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11 юни – професионален празник на икономистите

В ПГИИ-Търговище
празнуваха със състезание

Борислав КУРДОВ
Преди 120 г. - на 11
Юни 1895г., в България
е създадено Българското икономическо дружество. Цяла плеяда
знаменити българи са
членували в дружеството – премиери, министри и дори такива майстори на перото като
Иван Вазов, Алеко Константинов и др. И днес
Съюзът на икономистите дава своя принос в
изграждането на една
съвременна и европейска икономика.
С решение на Министерския съвет от
2005 година, 11 юни е
обявен за професионален празник на икономистите. По традиция
денят се отбелязва и в
професионалната гимназия по икономическа
информатика
„Джон
Атанасов”-Търговище.
Тази година празникът премина под формата на състезание по
икономика между отборите на 10 „А” и 10 ”Б”
клас, изучаващи предмета „Икономика на
предприятието”.
Състезанието се проведе в три кръга: темата
на първи кръг бе ”Пред-

приятието в националната икономика”. Участниците решаваха тест
и търсиха верните отговори на въпроси като
какво е предприятие,
какво е фирма, какви
са принципите при изграждане на предприятие, как се определя
предметът на дейност и
териториалното разположение, каква е найподходящата
правна
форма за създаване на
малък бизнес.
Във втори кръг бе

разисквана темата „Инвестиране и финансиране”. Участниците чрез
жребий отговаряха индивидуално на въпроси
в тази област.
„Инвестиции, растеж,
стабилност”- това бе темата в трети кръг. Чрез
мултимедийна презентация и кратка характеристика на обектите,
участниците трябваше
да посочат наименованията на обектите. Бяха
презентирани обекти,
за които са (на 4 стр.)

Екшън Търговище – Русе

Какво учиха и
какво показаха

Или какви са резултатите, които постигнаха завършващите на държавните зрелостни изпити в региона

Катя ХРИСТОВА
Тенденцията за намаляване броя на зрелостниците продължава, както и продължава
да намалява броят на
явяващите се на държавни зрелостни изпити. Тази година учениците, които са се явили
на задължителните изпити, са малко над 52
000 в цялата страна. В
Търговищко заявилите,
че ще се явят на матура по Български език
и литература бяха 838
души, от които обаче
само 767 положиха изпита. Тук имаше и една
анулирана работа за
преписване от втори
мобилен телефон, съобщи началникът на РИО
– Търговище Дарина
Димитрова. А средният
успех, който успяха да
съберат всички останали е Добър 3.927, сочи
справката, качена на
сайта на Министерството на образованието и
науката.
На втората задъл-

В АГО – Омуртаг

жителна матура, която
е по предмет по избор
се явиха 761 гимназисти. Най-много от тях
пожелаха да бъдат изпитвани по Биология и
здравно образование.
Тук средната оценка от
всички явили се е Много добър 4.5, като найвисок успех има СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” в Антоново – 5.807.
Средният успех по Математика е 4.519, като
шестимата възпитаници
на ПГИЧЕ „Митрополит
Андрей” в Търговище я
нареждат
(на 2 стр.)

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

ГЕОПОЙНТ-ГЕОРГИЕВ ЕООД

Геодезически дейности
Картография
Кадастър
гр. Търговище, ул. "Преслав" 2, ет. 1, 117 Б
e-mail: geopoint_georgiev@abv.bg
тел. 0886 407 453
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Траурна агенция „Ивет”
предлага на клиентите си

БЕЗПЛАТЕН ТОАЛЕТ

Телефон за контакти: 0899 81 69 67

По резултатите
ще ги познаете

Знайте и помнете!

Мъж отвлече бившата Понижиха Пчелите работят
нивото на за общото благо
си приятелка
компетентност
Борислав КУРДОВ
Собственичка на лек
автомобил „Ауди А3”
от Търговище е подала
сигнал, че неизвестен
за нея мъж е откраднал
колата й, като принудил
спътницата й да остане
в колата. Сигналът бил
подаден около 7 вечерта на 19 юни на тел.
112.
Криминалистите
предприели незабавни
действия за установяване на автомобила и пътуващите
в него, а по-късно
подали сигнал и към
колегите си в Русе,

накъдето било тръгнало
„Аудито”.
Колата е била забелязана в русенското
село Писанец. Докато
се провеждал огледа
на автомобила, кметът
на селото алармирал,
че момиче е паднало
от прозорец на стая,
който се намирал на
втория етаж на къща
за гости. Пристигналите
на място полицейски и
медицински екипи установили самоличността
на пострадалата. 23-годишната търговищенка
е била настанена в болницата в Русе (на 4 стр.)

Акушеро-гинекологичното отделение в
болницата в Омуртаг
е понижено от второ
на първо ниво на компетентност. Това се
случи след решението
на Министерството на
здравеопазването, потвърди директорът на
Многопрофилната болница за активно лечение в Омуртаг АД д-р
Стелиян Григоров.
Решението за промяна е взето след проверка в акушеро-гинекологичните
(на 4 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
Пчелари от цялата страна излязоха на
протест в столицата.
На 10-ти юни, въпреки
разногласията в бранша, пчеларите оставиха
пушалките и булата за
ден, за да покажат, че
все още ги има.
Пред парламента те
поставиха две основни искания: При всяка
промяна в законодателството, която засяга
бранша, тя да не се решава по високите етажи от хора, които дори
не могат да различат
пчела от оса, а да се

търси тяхната позиция.
Като второ, пчеларите
настояха да се забрани
използването на опасни пестициди и по-строг
контрол при пръскането
на земеделските посеви.
Припомняме, че до
протеста на пчеларите
се стигна след предложение, внесено от група
народни представители, пчелните семейства
да бъдат изнесени от
дворовете и имотите
в регулация. А броени
дни преди протеста
тази законова промяна
бе оттеглена. (на 2 стр.)

Възпитаниците
на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”
в Търговище най-добрите в
областта, въпреки всичко…

След като станаха
ясни резултатите от
тазгодишните
матури, стана ясно и кое е
училището, постигнало
най-високи резултати
в областта в комплексното изпитване. Със
среден успех Много добър 5.21 от държавните
зрелостни изпити за
учебната 2014/2015 г. –
най-висок е успехът на
Профилираната гимназия с изучаване на чужди езици „Митрополит
Андрей” в Търговище.
От директора на гимназията Атанас Цанев
научихме, че петима
ученици са получили
оценка 6,00 – четири по
математика и една по
география и икономика.
Много близо да тях, с
оценки от 5,98, (на 2 стр.)

2 страница

В община
Антоново

Социални
придобивки

Обществената трапезария в Антоново храни 50
човека, съобщи Шенай Мустафова, която е младши експерт в Общината. В периода
от май до 30 септември 2015
г. те имат осигурен топъл
обяд всеки ден.
Това стана възможно
след като от общинската
управа в Антоново сключиха договор с Агенцията за
социално подпомагане. Документът осигурява предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално
подпомагане от фонда за
европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в
България, уточни Мустафова.
По проект „Нови възможности за грижа” пък вече са
подписани трудови договори с 21 „Лични асистенти”.
Те ще предоставят социални услуги на 19 души, възрастни болни лица и хора с
увреждания, както и на две
деца с увреждания със срок
от 21 май 2015 г. до 29 февруари 2016 г. Експертът в
община Антоново уточни, че
това се случва след подписване на Партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане.

