяма част от
интересите на българското
население. Най-известни от
тях са Драган Панков, П. Р.
Славейков, П. Каравелов,
Захари Стоянов и Стефан
Стамболов.

След много вътрешни
спорове, на 16 април 1879
г. България има своята Конституция. Наречена Търновска, тя остава да съществува
цели 57 години, с известни
изменения, разбира се.
България е автономно
княжество, конституционна
монархия, като владетеляткняз има права да свиква и
разпуска парламента, да издига свой кандидати за премиер-министър, независимо
от изборните резултати. Той
е също върховен главнокомандващ на въоръжените
сили и с най-висок военен
чин – генерал-лейтенант.
Народното събрание въпреки големите си правомощия
не може да смени княза освен при смърт, абдикация
или национално предателство. Утвърждаването на
българския монарх трябва
да става с подкрепата на
султана на Османската империя и останалите велики
сили. Изпълнителната и съдебната власт са независими от законодателството.
Правата на гражданите са
защитени в Конституцията.
Не случайно въз основа задоволство в Петербург импе-

Сградата на първото Велико народно събрание

за добра
фигура

Не коства много да добавите резен свеж сочен
лимон към поне една от
осемте чаши с вода, които задължително трябва да изпивате на ден за
добро здраве и фигура.
Напитката действа супер
тонизиращо, зарежда организма с енергия и витамин С.
Цитрусовият плод съдържа минерали и олиго елементи, действа срещу
умората, убива бактериите, подобрява функционирането на бъбреците и
черния дроб. Диетолозите
са категорични, че водата
с лимон е ценен съюзник
в борбата с отслабването.
Напитката
действа
очистително – тя помага за отстраняването на
вредните вещества от
организма, като по този
начин го предпазва от редица заболявания. Освен
това лимонът във водата оказва благоприятен
ефект върху храносмилателната система.
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Как да се отучим
от вредните храни

1. Да се намали апетита
и да не се загуби контрола
върху себе си помагат различните биодобавки, които
забавят образуването на
мазнини, намаляват нивото на холестерол и подобряват енергийния баланс.
Тези препарати помагат да
се премине към по-щадяща
диета.
Какво е най-важно да
знаем
Средствата за контролиране на апетита не могат да
се използват безкрайно дълго. Тези препарати се препоръчват за определен период
от време – 1 до 3 месеца,
след това трябва да се прекъсне тяхната употреба преди курсът да се повтори. Не
си струва те да се използват
постоянно, защото храненето, дори нискокалоричното и
обезмасленото е по-пълноценно и балансирано.
Внимание! Много ограничаващи апетита продукти,
съдържат вещества, които
въздействат върху центъра
на засищане, потискат глада, но едновременно активизират нервната дейност.
В резултат на това може да
се развие депресия, нервозност, безсъние и учестено
сърцебиене. Тези добавки
трябва да се приемат само
по лекарско предписание.
2. Друг начин да се укроти глада е да се създаде
лъжовно чувство за ситост.
За тази цел същаствуват
добавки с микрокристална
целулоза (МКЦ) и подобни

С течение на времето
населението вижда в либералите своите проводници
на националния интерес и
дава преимущество. От тях
произхождат и повечето
по-късни демократически
и буржоазни партии и организации.
Получавайки
превес либералите налагат
идеите си в Конституцията
и тя се превръща е една от
най-свободните и демократични законодателства в
епохата си. Те защитават
еднокамарния парламент и
ограничени правомощия за
бъдещия държавен глава –
княз. Консерваторите твърдо желаят да има по-големи
права за монарха и двукамарен сенат.

ратор Александър II приема
български основен закон.
След приемането на Конституцията българското събрание се преименува във
Великото народно събрание. Неговата цел е да избере български владетел и
правителство, с което оконТова ви
чателно да приключи своята дейност, след встъпванеинтересува
то им в правомощия.
Народното събрание не
забравя българите останали
в Румелия по пряката власт
на султана и неговия на- Романтични пътувания, веместник – генерал-губерна- чери навън, кино и какво ли не
торът княз Алеко Богориди
Пътят на истинската те си в нощни заведения,
паша. Берлинският конгрес
любов
никога не минава докато влюбените двойки
остава част от Османската
империя без каквато и да е без препятствия, а фи- се отдават на по-скъпи
нансовата част редовно съвместни удоволствия,
полу-автономия.

Всеки тежък запой води
след себе си и неизменното заричане повече никога
препатилият да не се докосне до чашката, но обещанието за трезвеност се изпарява с поредната оферта за
жесток купон.
Учени от Университета
в Мисури установили, че
единственото, което прави
махмурлукът, е да забави
следващата разпивка с около шест часа.
Експертите констатирали,
че дори при тежки симптоми

след препиване като силно
главоболие и световъртеж,
намеренията на купонджиите да се отрежат безобразно по никакъв начин не се
влияят от последиците след
махмурлука.
По данни на асоциацията
Alcohol Concern (безпокойство заради алкохола) всеки
ден близо 200 хиляди души
отиват на работа с махмурлук. Само във Великобритания годишно се използват
17 милиона болнични дни
заради препиване.