Юридическа кантора

Деца дариха деца

Старите ни познайници Мелин, Фатме и Мустафа от Стража подариха част от подаръците си на свои социално-слаби съученици
Катя ХРИСТОВА
В петък в кабинета на
председателя на обществения комитет „Васил Левски”
в Търговище Веселин Николов, се проведе една мила
сбирка, която сама по себе си
учи много. Тук деца даряваха
деца. А ето и какъв е поводът
това да се случва.
Редовните ни читатели
навярно си спомнят, когато
преди около два месеца писахме за Мемду, който сам се
грижи за трите си деца – Мелин, Фатме и Мустафа. Тогава Мемду беше безработен,
по-рано майката на децата
му ги бе изоставила. В една
къща в Стража, заедно Мемду с трите деца, живее заедно
с двамата му братя – единият
от които има и семейство, и
майка им, която е пенсионерка. Стаята, която обитават
нашите познайници е много
тясна, но само с нея разполагат и я ползват за спалня,
кухня, дори баня. Та тогава
след репортаж на национална
телевизия, много хора са чули
за тежките условия, в които
живеят и затова че заради
липсата на дрехи и обувки
децата са готови да напуснат
училище. А са добри ученици,
потвърдиха Веселин Николов,
социалните работници и учители, запознати със съдбата
на децата.
И заваляха кашони и пратки с дрехи, обувки, хранителни продукти. Мемду и децата
бяха тогава, а и до днес все
още са, изключително бла-

по реда на ДОПК. Давността е пет години от годината,
следваща
задължението.
Следва да подадете искане
за изтекла погасителна давност или заявление в свободен текст (без значение как
ще го наименувате), като в
него посочвате че поради
наличие на изтекла погасителна давност не дължите
данъци и такси, като посочвате кой период обхваща
тази давност. Това ваше
изявление трябва да бъде
в писмена форма и няма
конкретни реквизити, които
трябва да съдържа. Може
да го изпратите по пощата
до службата на съответната община, отговаряща за
събирането на местните данъци и такси, но с обратна
разписка. Разписката трябва
да бъде съхранена заедно с
още един екземпляр от подаденото заявление (искане
или уведомление), тъй като
тя ще ви служи за входящ
номер. В случай, че имате
задължение към държавата
процедурата е същата с тази
разлика, че позоваването за
изтекла давност става пред
НАП. Преди това ви съветвам
да се снабдите от ТД на НАП
с писмено удостоверение по
чл.87 ал.6 ДОПК (за липса/
наличие на данъчни задължения). От него ще се установи точно какви са и откога датират задълженията
ви като имате предвид, че с
измененията в ДОПК се събират първо старите задължения.

Писмо до редакцията

Благодаря за жеста

На 28 май тази година бях загубил класьора с документите и парите си.
Когато се прибирах бях потърсен от две ученички:
Адриана Димитрова и Есра Мустафова, които ми ги
предадоха. И двете са от 5 „б” клас на Първо СОУ „Свети Седмочисленици” в Търговище. С най-голяма благодарност ги почерпих.
Благодаря им за честността, за готовността да
помогнат, за добронамереността, скромността и
тяхната безкористност. Благодаря на учителите и
родителите за възпитанието, което надграждат в
тях.
Днес много хора се оправдават с времето и държавата, в което живеем. Аз вярвам, че хората правят
държавата, а не държавата нас.
годарни на всички, на онези да обогатят своята нравствеС благодарност и уважение
добри хора, които са им да- на ценностна система – да
В. ЙОРДАНОВ
рили – всеки каквото има. Но познават нуждаещия, да го
ето и развръзката. За да не
се похабят излишните за тях
вещи, семейството взема благородно решение. Отделят ненужното, поверяват го на г-н
Николов да го съхранява и с
общи усилия организират други бедни или социално-слаби
деца от своето училище, на
които дариха каквото им е
необходимо и им харесва. И
така – с пълни торби с дрехи
за себе си или за свои братя
и сестри, от офиса на Веселин
Николов доволни, но в същото
време чувстващи се неудобно
от немотията си и силно благодарни за жеста на Фатме
и близките й, си тръгнаха 15ина деца на различна възраст.
Има още вещи, които предстои да бъдат сортирани и
след това да бъдат организирани подобни добри дела. А
дете да дари своя вещ на друго дете, е важно. Този наглед
неголям жест помага децата

подкрепят и при възможност
да помагат, колкото и както е
по силите им, каза председателят на комитет „Васил Левски” в Търговище. И допълни,
че в училището на Фатме – III
ОУ „Петко Р. Славейков”, от
май има учреден клуб „Млади
възрожденци”, чиято цел е освен да обогатява учениците с
информация за културни и исторически събития, също така
и да ги учи на добро, на състрадание, на взаимопомощ.
А в края на срещата Веселин Николов подари на Фатме, чиято мечта е да стане
лекарка, медицинска слушалка, с която неговата вече
покойна съпруга д-р Елена
Николова е работила в своята практика. С този жест той
цели да покаже важността
на приемствеността в професията и искрено пожела на
момичето с труд и упоритост
да сбъдва мечтите си.

Заявление за
Пчелите работят
погасяване по давност за общото благо
Държавата или общината
имат право да търсят суми
за данъци и такси, а вие
имате право да възразите за изтекла погасителна
давност. Задълженията за
данъци са в категорията на
т. нар. публични вземания
на държавата. Съгласно чл.
171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК) същите се погасяват с изтичане на 5 години,
считано от 1 януари на годината, в която е следвало да
се извърши плащането.
Например: ако задълженията за данъци е трябвало
да се платят през 2008 г давностният срок започва да
тече от 1. 1. 2009 г. и изтича на 1.1.2014 г. Оглед тази
дата този данък е погасен по
давност. Давността на лихвите върху данъци и такси е
три години съгласно чл. 111
от Закона за задълженията
и договор пие (ЗЗД). Длъжникът обаче трябва изрично
да се позове на изтекла в
негова полза давност, тъй
като давността не се прилага никога служебно. При
наличие на изтекла погасителна давност за погасяване на задължения за Данък
сгради и такса смет може да
се позовете на тази давност
сами, тъй като това не се извършва по служебен ред. В
Закона за местните данъци
и такси са описани кои са
дължимите местни данъци
и такси към общините. Процедурата се извършва от
общинската администрация

Понеделник, 15 юни 2015 г.

(от 1 стр.) Според пчеларите, пчелните семейства
трябва да останат там, където са цветните дървета.
Изнасянето на пчелините
от населените места по никакъв начин няма да сложи
преграда пред медоносните
насекоми. Пчелите са там,
където има цъфтяща растителност, а всички ограничения са само за пчеларите,
не и за тях.
Пчеларството е занаят,
който освен любов и отдаденост изисква и много
средства. Ако все още хората си мислят, че пчеларите
са някакви шамани, които
със заклинания и ритуали вадят мед от хралупи и
плетени къщурки – тръвни,
явно прекаляват с филмите
по Нешънъл Джиографик.
За да можеш да извадиш
стоков мед, ти трябват здрави семейства, много храна и здраво дупце - да не
забравяме, че ние крадем
това, което те събират, а и
го бранят така, както само
те умеят J.
От хилядолетия пчелите
и хората живеят заедно. За
ползите от тези божи създания има написани не една и
две книги, но тук ще посочим само един факт. В резултат на техния неуморен
труд ползите за селското
стопанство и икономиката
ни се изчисляват на 2 милиарда лева годишно.
И като споменахме по-го-

Клубът на НСО ще подпомага

Социално-слаби ученици

Клубът на Нестопанските организации в Търговище ще инвестира в десет
ученици от социално слаби
семейства, които желаят да
продължат своето средно
образование, съобщава ръководителят на пресцентъра на институцията Камелия
Ковачева. Инициативата е
по програма „Равен шансдостъп до средно образование“, финансирана от фондация „Тръст за Социална
Алтернатива“ (ТСА).
След одобрение учениците ще бъдат подпомогнати

с учебници и учебни помагала. На пътуващите младежи ще бъдат осигурени
карти или билети за транспорт, или ще бъде заплатен
наема за общежитие или
квартира.
От учениците се очаква
да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния
процес. В края на следващата учебна година трябва да имат годишен успех
не по-нисък от Добър:3.50,
както и да не допускат повече от десет неизвинени
отсъствия.
Програмата
„Равен
шанс- достъп до средно образование“ има за цел да
подобри достъпа до средно
образование на ученици от
социално слаби семейства
като премахне основни
образователни
бариери.
Срокът за кандидатстване
изтича на 5 август, 2015 г.

По резултатите ще ги познаете

ре народните ни избраници,
ще ви дам едно сравнение.
Ако може да се даде определение за държавен служител, то подхожда най-вече на тях – пчелите. Работят
неуморно, за общото благо,
въпреки всичко!

(от 1 стр.) са още трима
ученика. От общия брой
оценки на матурите отличните от 5,50 до 6,00 представляват 47%, а 12% от
учениците имат отличен и
по двата предмета, по които
са се явявали.
Най-висок е резултатът
по Математика – отличен
5,94. Според данни на Министерството на образованието и науката, с този
резултат гимназията зае-

(от 1 стр.) на първо място с
Отличен 5.94. По История
и цивилизации гимназия
„Христо Ботев” в Попово е
постигнала Отличен 5.513,
а средният успех на всички
явили се в областта е Добър 3.99.
Само един ученик се е
явил на матура по Физика и
астрономия, като е изкарал
оценка Среден 3.180. По География и икономика средният успех е Добър 3.887, а по
Химия и опазване на околната среда – Много добър 5.15.
Философският цикъл са избрали 13 зрелостници, които
са постигнали среден успех
Много добър 4.609. Единственият чужд език, който
са предпочели явяващите се
на матура, е бил Английският. Логично представителите на Езиковата гимназия в
Търговище водят класацията
по успех със средна оценка

Отличен 5.543. Средният успех по предмета в областта е
Добър 4.328.
От изнесените резултати
е видно, че нивото на знания
при завършващите се запазва относително постоянно,
тъй като и средният им успех е такъв. Според анализа на резултатите от изпита
по Български език и литература, който са направили
експертите от Просветното
министерство, става ясно, че
средният успех в страната е
4,21. Той е малко по-нисък
от средния успех за миналата година, но добра новина тази година е фактът, че
само 1/3 от зрелостниците
не са писали по 41-ва задача
– есе или интерпретативно
съчинение. Повече от половината от тези, които са писали, са предпочели есето,
а по-малка част са правили
интерпретативно съчинение.

Какво учиха и какво...

ма 4-то място в България.
На второ място е успехът
по Биология – отличен
5,72. Следва успехът по
Английски език – отличен
5,54.
„Искрено благодаря на
учителите от гимназията,
осъществили базовата подготовка на учениците и на
преподавателите от различните школи, успели да
надградят техните знания”
– казва г-н Цанев.
Той коментира още появили се в социалните мрежи мнения, че резултатите
на учениците на Езиковата
гимназия и тези на Първо
СОУ не се отличавали особено, с три примера. Той
сравни оценките по Математика, Английски език и
Български език и литература. По Математика – Отличен 5,942 за ПГИЧЕ и 4-то
място в България, според
МОН, и Много добър 5,121
за Първо СОУ и съответно
68-мо място в България.
По Английски език – Отличен 5,543 за ПГИЧЕ и 44-то
място в националната класация и Много добър 4,758
и 315-то място за Първо
СОУ. По БЕЛ – Много добър 4,973 за Езиковата
гимназия и 83-то място в
страната и съответно добър
4,272 и 318 място за І СОУ.
След тези данни, Цанев
каза единствено: По резултатите ще ни познаете”.

Понеделник, 15 юни 2015 г.
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10 години сдружение „Еко вик”

За хората и природата
Руска ГЕОРГИЕВА
Преди десет години на
06.06.2005 г. група ентусиасти от Търговище се
събраха загрижени за природата и за нейното непрестанно замърсяване, по
инициатива на Стефанка
Димитрова - химик,биолог,
педагог, да обединят усилията си в борба за опазване на природата. С различни професии - учители,
инженери, агрономи, те
създадоха сдружението с
нестопанска цел и го назоваха „Еко вик”. През десетте години дейност сме
провели много срещи-разговори с учители и директори на детски градини в
Търговище, на училищата
за начално образование,
съвместна дейност с екологични институции и пенсионерски клубове.
Инициативни и всеотдайни, членовете на Сдружението под ръководството на
председателката Димитрова организираха различни
изяви, които включват: работа с деца от детските градини и началните училища
– засяване на семена на
цветя и други растения, показни занятия, разказване
на приказки. С възрастните
- колективно почистване на
терените около клубовете,
оглед и сигнализиране за
замърсени
междублокови пространства, участие
в изготвянето на проекти,
построяване на детски площадки, публикации в пресата, честване на световни
и международни дни за защита на природата, изработка на цветя, кошнички,
поставки, нерисувани картини, пана и дрехи от отпадъчни материали предимно
от найлони, пластмасови
бутилки, прежда и платове.

Г-жа Димитрова направи
пълен отчет за работата на
Сдружението от неговото
учредяване. Присъстващите
в своите изказвания направиха множество предложения за бъдещата ни дейност:
- Организиране и провеждане на кръгла маса
съвместно с представители на общинската администрация, областната управа, учители и директори на
детски градини и училища,
пенсионери, други нестопански организации.
- Срещи-разговори с
проверители за наличието
на пестициди в продуктите
на пазара.
- Подпомагане дейността
на децата-доброволци при
зареждане на магазин за
ръчноизработени предмети
и продажбата им за подпомагане на болни и бедстващи деца.
- Срещи с родителите на
ученици-доброволци.
- Разговори със заможните хора в нашия град.
- Откриване на щанд за
продажба на литературни
произведения на търговищките творци.

- Призив към всички поколения граждани да бъдат
бдителни.
- Вкъщи и на работните
си места да събираме и изхвърляме отпадъците разделно.
- Глобяване на шофьори
за неправилно паркиране.
- Участие в сесиите на
Общинския съвет в Търговище и подаване на писмени предложения.
- Даване на сигнали за
замърсени участъци в река
Врана и канала Врана, преминаващ през града ни.
- Възникнали нови проблеми.
Така беше отбелязан десетият рожден ден на сдружение „Еко-вик”. На найактивните през годините,
председателката раздаде
грамоти.
Присъстващите
още веднъж се уверихме,
че инициативността, всеотдайността, знаенето и
моженето на Стефанка
Димитрова са заразителни за всички. Тя подари на
всеки от своята втора книга
със заглавие „Спасението”,
която съвсем наскоро е излязла от печат.

Руски боен робот

Ще тича през препятствия

Разработваният от руските учени човекоподобен боен робот до края на
2015 г. ще може да тича и
да преминава препятствия,
съобщи пред РИА Новости
ръководителят на Фонда за
перспективни изследвания
(ФПИ) Андрей Григориев.