Обвързаните харчат повече

Махмурлукът не ни
отказва от пиенето

се изтъква като сеещата
най-много напрежение
в една връзка. Обвързаните хора харчат с близо 200 долара на месец
повече от приятелите им
без половинка, установи
ново проучване.
За разликата в месечния бюджет категорично
са виновни романтичните вечери в скъпи ресторанти, екскурзиите на
екзотични дестинации и
много други удоволствия,
които двойките си позволяват, за да съхранят
любовта си. Според резултатите от изследването, необвързаните харчат
по-голямата част от пари-

което на свой ред допринася за разминаването в
ежедневните разходи.
Да имаш половинка в
живота със сигурност не
носи само позитиви на
влюбените. Проучването
показва различни цифри,
когато говорим и за плащането на сметки, пазаруване и други битови
разходи.
Спестените разходи за
живот единаците влагат
във външен вид, заведения, шумни купони и още
различни
забавления.
Разходите са разпределени, остава само всеки сам да избере какво
предпочита.

на нея вещества като агарагар, ленено семе, глутен, а
също продукти от водорасли. Те набъбват и създават
чувство за ситост за сметка
на механичното напълване на стомаха. В последно
време се предлагат и добавки, които се изготвят на
основата на минералите и
пълнозърнестите храни и
по този начин се получава
смес, обогатена с витамини и минерали от естествен
произход.
Какво е най-важно да
знаем
“Вълшебната” полза от
МКЦ е преувеличена. Ефектът от намаляване на апетита е временен, “дълбоко
прочистване на организма”
също не се извършва, но
МКЦ наистина нормализира храносмилането и може
да се приема дълго време.
Може да възникне недостиг
от минерали, защото минералите от храната се присъединяват към набухвателите и се извеждат навън от
организма.
Внимание! МКЦ в големи
дози може да предизвика
запек. Задължително е да
се пие голямо количество
минерална вода.
3. Добавките, съдържащи съединения на хрома
ще ни отучат лесно от сладките неща. Вие просто физически няма да можете да
изядете 100 г шоколад, а от
тортите и пастите ще получавате само естетическо
удоволствие, защото няма
да усещате техния вкус.
Какво е най-важно да
знаем
Освен сладките неща
върху нашата фигура пагубно действат и висококалоричните продукти. Ако
се откажете от сладкото
и наблегнете на хамбургерите и пържените картофи, едва ли ще постигнете
желания резултат. Съдържащите хром добавки
действат
ограничаващо
на влечението към сладкарските изделия само
докато се приемат. След
това желанието да се яде
сладко се появява отново.
Известно е, че това влечение, особено при жените,
се появява в състояния на
стрес.
Внимание! Не трябва да
се прекалява с препаратите, съдържащи хром. Често
след тяхната прекомерна
употреба може да се наруши работата на задстомашната жлеза.

Четвъртък, 13 март 2014 г.
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В I ОУ Търговище

Благотворителен концерт

(от 1 стр.) има ученици, завършили образованието си в Китай
със специалност „Китаистика”.
Днес този интерес към екзотичната култура на далечната
страна намира продължение в
идеята да се изучава китайски
език. Отправена е покана към
китайски преподавател, който
да обучава желаещите ученици. Със своя интересен подход
г-ца Мън бързо се превръща в
любим учител за децата от втори до осми клас, включени в
групата по китайски език.
С впечатляващ концерт през
миналата седмица в концертната зала на Младежкия дом
ученици и учители от I ОУ и
ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”
тържествено отбелязаха празника на пролетта – Китайската
Нова година „Чундзие” и пристигането на преподавател по
китайски език в
Търговище. На
спектакъла присъстваха и официалните гости:
проф. д.п.н. Пламен Легкоступ,
ректор на ВТУ;
проф. Ли Сяокуей, директор на
институт „Конфуций”; гл. ас. д-р
Искра Мандова,
директор на институт „Конфуций” във Велико
Търново; Красимир Мирев, кмет
на община Търговище; Румен
Такоров, зам.областен управител.
Завладяващата китайска атмосфера ни обгръща още от фоайето пред концертната зала,
където са подредени творби,
рисувани от ученици на г-жа
Белчева от I ОУ. Тук детският
талант се е докоснал до частица от необятното историческо и
културно наследство на Китай.
Приветствия към публиката
в залата поднасят д-р Мирев и
проф. Ли Сяокуей. Директорът

на институт „Конфуций” обобщава своето послание в три
думи: „благодарност”, „радост”
и „надежда”. Те съдържат дълбок смисъл, защото са израз на
ценности, важни за всяка нация. По китайския календар настъпилата вече Нова година е
под знака на Синия дървен кон
– символ на вечното движение,
промяната, волността и успеха
във всяко начинание. Според
професора отношенията между
китайци и българи през годините са много успешни. Словото
на госта припомня един значим
за нашата страна факт – в исторически аспект България е втората държава /след тогавашния
Съветски съюз/, която признава
създадената Китайска народна
република. Това е гаранция за
дългогодишното приятелство и
уважение между двата народа.