„Бойният робот-андроид,
който външно прилича на
човек, според нашите планове до края на годината
трябва да може да тича, да
преминава препятствия и да
изпълнява други действия.
Неговото предназначение е
за работа в особено опасни

Компютър ще
разпознава болките ни

условия, където е необходимо присъствието на човек
с възможност за управление от разстояние. Целта
е човекът да се намира в
нормална обстановка, а роботът да работи в опасната
зона“, каза Григориев.
Според него, роботът
може да бъде използван за
разминиране и други опасни, но неизискващи особена
тънкост операции от задачи
(по-точни данни от фонда
към този момент не издават). При това, роботът „не
е предназначен за това да
тича с автомат“: за него има
други платформи, които успешно решават подобни задачи, каза още Григориев.
Фондът за перспективни
изследвания (ФПИ) е създаден през 2012 г. по аналог
на американската агенция
DARPA, отговаряща за развитието на иновациите във
ВВС на САЩ. Днес във ФПИ
са утвърдени 53 проекта,
като над 31 от тях вече се
работи в лабораториите на
фонда.

Учени от Университета
на Калифорния в Сан Диего
са разработили нов софтуерен алгоритъм, който може
да разпознава кога човек
изпитва болка. За целта е
необходимо софтуерът да
анализира изражението на
човека, съобщава онлайн
изданието Engadget.
Алгоритъмът може да
преценява дори интензивността на болката, като за
момента е насочен главно
към децата. Основното му
предназначение е да се използва в болниците. Камери ще могат да наблюдават
пациентите и да следят тяхното състояние. Лекарите
и медицинските сестри ще
получават ценна информация и ще могат да преценяват дали не са необходими
още
болкоуспокоителни

след операция например.
Друго възможно приложение на софтуера са бъдещи
роботи-асистенти,
които се грижат за хората
в домовете им. Чрез него те
ще могат да предприемат
по-адекватни действия в
случай на нужда или да сигнализират на лекар.
Учените споделят, че
разработката им има нужда
от прецизиране. Те посочват, че всеки човек има различен праг на болка и един
и същи източник на такава
може да се усеща по различен начин. Този фактор е
предвиден при разработката и тестовете са показали,
че софтуерът успява да прецени болката в пациентите
почти толкова добре колкото и медицинските сестри и
родителите на децата.

Какво ще се случи
Грижа за
градинските Ако стоим вкъщи
мебели
Независимо дали става
въпрос за обзавеждане на
градината или на балкона,
трябва да знаете, че мебелите там изискват определени
грижи за добра поддръжка.
Най-важното правило е,
че не трябва да държите
градинските мебели продължително време под ярко
слънце, защото тогава се увреждат по-лесно. За да не се
съобразявате с този фактор,
може да ги покривате със
специални калъфи или пък
с декоративни възглавници.
Освен това е желателно да
използвате по-малко вода
при почистването на мебелите.
Най-често срещаният избор за градински мебели са
столове и маса, изработени
от пластмаса. Причината е,
че са практични и не излизат
скъпо. Трябва редовно да се
почистват от прах и замърсявания, защото в противен
случай променят цвета си.
Измивайте ги с разтвор от
вода и сапун за по-упорити
петна. Зимата ги дръжте под
навес и увити в калъфи или
найлон, иначе пластмасата
се уврежда и се чупи по-лесно.
Друг вариант за градински
мебели са тези, изработени
от ратан.Създават усещане
за екзотика и ваканционна атмосфера. Поддържат
се малко по-трудно. Отгоре
трябва да се забърсват с
мека кърпа, напоена в малко вода, а от време на време
е хубаво ъгълчетата между
пръчките да се почистват от
прах с помощта на вакуум
(най-добре ако имате мини
прахосмукачка). Подобно на
пластмасовите, тези също
трябва да се държат под навес.
Мебелите от дърво също
за опция за обзавеждане
на градината, но излизат
по-скъпо. Освен това са постабилни и издръжливи на
променливи метеорологични
условия. Важно е обаче да
не се мокрят много, защото дървото може да изгние.
Най-добре почиствайте мебелите с четка и влажна кърпа. На 3 до 5 години е добре
да ги минавате отново с лак.

Много от днешните хора
стоят в затворени пространства по цял ден, било то в
офиса или вкъщи. Казано
иначе – излизаме навън
твърде рядко. Какво ще стане обаче, ако спрем въобще да показваме носовете
си на открито, пита ASAP
Science?
На около 149 600 000 км от
нас слънчевата светлина започва своя път от Слънцето,
преминава през Слънчевата
система и атмосферата на
земята, и ако всичко върви
по план – попада директно
върху
кожата ви.
Ч у в ството
е готино,
нали?
Именно тази
слънчева
светлина предизвиква верижна
реакция, която подпомага
живота ви. Произвежда се
„слънчевият витамин“ или витамин D.
Любопитен факт – част от
холестерола, който приемате, се обработва и съхранява в кожата ви. Когато слънчевата светлина достигне
кожата ви, тя модифицира
този холестерол. Новата
молекула се отправя към
черния дроб през кръвоносните съдове, където отново
претърпява промени. Накрая се озовава в бъбрека,
където се активира биологично. Този „активиран витамин D" абсорбира калция
от храната ви и съответно
– спомага за растежа и заздравяването на костите. В
известен смисъл – кожата
изяжда слънчевата светлина, а тя развива костите ви.
Може би в края на краищата не сме кой знае колко поразлични от растенията…
Без витамин D минерализацията на костите в тялото
ви ще намалее. Това ще доведе до риск от остеопоро-

за и ще отслаби имунната
ви система. Нещо повече
– според някои изследвания витамин D спомага за
предотвратяването на рак,
сърдечносъдови заболявания и депресия. Това обяснява защо хората, живеещи
в страни с по-студен климат,
са потиснати по-често.
Слънчевата светлина и
витамин D не са единствените фактори, които влияят
благотворно на тялото ви.
Изследванията показват, че
природата има благотворно
влияние върху вашето психическо и
физическо състояние.
Нещо
повече
– когато сте
навън в
гората
да речем, в
мозъка
се активират региони, свързани със стабилност, емпатия и любов. От друга страна
– докато се намирате в среда, изградена от човека, се
задействат региони, асоциирани със страх и стрес.
На всичко отгоре ако сте
в затворено помещение,
най-вероятно седите. Признайте си – последно гледахте клипчета в YouTube
с часове. По принцип подобно занимание звучи готино. Но много изследвания
показват, че прекомерното
седене увеличава риска от
диабет тип 2 и кардиоваскуларни заболявания.
Друго проучване, проведено сред над 200 хил. души,
е открило връзка между седенето и вероятността от
смърт. С други думи – колкото повече седите, толкова
по-вероятно е да умрете порано. Най-страшното в случая е, че тази зависимост
не се влияе от физическата
ви активност.
Затова станете, излезте
навън и поживейте истински!

Пенка СТАНИМИРОВА
Едно от семействата, преселени в началото на 20-ия
век от Кюстендилския в Търговищкия край, е моето. Коренът му е от с. Пелатиково.
Установяваме се в село Тъпчилещово. Тук дядо ми Никола Апостолов и баба ми Чима
довеждат четирите си деца.
Годината е 1928-ма.
На-големият син на дядо
ми – чичо Лазар, леля ми
Деница, леля ми Звезда и
най-малкия им син Станимир, т.е. моят баща, бързо
спечелват доверието на
местните жители със своето трудолюбие, скромност и
доброта. В началото цялото
голямо семейство живее
заедно. След няколко години обаче ятото се разпръсква, но повечето остават в
Тъпчилещово. Чичо Лазар
има три деца – две дъщери
Величка и Стоянка и един
син Вичо. Леля ми Деница
се сдобива с две дъщери –
Лиляна и Недка, а леля ми
звезда – със синовете Хрис-

то и Стефан, а моят баща
Станимир – със синовете
Никола и Ваил и моя милост
– дъщерята Пенка. Дядо ми
Никола и баба Чима живяха при нас до дълбоки старини. Майка ми Станка се
грижеше освен за трите си
деца и за тях. Баща ми по
това време беше на фронта
и участваше във Втората
световна война срещу Германия. Майка ми беше изключително трудолюбива,
тиха, скромна и добра жена.
Правеше път на мравката,
както казва народът.
Аз реших да направим
родова среща и да съберем
в Търговище всички живи от
нашия корен. Направихме
родословно дърво, свързахме се с всички нашенци,
които прегърнаха идеята за
тази родова среща и с радост
се отзоваха на повика да се
съберем и да си спомним
миналото. Срещата се състоя по време на 238-я традиционен търговищки панаир.
Събрахме се в ресторант

„Борово око” 34 души. Беше
вълнуващо,
затрогващо.
Видяхме се родственици от
Търговище, София, Русе,
Габрово, Шумен, Омуртаг.
Бях подготвила тъпчилещовски питки, които месих
по специална рецепта. На
тържествената маса пред
всеки имаше китка здравец. Много голям дял за веселото и дори неповторимо
прекарване на тази родова
среща имаха дъщеря ми
Радка Атанасова и племеницата ми Боряна Василева
– дъщеря на малкия ми брат
Васил Станимиров.
Трогателното
събиране
продължи до късно вечерта,
след което много от гостите
посетиха панаира и концерта на Тони Димитрова, а други се отправиха към музеите
и ги посетиха в Европейската
нощ на музеите. Разделихме
се с много радостни сълзи и
с обещанието да се срещнем
пак. С една реч, както е казал поетът: Не се гаси туй,
що не гасне!…

Не се гаси родствения пламък

Понеделник, 15 юни 2015 г.
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Екшън Търговище – Русе

Мъж отвлече бившата
В ПГИИ-Търговище
си
приятелка
празнуваха със състезание
(от 1 стр.) вложени инвестиции за икономиката на Търговище – „Тракия глас” „Мебел стил”,
новият център на града,
пречиствателната станция , създадените нови
лозя на ЛВК, търговската верига „Кауфланд” и
други.
Състезанието премина при оспорвана конкуренция, силни емоции
и подкрепа за участниците. Не липсваше и
музикалната част.
Журито в състав:
г-жа Т. Титкова, икономически директор на
„Мебел- стил”ООД и
преподавателите г-жа
Кънева и г-жа Гайдаро-

(от 1 стр.) с контузии
и прорезни рани. Била
й извършена и спешна
хирургическа операция.
В същата стая е бил
открит и мъжът, който
отвлякъл момичето. Той
също е бил с прорезни
рани по ръцете, оказана му е спешна помощ.
По първоначална информация мъжът се е
самонаранил.
От свои източници
научихме, че мъжът е
21-годишният
Славомир от Търговище. Отвлечената – 23-годиш-

ва, дадоха висока оценка за подготовката на
участниците. Но все пак
победител стана отборът на 10 ”Б” клас.
В края на състезанието А. Рашева – помощник-директор
на
училището, изрази удовлетворение от показаните знания и увери
участниците, че те са
направили най-добрата инвестиция за своето бъдеще – да учат в
ПГИИ „Джон Атанасов”.
На всички участници
бяха връчени сертификати и награди от спонсорите на състезанието
– „Мебел–стил” ООД и
„Тракия глас”.

Знаете ли, че....

Името на "Лада Нива" не е
заради селскостопанство

Победителите в състезанието - отборът на
10 "Б" клас. На снимката вляво- журито

Ядките предпазват
от ранна смърт

В АГО – Омуртаг

Приемането на шепа сочи проучване на униядки всеки ден може верситета в Маастрихт,
да намали значително съобщава BBC.
Изследването е прориска от ранна смърт,
дължило 10 години.
Според резултатите 10
грама ядки на ден намацялостното
икономи- ляват риска от преждеческо
състояние на временна смърт с 23%.
В изследването учасздравното заведение,
тие
са взели повече от
тъй като пациентите с
тази диагноза не били 120 000 холандци на
възраст между 55 и 69
много.
В момента в МБАЛ- години. При тези от тях,
Омуртаг работят 45 ле- които консумирали ядки
кари и повече от 120 всеки ден, рискът от
медицински специали- смъртност заради рак,
сти и помощен персо- диабет, респираторни
нал.
„ТН” и невродегенеративни
състояния е по-нисък в
сравнение с останалите
участници.
Най-много отслабва
рискът от невродегенеративни състояния – с
45%, следван от респираторните заболявания
– 39% и диабет – 30%.
Ядките са особено
полезни, тъй като съдържат различни видове витамини, фибри,
антиоксиданти и други
биоактивни компоненти.

Понижиха нивото на компетентност

отделения на здравните заведения в Търговище и в Омуртаг.
Д-р Григоров посочи, че
причините за взетата
мярка за отделението в
управляваната от него
болница са предимно
кадрови – сериозна е
нужда от лекари, не
само в това отделение,
коментира медикът.

Проверката е установила, че "по отношение
на човешкия ресурс в
отделението не е спазено изискването за
минимум пет лекари на
основен трудов договор
на осемчасов работен
ден". От работещите
в АГ - Омуртаг седем
лекари, само трима са
били на основен трудов

договор.
По-ниското
ниво
на компетентност ще
лиши отделението от
една клинична пътека "прееклампсия", уточни
д-р Григоров и обясни,
че става дума за диагноза при проблемна
бременност. По думите
му, това ще се отрази
сравнително слабо на

Тийнейджър откри нова планета
Тинейджър е открил
планета, намираща се
на 1000 светлинни години от Земята, по време
на едноседмичен стаж в
Университета Кийл във
Великобритания.
Том Уаг е бил на 15
години, когато е забелязал малък спад в
кривата на светлината
на далечна звезда. Необходими са били обаче две години, докато
астрономите потвърдят,
че ученикът е видял
мистериозна
планета, преминаваща пред
звездата майка.
Небесното тяло се
намира в съзвездието
Хидра в Млечния път и
не може да се наблюдава директно с телескоп,
но се предполага, че е с
размерите на Юпитер и
обикаля около звездата
си на всеки два дена.
Том, който сега е на 17
години, казва: “Това е
наистина
вълнуващо.
Бях поразен. Наистина
е нещо, за което можеш
да разказваш на хора-

ната Невена, е негова
бивша приятелка. Били
разделени от известно време, а Славомир
живеел при баба си в
търговищкия
квартал
„Запад”. Мъжът имал
тежък характер, често
посягал към чашката.
По случая е заведено
досъдебно
производство. Славомир е задържан за 24 часа в полицейския арест в Русе.
Случаят е докладван в
прокуратурата. Работата на разследващите
продължава.

Името на съветския
автомобил ВАЗ-2121 "Нива", няма никакво
отношение към селското стопанство. То
идва от първите букви
на имената на двамата главни инструктори.
Единият има две дъщери - Наталия и Ирина, а
другият е с двама синове - Вадим и Андрей.
От 1925 до 1934 г.
Айфеловата кула е била
използвана като гигантски билборд. Съоръжението е било взето под
наем от Андре Ситроен,
основател на Citroen,
който закачил на кулата 125 000 електрически крушки. Освен
логото на компанията
там от време на време
блесвали дъжд от звезди, полет на комети и
знаците на зодиака.
Елени и лосове често стават жерти на автомобилни катастрофи,
особено през зимата,

когато заради хлъзгавия път шофьорите не
успяват да спрат навреме, щом на пътя изскочат животни. Само във
Финландия за година
по пътищата си отиват
4000 северни елена. За
да се намали броят на
убитите животни от известно време животновъди и лесничеи започнаха да пръскат рогата
на елените със светлоотразителен спрей, който се вижда отдалеч.
В
знаменитата народна кола на
Volkswagen, известна
у нас с прякора "костенурка", а по света като
"бръмбар", водата за
чистачките се впръсква не от електромоторче, а от налягането на
резервната гума, която
се намирала под или
върху капака. Затова
тя трябвало винаги да
е напомпана повече от
необходимото.