шествието из Пекин и Шанхай
с малките гидове от Първо основно училище. Тяхната презентация на известни китайски
забележителности
разказва
интересни исторически факти и
отправя поглед към съвремието
на огромната държава. Кадрите
припомнят древни митологични
представи и актуални постижения на китайската нация.
Наблюдавайки презентацията,
зрителят разбира защо за Китай е валидна максимата, че
ако „нещо съществува на Запад, то сигурно е измислено от
Изтока”. В края на пътешествието всички в залата са в плен
на желанието, съдбата да ги
отведе поне един път в живота
им до тази екзотична територия
на мистика и реалност.
Китай е една от държавите,
прочути от дълбока древност с

ритуали се включват и
студенти от ВТУ. Те представят чаена церемония
и калиграфия.
Концертът завършва с
поздрав към всички присъстващи в залата – изпълнение на автентична
българска
фолклорна
песен от градски смесен хор „Родна песен”
с диригент Красимира
Коларова. За финала е
запазена специалната
изненада на прочутите
певци – известната китайска песен „Вълните
на езерото Хон Ху”. Солист е г-ца Мън. Тя, като
типичен представител на
своята нация, е способна, талантлива и много
сърдечна.
Проф. Ли Сяокуей и г-н Румен Новаков – председател на
сдружение „Приятели на Китай”, стискат ръцете си. Този
жест е най-силното доказателство, че териториалните и расовите различия между хората
по света трябва да станат път

към толерантност, сближаване
и взаимно уважение. Двамата
приятели отправят към публиката пожелания за здраве и
благоденствие през годината
на Синия дървен кон и канят
всички пред Младежкия дом
за пускане на летящи фенери –
символи на късмета.
Така изминалата седмица

Покана

Концертната сцена вече
е превърната в територия на
малките певци и певици от I
ОУ, подготвени от г-ца Мън. Техните изпълнения на китайски
песни зареждат публиката с
нови позитивни емоции. Време е за специално отправена
към зрителите покана да посетят Китай. Ученици на г-жа Ц.
Куюмджиева ни поздравяват
с „Добре дошли в Китай!” Вълнуващо и увлекателно е пъте-

култа към красивото и съвършеното. На сцената той оживява чрез магията на танца. В
чест на празника балетна формация „Търговище” и модерен
балет „Вега” представят традиционни китайски танци.
Концертът продължава с гости от Стара Загора, които изнасят демонстрация на Тайдзицюен – бойно изкуство, показващо
древна техника за самозащита. В традиционните за Китай

УС НА ЗК „НАПРЕДЪК” С. СВЕТЛЕН
кани членовете си на Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на
22.03.2014 г. от 9 часа в малката зала на
читалището с ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на новоприетите член-кооператори.
2. Отчет на УС на Кооперацията за 2013 г.
3. Финансово – счетоводен отчет на Кооперацията за 2013 г.
4. Отчет на КС на Кооперацията за 2013 г.
5. Прекратяване отговорностите на председателя на УС и на КС поради изтичане на
мандата.
6. Избор на председател на УС и на КС за
периода 2014-2018 г.
7. Щатно длъжностен списък на Кооперацията за 2014 г.
8. Определяне заплащането на председателя на УС и на КС за 2014 г.
Председател на ЗК „Напредък”
с. Светлен
Стефанка Тодорова

се оказа много важна за историята на Първо основно училище „Христо Ботев”. Не само
защото емоцията от незабравимия спектакъл ще властва
още дълго време по коридорите и класните стаи, а и защото
ще създаде традиция за отбелязване на значими за китайските ни приятели събития.

Тракия Глас
България ЕАД

завод за
Домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 1 бр.
Изисквания:
- Минимум 3 години професионален опит в областта на декорацията на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат
автобиография и мотивационно
писмо на адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД
отдел „Човешки ресурси”
или на
е-mail: garif@sisecam.com.
Краен срок за подаване на документи 21.03.2014г.

Четвъртък, 13 март 2014 г.
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130 кв.м.

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

âåäíàãà!
ЗЕМИ ïëàùàíå
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

óë. „Ðàêîâñêè” 58
êâ. ÂÀÐÎØÀ Óäîáíî
úãëîâ ïàðöåë ñ
ðàçñðî÷åíî
óë. “Êàòðàôèëîâ”
ïëàùàíå!

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

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

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

стоителство,

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

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

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

(1-4)

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ПАПУРОВ

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

Купувам
пчеларска
центрофуга
3-4 рамкова
0894 47 25 46

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Търся неангажирана, здрава
ЖЕНА, вдовица или разведена ЗА ДЪЛГОТРАЙНО ГЛЕДАНЕ
НА БОЛЕН В ЧУЖБИНА.
Може и туркиня. По възможност не пушачка.
тел: 0897/ 717 098

АПАРТАМЕНТ - 4 стаим
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на 96 кв. м. в Широк ценул."Цар Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В мнотър в Търговище.
тел: 0889/ 92 02 59
го добро състояние! Цена: 4 500.00лв. Тел. 0896 848 550

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

ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

СЪОБЩЕНИЯ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

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

ÑÒÎÊÈ



ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
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Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

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

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525

Давам под наем

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

Европейски съюз

Проект „Компетентна и ефективна държавна администрация – Община
Антоново” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България.
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
www.opac.government.bg
В изпълнение на дейностите по проект „Компетентна и ефективна държавна администрация – Oбщина Антоново” на 05 и 06 Март 2014г. беше реализирано обучение. Темите бяха: „Мотивиране на служителите за участие в
процесите за формиране и разходване на публични средства”, „Стратегическо планиране”, „Участие на местната общност при съставяне и изпълнение
на стратегии и планове за развитие и ролята на местната администрация при
мотивирането й”, „Добри практики от община Търговище”, „Работа с хора с
увреждания и работа с хора в неравностойно положение”.
Мероприятието се проведе в Хотелски комплекс „Белият кон и Рай”, гр.
Търговище. Всички 25 обучаеми преминаха успешно курса, като им бяха връчени сертификати за придобити ключови компетенции.

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

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Антоново и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на финансите на Република България”

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Търговище и Шумен уведомява

своите клиенти, че:
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.
На 19.03.2014 г., от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Долец,
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

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

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

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

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

 0601 6 73 95

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



(3-10)

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

ТЪРГОВЕ

(1-4)

103 кв.м.
103 кв.м.
104 кв.м.
104 кв.м.
106 кв.м.
106 кв.м.
106 кв.м.
115 кв.м.
115 кв.м.
119 кв.м.

ÍÀÅÌÈ



(1-4)

98 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.

ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4, четирист. 69 000
кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
Широк център, ет. 9, напълно
обзаведен, 2 климатика
67 000
Ид. център, ет. 2, с таванска 78 000
В района на Бряста, ет.9
56 000
Идеален център, ет.1, парно 64 000
ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
Стоматология, ет.1
75 000
Широк център, ет.3, изолация 65 000
Бряста, ет.5, газифициран
60 000
Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
Бул. М. Андрей, ет.5
55 000
ул. 3-ти март, ет.4,
обзаведен, с таванска
75 000
Борово око, ет.1 (жил.), лукс 170 000
Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
Идеален център, ет.3
72 000
Широк център, ет.3,
с гараж, маза за живеене
120 000
Пазара, ет.3, гараж, двор
90 000
бул. М. Андрей, ет.3, с двор
59 000
МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
„Солигена”, ет.4, таван, гараж 99 000

РЕКЛАМИ

(1-2)

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
ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, нов
62 000
70 кв.м. Център, ет. 1, с гараж (10 000) 65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
65 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран,
частично обзаведен, таванска 75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
54 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

(1-1)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

ÎÒÑÚÏÊÈ
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Сърца в Атлантида
23.00 ч. - трилър

13 март
БНТ 1

16:00 Мините на цар Соломон
- приключенски
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Федерални свидетели сериал
bTV Action
20:00 От местопрестъплението
08:30 В.И.П - сериал
- сериал
09:30 Кости- сериал
Nova TV
21:00 Алан Куотърмейн и
11:30 Опасни улици- сериал
06:20 Здравей, България
изгубеният град на златото 12:30 Лице в лице
09:30 На кафе - НТВ
приключенски
14:00 Щитът - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
23:00 От местопрестъплението
15:00 Кости- сериал
13:00 Новините на Нова
- сериал
17:00 Кралете на бягството 13:30 Мелодията на сърцето сериал
сериен
TV 7
18:00 В.И.П - сериал
15:00 Черешката на тортата- шоу 06:30 Добро утро, България
19:00 Студио -Лига Европа
16:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена - шоу
20:00 Лига Европа: Порто 16:20 Часът на Милен Цветков 11:30 Отчаяни съпруги -сериал
Наполи
17:30 Господари на ефира - шоу 12:30 Новини
22:00 Лига Европа: Ювентус 18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Мъртвата зона - сериал
Фиорентина
19:00 Новините на Нова
14:00 Клиника на кораловия
20:00 Денсинг старс - тв шоу
остров - сериал
bTV Cinema
23:00 Господари на ефира - шоу 15:00 Дневниците на Кърти07:00 Никита - сериал
23:30 Новините на Нова
цата
09:00 Трета смяна - сериал
15:30 Новини
10:00 Посетители - сериал
Diema TV
16:00 Студио футбол
11:00 Наполеон и Жозефин
08:55 Маями Вайс - сериал
16:15 Купа на България:
(част 3)- драма
10:00 Тайна - драма
Литекс - Лудогорец,
13:00 Посетители - сериал
12:00 8 Прости правила - сериал
футболна среща
14:00 Никита - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
15:00 Фамилията - сериал
13:30 Морски патрул - сериал 18:10 Студио футбол
18:30 Добър вечер, България
16:00 Приложна магия - ко14:30 Военни престъпления 19:30 Следващият, моля - тв
медия
сериал
игра
18:00 Никита: Отмъщението 15:30 Зина - принцесата войн 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
сериал
сериал
22:30 Новини
19:00 Трета смяна - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
22:55 Club News - лайфстайл
20:00 Градска полиция - сериал 17:30 Безсмъртен - сериал
21:00 28 дни - драма
18:30 8 Прости правила - сериал
AXN
23:00 Сърца в Атлантида 19:00 Морски патрул - сериал 09:35 Изгубеният свят - сериал
трилър
20:00 Военни престъпления 10:25 Мерлин - сериал
сериал
11:15 Първобитен свят -сериал
bTV Comedy
bTV
21:00 Кобра 11 - сериал
12:05 Профилиране - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
06:30 Тази сутрин
22:00 Ван Хелсинг - екшън
13:05 Чудеса - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
13:55 Комисар Рекс - сериал
09:00 Шоуто на Слави
11:30 Кухнята на Звездев
14:50 Морски детективи 10:00 Измамниците - комедия
12:00 bTV Новините
сериал
12:00 Клуб Веселие - сериал
12:30 Шоуто на Слави
15:40 Изгубеният свят - сериал
13:00 Майк и Моли - сериал
13:30 Ангели пазители 16:30 Мерлин - сериал
14:00 Предградие- сериал
Kino Nova
сериал
14:30 Цветовете на любовта 14:30 Слънчева Филаделфия - 07:40 От руса по-руса - комедия 17:20 Първобитен свят сериал
сериал
10:00 Фирмата – сериал
- сериал
18:15 Профилиране - сериал
11:00 Федерални свидетели 15:30 Пепел от рози - сериал 15:00 Напълно непознати
19:15 Морски детективи - сериал
сериал
16:30 Бон Апети
сериал
16:00 Гувернантката - сериал
12:00 Костюмари - сериал
17:00 bTV Новините
20:05 Комисар Рекс - сериал
17:00 Комиците - шоу
13:00 Фирмата - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Майк и Моли - сериал
14:00 Чиракът на Мерлин - прик- 21:00 Морски детективи 19:00 bTV Новините
сериал
19:00 Предградие- сериал
люченски
20:00 Север Юг - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 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