Учени: Децата, които не
закусват, са по-лоши ученици

та”, предаде Фокус.
Откритието
прави
ученика от Уестлендс
един от най-младите
хора, открили някога
нова планета. Тя е класифицирана под обозначението WASP-142b и е
142-рата планета, открита в рамките на проекта WASP (Wide Angle
for Search for Planets).

Консорциумът включва
учени от Великобритания, Швейцария, Франция и Белгия.
Том се надява да учи
физика в университета
и след това да работи
в сферата на астрофизиката или физиката
на елементарните частици. Астрономите от
Кийл са впечатлени от

желанието му да изучава природни науки и
посочват, че е било лесно да го обучат да търси
планети. Смята се, че в
Млечния път има около
100 милиарда планети
и до един трилион звезди. Астрономите от цял
свят са открили до момента 1000 потвърдени
екзопланети.

Учени от Австралия
твърдят, че децата, които сутрин не закусват,
губят по 2 учебни
часа на ден. Така за
една година дете,
което пропуска да закуси само веднъж в
седмицата, може да
изгуби половин учебна година, пише The
Daily Mail.
Причината за това са

проблеми с внимание- сред 532 учители.
то, умора, поведенчесСпоред тях това, че
децата не закусват,
им пречи да изявят
потенциала си. 73%
от тези, които не закусват, имат проблеми с вниманието, 66%
се уморяват прекалено бързо, 54% имат
ки проблеми, които се проблеми с обучениедължат на глада, сочат то, а 52% - поведенчесрезултати от проучване ки проблеми.
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КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 7, лукс, гарсониера 35 000
46 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 5, гарсониера 36 900
49 кв.м. Ул. 3-ти март, ет. 2, двуст. тухла 43 000
52 кв.м. Вароша, ет.1, двуст. ново стр-во 40 000
65 кв.м. Център, ет. 1 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
65 000
69 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.5, двуст.тухла 52 000
76 кв.м. Запад 1, ет.7, PVC, двуст.тухла 55 000
71 кв.м. Запад 2, ет. 1, двустаен панел
Идеален център, ет. 3, тристаен
тухла, лукс.ремонт, обзаведен 85 000
76 кв.м. Вароша, ет. 2, тристаен ново
строителство, завършен вид 75 000
84 кв.м. Ид. център, ет.4, тристаен тухла 72 000
85 кв.м. Център, ет. 3, с таванска, добро
състояние, тристаен тухла
80 000
94 кв.м. Пазара, ет. 11, напълно обзаведен, тристаен тухла
75 000
99 кв.м. Здравна каса, ет. 3, трист. тухла 69 000
89 кв.м. Здравна каса, ет. 7, четирист. 80 000
95 кв.м. Запад 2, ет. 12, четиристаен 54 000
104 кв.м. ул. 3-ти март, ет.5, четиристаен 58 000
107 кв.м. Борово око, ет.4(жил.), четирист.
ново стр-во, завършен вид
78 000
110 кв.м. В района под Пазара, ет. 3,
подобрения, четиристаен
85 000
112 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен
86 000
114 кв.м. Ид. център, ет. 3, четиристаен 83 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 36 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7 (непосл.)
37 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
49 кв.м. Идеален център, ет.7, таванска 39 000
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
50 кв.м. Вароша, ет.3 (жил.), ново стр-во 53 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 46 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
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, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ „Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

70 кв.м. Център, ет. 4
56 000
71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
65 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
53 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
43 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
88 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. Под Пазара, ет.2 (жил.)
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
78 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
62 000
87 кв.м. Дом „Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000

Фестивалът в Ястребино

Дни на радост и
сбъднати мечти
Дни на радост и сбъднати мечти - така можем
да наречем Фестивала на
радостта.Искаме да благодарим на Обществен фонд
„Детство“ за възможността
да сме част от този празник на изкуствата, на спорта, на приятелството, да
благодарим за прекрасната организация. Във всички дейности децата участваха с голямо желание,
забавляваха се от сърце.
Те се почувстваха значими
и равнопоставени.
Това е оценката на ръководителите на децата от
домове за лишени от родителска грижа и от центрове
за настаняване от семеен
тип от цялата страна, дошли на традиционния, 19ти поред празник в Националния детски комплекс
в Ястребино . Искрената
детска радост в очите им
след всеки концерт правеше и нас, възрастните,
горди, че нашите деца са
не - по малко талантливи
и способни, казват педагозите. Всички те единодушно се подписаха под
думите: Светлина и благодарност за хората, които

срещнахме през тези дни!
С благодарности, които
още веднъж отправяме
към Обществен фонд „Детство“, ви казваме – до нови
срещи, приятели!
С богата спортна програма, изложба „Доброто
ражда добро“, весел карнавал и дискотека тази
вечер приключва така
желания и очакван фестивал, пазител на чийто
дух е Обществен фонд
„Детство“. Организацията
отдавна има своето безспорно място в социалната мисия на обществото
ни, се казва в поздравлението
на заместник
министър председателя
и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин до
Иванка
Василева,
председател
на фонда. Високо оценяваме инициативата ви
да се създаде място за
творческа изява на децата, следвайте все така
всеотдайно и целенасочено своята кауза , пише
в приветствено писмо Ева
Жечева, председател на
Държавната агенция за
закрила на детето.

89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
72 000
89 кв.м. Широк център, ет.4
60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), ново
стр-во, завършен вид
95 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000
90 кв.м. Ул. Опълченска, ет. 2 от къща 49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
96 кв.м. Запад 1, ет.3, подобрения
71 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
89 кв.м. Широк център, ет.4
69 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
98 кв.м. кв. Изток, ет. 2, с таванска
90 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000

и още много оферти...

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

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

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ИВЕТ” в Търговище търси
да назначи продавач-консултант /жена/ с компютърна грамотност. Тел.: 0899 81 69 67
Разградска фирма търси да назначи
ТЕХНОЛОГ - МЕЛНИЧАР,
за мелницата си в Разград. Атрактивно заплащане.
Тел. за контакти - 0886740147

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място – 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672
((-7)

-

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(2-4)

а
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ОБЯВА
„АМЕЛИ – БГ” ЕООД
има следното инвестиционно
намерение:
СТРОЕЖ НА АВТОКОМПЛЕКС,
включващ – сграда за ремонт
на товарни и леки автомобили и паркоместа в поземлен
имот № 73626.38.365, в землището на град Търговище,
община Търговище.
Мнения и възражения се приемат в стая № 5, етаж 2 –
дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на община
Търговище.

ОБЯВА
ЕТ „АТОМИК-93-ОРХАН ХАСАНОВ" ,
със седалище и адрес на управление област Търговище, община Търговище, с. Баячево, ул. „Васил
Левски" № 47
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически
лица, че имаме инвестиционно предложение
„Строеж на навес за селскостопански инвентар в
имот № 077008 в землището на с. Баячево”.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища
могат да го направят писмено в община Търговище или в РИОСВ - Шумен, "Съединение", № 71, ет. 3 пощенски код 9700.