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

ПЕТЪК

bTV Action - Жената котка
22.00 ч. - екшън

14 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 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 История.bg
15:15 Робин Худ - анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Изкуството на барока:
Музика от френския
кралски двор
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Стефан Стамболов документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие - 4 тв
филм
00:15 Честита нова година
- филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави

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

23:30 bTV Новините
00:00 Престъпления от класа сериал

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 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
16:00 Кости - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Алкатрас - сериал
22:00 Жената котка - екшън
00:00 Х-Мен: Последният сблъсък - екшън

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
09:30 Фамилията - сериал
10:30 Любов в облаците - драма
13:00 Посетители - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 28 дни - драма
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Мис Таен Агент - комедия
23:00 Конфети - комедия

bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Да отгледаш Уейлън комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Майк и Моли - сериал
14:30 Слънчева Филаделфия сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Предградие- сериал
19:30 Офисът - сериал

20:00 Имате поща - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Клетка за елиминация
- турнир на Световната
федерация по кеч

15:30 Зина - принцесата войн
- сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
bTV Lady
19:00 Морски патрул - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
20:00 Военни престъпления 11:00 Малки тайни - сериал
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Кобра 11: Обади се! 14:00 Дом и градина - идеи и
сериал
решения
22:00 Пристигане в Америка 15:00 Топ дестинации комедия
лайфстайл
15:30 Градска природа Kino Nova
лайфстайл
10:00 Фирмата - сериал
16:00 Призракът на Елена 11:00 Федерални свидетели сериал
сериал
18:00 Изпитание на любовта - 12:00 Костюмари - сериал
сериал
13:00 Фирмата - сериал
20:00 Цветовете на любовта 14:00 Холивудски мистерии сериал
комедия
22:00 Престъпления и страсти 16:00 Алан Куотърмейн и изгу- сериал
беният град на златото
23:00 Призракът на Елена - приключенски
сериал
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Федерални свидетели Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
20:00 От местопрестъплението
09:30 На кафе - НТВ
- сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
21:00 Къл Завоевателя - прик13:00 Новините на Нова
люченски
13:30 Мелодията на сърцето 22:55 От местопрестъплението
сериен
- сериал
15:00 Черешката на тортата - тв
23:55 Царството на Гаргойлите
шоу
- екшън
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
TV 7
17:30 Господари на ефира - шоу 06:30 Добро утро, България
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Усещане за жена - шоу
19:00 Новините на Нова
11:30 Отчаяни съпруги -сериал
20:00 Стани богат - световна
12:30 Новини
ТВ игра
13:00 Мъртвата зона - сериал
22:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Клиника на кораловия
23:00 Господари на ефира - шоу
остров - сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Дневниците на Къртицата
00:00 Д-р Хаус - сериен
15:30 Новини
Diema TV
16:00 Великолепният век 08:50 Маями Вайс - сериал
сериал
09:50 Ван Хелсинг - екшън17:00 Дневен ред - ток шоу
трилър
18:30 Добър вечер, България
12:30 Безсмъртен - сериал
19:30 Следващият, моля - тв
13:30 Морски патрул - сериал
игра
14:30 Военни престъпления 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
сериал
23:00 Новини

СЪБОТА

Nova TV - Скалата
20.00 ч. - екшън

15 март
БНТ 1
08:25 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Световна купа по сноуборд: Сноубордкрос /
жени/ пряко
14:30 Бразди
14:55 Малки истории
15:45 Сага за Форсайтови
- филм
17:00 Вяра и общество
18:05 In Situ: Втори живот - документална поредица
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Сладки лъжи - филм
23:30 По света и у нас
23:45 Вишнева градина от
А.П.Чехов - По повод
80 г. от рождението на
проф. Крикор Азарян

bTV

06:30 Агрофорум
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Разделени заедно комедия
14:30 Двама мъже и половина
- сериал
16:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:30 Смъртоносно оръжие
2 - екшън
00:10 Точен прицел - трилър

bTV Action

07:00 Марвел аниме: Х-мен анимационен
08:00 Малките титани - анимационен
08:30 Извън играта - сериал
10:30 Жената котка - екшън
12:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове

13:30 Големите загадки - документална поредица
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Семейство
Симпсън:Филмът комедия
20:00 Италианска Серия А обзорно предаване
21:30 Италианска Серия А:
Верона - Интер
23:00 Веригата - екшън

bTV

06:30 Кухнята на Звездев
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Само ти - комедия
14:30 НепознатиТЕ - документална поредица
15:00 bTV Документите: Валя
Балканска
16:00 Нека говорят - токшоу
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Шерлок Холмс - приключенски
22:40 Гроги от любов - драма
00:40 Само ти - омедия

Kino Nova

Diema TV - Подземен свят
20.30 ч. - екшън

16 март
БНТ 1

21:25 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
22:00 Свидетелят
- криминален
00:20 Горещи моменти еротика

08:00 Детски анимационен
блок
10:00 Небивалата земя приключенски
11:50 Холивудски мистерии комедия
Nova TV
13:40 Светлините на стадиона
06:30 Иконостас
- екшън
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 16:00 Къл Завоевателя - приключенски
bTV Cinema
11:00 Съдебен спор - НТВ
18:00 Д-р Хаус - сериал
06:00 Излъжи ме - сериал
12:00 Другата съпруга - мини20:00 От местопрестъпление10:00 Надежда за обич - драма
сериал
то - сериал
12:00 Флипър - приключенски 13:00 Новините на Нова
21:00 Спартак - екшън
14:00 Фантастичната четворка 13:30 Студио VIP - НТВ
и Сребърният сърфист
14:00 Моби Дик - приключенски
- екшън
16:00 Дикoff - НТВ
16:00 Мис Таен Агент
19:00 Новините на Нова
- комедия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
18:00 Фамилията - сериал
20:00 Скалата - екшън
22:50 От местопрестъпление19:00 Ти водиш - драма
22:45 Горещо - таблоид
то - сериал
23:45 Танци - манци - комедия
21:00 Убийство по учебник 23:50 Д-р Хаус - сериал
криминален
Diema TV
TV 7
23:30 Тетрадката - драма
10:40 Пристигане в Америка 07:00 Кой е по-по-най - шоу
комедия
bTV Comedy
13:00 По следите на Ханибал - 08:00 Терминал 7: Съдът
07:00 Алф - сериал
влиза
документална поредица
09:00 Блондинка в книжарница09:00 Факторът Кошлуков
13:30 Кейп, супергероят та - сериал
11:00 Сблъсък - ток шоу
сериал
10:00 Имате поща - комедия
12:00 Терминал 7: Жените
12:00 Теория за големия взрив 14:30 Сапьорски отряд: Афгаговорят
нистан - документалeн
- сериал
15:30 Спасителни хеликоптери - 14:00 Терминал 7: Ангел парк
13:00 Шоуто на Слави
документална поредица 14:30 Пряка демокрация
14:00 Алф - сериал
15:30 Студио футбол
16:00 С теб ми е добре - сериал 16:50 Студио Чемпиъншип,
16:15 А група: мач от
директно
17:00 Столичани в повече българския футболен
17:00 Футбол: Лестър Сити сериал
шампионат
Блекпул - мач от Чемпи18:00 Блондинка в книжарница18:10 Студио футбол
ъншип, директно
та - сериал
18:30 Добър вечер, България
19:00 Невидими улики - сериал 18:55 Студио Чемпиъншип,
19:30 Червената вдовица директно
20:00 Денис Белята отново
сериал
19:10 Студио Carlsberg Premium
атакува - комедия
20:30 Мъж на ръба - кримиFootball, директно
22:00 Теория за големия взрив
нален
19:30 Футбол: Астън Вила
- сериал
22:30 Поверително от Н.Л. - Челси - мач от ан23:00 Първична сила - турнир на
таблоид
глийската Висша Лига,
Световната федерация
23:30 Новини
директно
по кеч

НЕДЕЛЯ
07:50 Неделно евангелие
07:55 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:40 Бърколино
08:55 Денят започва ...
09:55 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 1 манш/
пряко
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 2 манш/
пряко
13:15 Неделя х 3
16:15 Най-хубавите години от
нашия живот - тв шоу
17:15 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Виж БиБиСи - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие - 4 тв
филм
21:50 Нощни птици Вечерно ток шоу
22:50 По света и у нас
23:05 Аполония 2013

bTV Lady

08:00 Желязната дама - сериал
12:00 Часът на мама - токшоу
13:00 България търси талант риалити
15:00 Престъпления и страсти
- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
00:00 Предай нататък - шоу