Продавам ГАРАЖ – бетон, с
електромер и нотариален акт в
центъра на Търговище
Спешно – на ниска цена
Тел.: 0876 24 25 91
Продавам
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв.
„Борово око” – тухлен, лукс-обПродавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в
заведен; външна изолация; PVC
Продавам ЛОЗЕ – 1 дка, с вилна
местността
„Кованлъка” – отремонтирана,
дограма. Тел.: 0893 93 55 12
годна за живеене, с ток и вода, с 1 дка дворно постройка, в местността „Чокята”
Продавам АПАРТАМЕНТ място, овощни дръвчета и лозе, на достъпно
до автобусна спирка; има ток
място с нотариален акт. Тел.: 0897 441 769
кв. „Борово око”
Цена по договаряне. Тел.: 0898 556 250
Тел.: 0887 36 95 92
ПРОДАВАМ ИЗГРАДЕНИ ПЧЕЛНИ МАГАЗИННИ
Давам под наем ДВЕ ТАВАНСКИ СТАИ с
РАМКИ. Тел. 0601 8 71 81 след 20 ч.
Продавам земя от 1 до 5 дка до
общо сервизно помещение в близост
Екофол – ток, вода, газ, път
Продавам АПАРТАМЕНТ 65 кв.м. - ново стро- до бившата Стоматология в ТърговиТел.: 0889 503 423
ителство; първи етаж; след ремонт ; с обзавежще. Тел.: 0886 003 340
дане; на ул. „Раковски” Тел.: 0876 40 60 11
ПОКАНА
Продавам или отдавам под наем
Днес
12 юни 2015 г УС на
помещения и заведения в съсед- Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН ЗКПУ „ВАРАН
Р” село Руец,
ство с верига Т- маркет в Разград
АПАРТАМЕНТ, втори етаж;
община Търговище, област Търговище
– паркоместа/човекопоток.
кани всички кооператори на
до Енергото в Търговище; 89
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
Тел.: 0898 59 51 99
кв.м. Тел.: 0899 920 160
(2-4)

е

Понеделник, 15 юни 2015 г.

Прима ТПК гр. Търговище
Продавам или давам под наем
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
за изработване на смесени палети в склад в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61,
за безалкохолни напитки.
обзаведен; с електроуреди
Тел. 0879/ 590 971 – г-жа Иванова Тел.: 0601/890 68; 0895 195 673 и 0888 386 057

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище с гараж. Тел.: 0897471025

което ще се проведе 19 юли 2015 г. от 10
часа в читалнята на читалищната сграда на
село Руец при следния дневен ред
1. Доклад на Управителния съвет за дейността през отчетния период
2. Приемане на годишния финансов отчет
3. Организационни въпроси
При липса на кворум събранието ще се
проведе на 26 юли 2015 г на същото място
по същото време при същия дневен ред.

15 юни 2015 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Наказателят
22.00 ч. - екшън

15 юни
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия
живот
13:30 Шоуто на Канала
14:30 Зелената линейка
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - тв филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия
живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Лисабонските потайности - тв филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария
18:10 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 С Русия в сърцето сериал
21:30 Истински истории риалити
22:30 Шоуто на Слави

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Златното момче - сериал
10:00 Под наблюдение - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Лекарството - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Под наблюдение - сериал
17:00 Златното момче - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Наказателят - екшън
23:45 Кости - сериал

bTV Cinema

09:15 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
10:30 Помощник-управителят комедия
12:45 Никита - сериал
16:00 Ледена смърт - екшън
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
19:00 Изгубена - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Какво ново в понеделник
- драма
00:15 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс - анимация
09:00 Домашен арест - сериал
10:00 Морски трепачи -комедия
12:00 Всички обичат Реймънд сериал
13:00 Кухня - сериал
14:00 Какво ще кажат хората сериал
14:30 Двама мъже и половина
- сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Кухня - сериал
19:00 Какво ще кажат хората сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал

ВТОРНИК

bTV Cinema - Код Олимп
21.00 ч. - екшън

16 юни
БНТ 1

20:30 Новите съседи - сериал
15:45 Дилъри на време -трилър
22:00 Двама мъже и половина 18:00 Елементарно, Уотсън - сериал
сериал
23:00 Всички обичат Реймънд - 19:00 Будни цяла нощ - сериал
сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
bTV Lady
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛ08:00 Незабравима - сериал
НИК- Зрителят избира
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Огледален свят: Пътят на 23:50 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
Емир - сериал
11:30 Незабравима - сериал
Diema TV
12:30 Сияйна луна - сериал
09:00 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Паднала от небето 10:00 Шотландски боец - приксериал
люченски
14:30 Малки сладки лъжкини - 12:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
- сериал
17:30 Папараци - шоу
14:30 Комисар Рекс - сериал
18:30 Али Макбийл - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
19:30 Паднала от небето - сериал
сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
20:30 Малки сладки лъжкини - 17:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
18:30 Господари на ефира
21:30 Незабравима - сериал
- шоу
22:30 Сияйна луна - сериал
19:00 Бойна звезда Галактика
23:30 Модна къща - сериал
- сериал
00:30 Географски ширини 20:00 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
21:00 Бягство от затвора Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
22:00 Смъртна присъда -екшън
09:30 На кафе - НТВ
23:50 Бягство от затвора 11:30 Бон Апети
сериал
12:00 Новините на Нова
Diema
Family
12:30 Гранд хотел - сериен
09:30 Индия: Любовна история
13:30 Моята карма - сериен
- сериен
14:30 Прости ми - сериен
11:30 Сезони на любовта 16:00 Новините на Нова
сериен
16:30 Малката булка - сериен
12:30 До последен дъх 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериен
19:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
20:00 Черешката на тортата - тв 14:00 Бурята - сериен
шоу
16:00 Ритъмът на мечтите 21:00 Скорпион - сериен
сериен
22:00 Новините на Нова
17:00 Дила - сериен
22:30 Господари на ефира - шоу 18:00 Сезони на любовта 23:00 Почти законно - сериен
сериен
Kino Nova
19:00 Моята карма - сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал 20:00 Малката булка - сериен
10:00 Костюмари - сериал
21:30 Ритъмът на мечтите 11:00 Будни цяла нощ - сериал
сериен
12:00 Фирмата - сериен
22:30 Дила - сериен
14:00 Бизнесът на влюбването - 23:30 До последен дъх комедия
сериен