10:30 Веригата - екшън
12:30 Зона спорт - спортно
предаване
13:30 Италианска Серия А :
Аталанта - Сампдория
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Милан - Парма
18:00 Занятие - сериал
19:30 Италианска Серия А
21:00 Италианска Серия А студио
21:30 Италианска Серия А:
Дженоа - Ювентус
23:35 Италианска Серия А студио
00:00 Убийството 1600 - комедия

bTV Cinema

06:00 Излъжи ме - сериал
10:00 Ти водиш - драма
12:00 Волният Уили - приключенски
14:00 Тетрадката - драма
16:00 Убийство по учебник криминален
19:00 Нощи в роданте - драма
21:00 Къщата на езерото драма
23:00 Бам Маргера представя:
Къде е Дядо Коледа?комедия

bTV Comedy

07:00 Алф - сериал
09:00 Блондинка в книжарницата - сериал
10:00 Денис Белята отново
атакува - комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Алф - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Блондинка в книжарницата - сериал
19:00 Невидими улики - сериал
20:00 Преследването на Либърти - комедия
bTV Action
07:00 Малките титани- анима- 22:00 Теория за големия взрив
- сериал
ционен
08:30 Извън играта - сериал 23:00 Разбиване - турнир на

Световната федерация
по кеч

bTV Lady

06:00 Клиника сред рози сериал
08:00 Желязната дама
- сериал
12:00 Духът на здравето
13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
00:00 Блясък - риалити

18:00 Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал - мач
от английската Висша
Лига, директно
19:55 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
20:30 Подземен свят: Еволюция - екшън
22:45 Психо 3 - трилър
00:40 Фрактура - предаване
за рок музика

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
блок
09:45 Небивалата земя приключенски
11:30 Светлините на стадиона
- екшън
Nova TV
13:55 Тя не ми е по джоба 06:30 World stories - НТВ
комедия
07:00 Събуди се...
09:00 На светло с Люба Кулезич 16:10 Спартак - екшън
18:00 Д-р Хаус - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Другата съпруга - мини- 20:00 От местопрестъплението - сериал
сериал
21:00 Спартак - екшън
13:00 Новините на Нова
22:50 От местопрестъпление13:30 Студио VIP - НТВ
то - сериал
14:00 Моби Дик
23:50 Д-р Хаус - сериал
- приключенски
16:00 Всяка неделя
TV 7
19:00 Новините на Нова
07:00 Кой е по-по-най - шоу
19:30 Темата на Нова
08:00 Терминал 7: Съдът
20:00 Запознай се с малките влиза
комедия
09:00 Терминал 7: Пуснете
22:00 Човекът вълк - екшън
водата
00:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 11:00 Сблъсък - ток шоу
12:00 Терминал 7: Жените
Diema TV
говорят
10:40 Свидетелят - драма
13:00 По следите на Ханибал - 14:00 Терминал 7: Град на
ангели
документален
15:00 Терминал 7: Игри на
13:30 Национална лотария
съдбата
14:00 В търсене на съвършения
15:30 Жега
улов - документална
16:00 Карбовски: Предавапоредица
нето
14:30 8 Прости правила - сериал
15:00 Студио Carlsberg Premium 18:00 Фронтова линия
18:45 Добър вечер, България
Football, директно
19:20 Студио футбол
15:30 Футбол: Манчестър
19:30 А група: мач от
Юнайтед - Ливърпул
българския футболен
- мач от английската
шампионат
Висша Лига, директно
17:25 Студио Carlsberg Premium 21:30 Оригиналът
23:00 Новини
Football, директно
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Ñíèìêà: ÑÊ "ÒÎÐÍÀÄÎ"
ÒÎÏ ÂÈÖ
Американците
изпратили шпионин в
Русия, руснаците веднага го изловили и ...
- в карцера. Американците обучават супершпионин, с книжовен и
разговорен руски, типични руски маниери
- то не било обучение,
а цяла научно-изследователска разработка.
Подготвили ги, внедрили го - хоп, и той в
карцера. Накрая се обадили американците на
руснаците:
- Добре, де, признаваме, и двамата са наши.
Само кажете, как успяхте да ги хванете, по
дяволите?!
- Значиии ... с руския
сте се справили брилянтно! С водкопоглъщаемостта - неотразимо! С маниерите
- супер! Само един дребен проблем - ние тука,
в Сибир, негри нямаме,
бе, момчета ... мхм ...
***
Някаква руса жена
разправя:
- Обичам стройните
си крака, тънката си
талия, стегнатия си
бюст...
И мразя слоя тлъстина, който ги скрива!

Индивидуална и отборна купа

за гимнастиците на „Торнадо” от турнира за купите на България
нов/, възпитаници
на СУ „Н.Симов” и
ОДК, които за първи път участват в
тази възраст. За радост на треньорите
Данаил Шейтанов,
Борислав Илиев и
Снежана Стоянова
момчетата заслужено грабнаха купата на България
за 2014 г. с 218.90
т. пред „Черноморски юнак” Варна
(206.50 т.) и ЦСКАСофия с 198т.
В индивидуално-

то класиране Георги Иванов завоюва
сребърен медал в
многобоя, а в шампионатите има златен медал на земя,
2 сребърни /прескок и успоредка/
и 2 бронзови /кон
с гривни и халки/.
Отлично се представиха и другите
трима гимнастика
от отбора – Иво,
Милен и Галин, които са в призовата
осмица в шампионата на отделните

уреди, а Иво е 7-ми
и в многобоя!
Светослав Ангелов напълно заслужено и с много упорит труд завоюва
купата на България
за 2014 г. при младежите с 74.25т.!!!
В шампионата на
уреди спечели и 3
сребърни медала
/кон с гривни, успоредка и халки/ и
2 бронзови медала
/земя и висилка/.
При мъжете Вилислав
Филипов
участва наравно с националните
състезатели
и след мъжка игра е в
п р и з о в ат а
шестица
на прескок,
халки, кон
с гривни и
успоредка.
Това е изключитеуведомява своите клиенти, че лен успех,
като се има
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- предвид, че
мираната питейна вода по електронен път Вильо се
подготвя в
(Е pay), както и да получават електронни с в о б о д н о то си време
фактури (e Faktura)
работа.
Подробности на сайта на „В и К” Търговище след
От
12

Христо
ХАРАЛАМПИЕВ
В националната база „Раковски”
в София се проведе
Републиканският
турнир по спортна
гимнастика за купите на „България” за
мъже, младежи и
юноши старша възраст. Спортен клуб
”Торнадо”-Търговище участва с отбор
юноши старша /Георги Иванов, Ивелин Иванов, Милен
Енчев и Галин Ива-

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

до 25 май в зала
„Армеец” в София
ще се състои Европейско първенство по спортна
гимнастика и това
състезание се явява, като контролно
за националният
отбор, в който са
Светослав Ангелов
и Георги Иванов.

Треньорът Данаил
Шейтанов, заедно
с
търговищките
момчета и националите този месец
ще пътуват за град
Линц /Австрия/ за
участие в международен турнир, а
в началото на април ще имат изяви
и в Гърция.

Хората са много
по-честни сутрин,
но с напредването
на деня се увеличава възможността да излъжем,
показва ново проучване на изследователи от Харвард, направено
съвместно с колегите им от Университета в Юта.
Ре з ул тат и те
показват, че до
обяд сме много
по-искрени и етични.
Експертите
тествали морала
и честността на
327 мъже и жени
и стигнали до из-

вода, че между 20
и 50% от хората
е по-вероятно да
излъжат следобед
или вечер, пише
БГНЕС.
Специалистите
обясняват,
че
сме посклонни
към
честност
и откритост рано
сутринта,
защото
тогава
сме заредени
с повече
енергия.

Сутрин сме
много по-честни

Британка не можела да
издържи без пет оргазма дневно
Неса Джей от Великобритания е на 24 години и
има нужда от секс най-малко по пет пъти на ден.
Първият сексуален контакт на Неса е бил на 16
години, а сега тя страда от
пристрастеност към секса.
Неса споделя, че е много
тежко да се живее с такова
заболяване и че нито една
от изпробваните терапии
не й помогнала.
"През деня, когато почувствам напрежение и ми
стане горещо, знам, че е
време за секс и трябва да
го имам. Това се случва наймалко по пет пъти на ден",
казва тя.

Сексуалните си партньори британката намира на
различни места, дори и в
супермаркетите.
"Първо се уверявам, че са
нормални хора и не са опасни и след като видя, че всичко е наред ги каня в дома си
на кафе", споделя младата
жена.
Тя признава, че е спала
и с жени, а досега е опитвала повече от 2000 секс
играчки.
Сексуалната й зависимост не се лекува, но Неса
е решила да открие сериозен партньор, след като
само в рамките на един месец преспала с 30 мъже.

От 7 до 9 март в зала
„Д.Стефанов” се проведоха междуобластните първенства по баскетбол зона
„Добруджа” за кадетки,
момчета и момичета до 14
години.
През първият ден възпитаничките на треньора
Иван Димчев записаха 1
победа и 1 загуба. Успехът
бе срещу тима от Вълчи
дол с резултат 37:33, а отстъпиха на „Дунав”Русе с
29:70.
Други резултати:
„Доростол” Силистра-Генерал Тошево-52:22;
„Дунав” Русе-„Доростол”
Силистра-54:41;
Вълчи дол-Генерал Тошево-46:33.
В събота момчетата на
треньора Стефан Сера-

фимов бяха на крачка от
победата срещу баскетболистите от Шумен, но последният съдийски сигнал
дойде при 58:66 за Шумен.
Втората загуба бе от „Доростол” Силистра с 31:72.
Другите два мача завършиха :
„Доростол”
Силистра„Черно море” Варна-66:28
и Шумен-„Черно море” Варна-55:53.
На 9 март момичетата
на Хр. Златкова записаха
убедителна победа срещу
„Кария” Шабла с 58:15 и
допуснаха загуба от „Дунав” Русе с 44:57.
Други резултати:
„Дунав”- „Лудогорец” - 45
: 18;
„Лудогорец”- „Кария” 46:28

Междуобластни първенства по баскетбол

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