19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
08:00 Менталист: Крадецът на
20:30 Новите съседи - сериал
мисли - сериал
09:00 Златното момче - сериал 22:00 Двама мъже и половина
- сериал
10:00 Под наблюдение - сериал
11:00 Експериментът - сериал 23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
12:00 Кости - сериал
bTV Lady
13:00 Наказателят - екшън
08:00 Незабравима - сериал
15:00 Ренегат - сериал
09:00 Тиха буря - сериал
16:00 Под наблюдение 10:00 Огледален свят: Пътят на
сериал
Емир - сериал
17:00 Златното момче 11:30 Незабравима - сериал
сериал
18:00 Менталист: Крадецът на 12:30 Сияйна луна - сериал
13:30 Паднала от небето мисли - сериал
сериал
19:00 Експериментът - сериал
14:30 Малки сладки лъжкини 20:00 Кости - сериал
сериал
21:00 bTV Новините
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
22:00 Изгряващото слънце 17:30 Търси се - токшоу
криминален
18:30 Али Макбийл - сериал
00:30 Кости - сериал
19:30 Паднала от небето bTV Cinema
сериал
09:15 Ризоли и Айлс: Криминал20:30 Малки сладки лъжкини ни досиета - сериал
сериал
10:15 Ритни камбаната с финес
21:30 Незабравима - сериал
- комедия
22:30 Сияйна луна - сериал
12:30 Никита - сериал
23:30 Модна къща - сериал
14:45 2012 - драма
Nova TV
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал06:20 Здравей, България
ни досиета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Изгубена - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Дневниците на вампира
12:00 Новините на Нова
- сериал
12:30 Гранд хотел - сериен
21:00 Код Олимп - екшън
bTV
13:30 Моята карма - сериен
23:30 Дневниците на вампира
06:30 Тази сутрин
14:30 Прости ми - сериен
- сериал
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Дък Доджърс - анимация 16:30 Малката булка - сериен
12:30 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра
13:30 Тайните на времето - 09:00 Комиците - шоу
19:00 Новините на Нова
10:00 Безусловна любов сериал
20:00 Черешката на тортата - тв
комедия
15:30 Светлината на моя
шоу
12:00 Всички обичат Реймънд
живот - сериал
21:00 Скорпион - сериен
- сериал
17:00 bTV Новините
22:00 Новините на Нова
13:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария 14:00 Какво ще кажат хората - 22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Почти законно - сериен
сериал
18:10 Опасни улици - сериал
14:30 Двама мъже и половина
Kino Nova
19:00 bTV Новините
- сериал
08:00 Войната на Фойл - сериал
20:00 С Русия в сърцето 15:30 Новите съседи- сериал
10:00 Елементарно, Уотсън сериал
17:00 Аламинут - шоу
сериал
21:30 Истински истории 18:00 Кухня - сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал
риалити
19:00 Какво ще кажат хората - 12:00 Фирмата - сериен
22:30 Шоуто на Слави
сериал
13:00 Зевс и Роксан - комедия
23:30 bTV Новините
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия
живот
13:30 История.bg
14:30 В кадър
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия
живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Лисабонските потайности - тв филм

bTV Action

15:15 Игрален филм
18:00 Елементарно, Уотсън сериал
19:00 Будни цяла нощ - сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Бързи и яростни - екшън
23:15 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал

Diema TV

09:00 Медикоптер 117 - сериал
10:00 Спри или мама ще стреля - екшън-комедия
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Внезапна смърт - екшън
00:20 Бягство от затвора сериал

Diema Family

07:00 Първата дама - сериен
09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх- сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 До последен дъх сериен

СРЯДА

Kino Nova - Бързи и яростни 2
21.00 ч. - екшън

17 юни
БНТ 1

19:30 Всички обичат Реймънд
- сериал
08:00 Менталист: Крадецът на 20:30 Новите съседи - сериал
22:00 Двама мъже и половина
мисли - сериал
- сериал
09:00 Златното момче - сериал
10:00 Под наблюдение - сериал 23:00 Всички обичат Реймънд
- сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
bTV Lady
13:00 Изгряващото слънце 08:00 Незабравима - сериал
трилър
08:30 Ангели пазители - сериал
15:30 Пета предавка - шоу
10:00 Огледален свят: Пътят на
16:00 Под наблюдение - сериал
Емир - сериал
17:00 Златното момче - сериал 11:00 Незабравима - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на 12:30 Сияйна луна - сериал
мисли - сериал
13:30 Паднала от небето 19:00 Експериментът - сериал
сериал
20:00 Кости - сериал
14:30 Малки сладки лъжкини 21:00 bTV Новините
сериал
22:00 Лудия Макс 2 - екшън
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Cool…T- лайфстайл
bTV Cinema
18:30 Али Макбийл - сериал
08:00 Никита - сериал
09:15 Ризоли и Айлс: Криминал- 19:30 Паднала от небето сериал
ни досиета - сериал
20:30 Малки сладки лъжкини 10:00 Непознати във влака сериал
драма
21:30 Незабравима - сериал
12:15 Никита - сериал
22:30 Сияйна луна - сериал
15:30 Код Олимп - екшън
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 23:30 Връзки - сериал
ни досиета - сериал
Nova TV
19:00 Изгубена - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Дневниците на вампира 09:30 На кафе - НТВ
- сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Светлина от миналото 12:00 Новините на Нова
bTV
драма
12:30 Гранд хотел - сериен
06:30 Тази сутрин
23:15 Дневниците на вампира 13:30 Моята карма - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
- сериал
14:30 Прости ми - сериен
12:00 bTV Новините
16:00 Новините на Нова
bTV
Comedy
12:30 Шоуто на Слави
08:00 Дък Доджърс - анимация 16:30 Малката булка - сериен
13:30 Тайните на времето 18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Аламинут - шоу
сериал
19:00 Новините на Нова
10:00
Да
почувстваш
Минесота
15:30 Светлината на моя
20:00 Черешката на тортата - шоу
- комедия
живот - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд 21:00 Скорпион - сериен
17:00 bTV Новините
22:00 Новините на Нова
- сериал
17:30 Лице в лице
22:30 Господари на ефира - шоу
13:00 Кухня - сериал
18:00 Бинго милиони - ло14:00 Какво ще кажат хората - 23:00 Почти законно - сериен
тария
сериал
Kino Nova
18:10 Опасни улици - сериал 14:30 Двама мъже и половина 08:00 Войната на Фойл - сериал
19:00 bTV Новините
- сериал
10:00 Елементарно, Уотсън 20:00 С Русия в сърцето 15:30 Новите съседи - сериал
сериал
сериал
17:00 Шоуто на Слави
11:00 Будни цяла нощ - сериал
21:30 Връзки - сериал
18:00 Кухня - сериал
12:00 Фирмата - сериен
22:30 Шоуто на Слави
19:00 Какво ще кажат хората - 14:00 Холивудски мистерии 23:30 bTV Новините
сериал
комедия
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Референдум
14:30 Да открием Германия
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 По съвест - тв филм
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Лисабонските потайности - тв филм

bTV Action

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

Diema TV

08:50 Медикоптер 117- сериал
09:50 Внезапна смърт - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Зина - принцесата воин
- сериал
16:30 Медикоптер 117- сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 Господари на ефира
- шоу
19:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Бягство от затвора сериал
22:00 Ударна сила - екшънтрилър
00:00 Бягство от затвора сериал

Diema Family

09:30 Пътеки към щастието сериен
11:30 Сезони на любовта сериен
12:30 До последен дъх сериен
13:30 Бон апети
14:00 Бурята - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Сезони на любовта сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 До последен дъх сериен

bTV Cinema - Щатски шерифи
21.00 ч. - екшън

18 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 55 лица от вашия живот
13:30 Малки истории
14:30 В кадър
15:15 100-те подвига на Еди
Макдауд - сериал
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Чиста кръв - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нагласа на ума - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Лисабонските потайности - тв филм

15:45 Бързи и яростни- екшън
18:00 Елементарно, Уотсън сериал
19:00 Будни цяла нощ -сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
21:00 Бързи и яростни 2 екшън
23:15 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал

bTV Action

08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Златното момче - сериал
10:00 Под наблюдение - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Кости - сериал
13:00 Лудия Макс 2 - екшън
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Под наблюдение сериал
17:00 Златното момче - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Извън играта - криминален
23:45 Кости - сериал

bTV Cinema

09:15 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
10:15 Правоимащите - трилър
12:30 Никита - сериал
15:45 Светлина от миналото драма
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Дневниците на вампира
- сериал
21:00 Щатски шерифи - екшън
23:30 Дневниците на вампира
- сериал

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс - анимация
06:30 Тази сутрин
09:00 Шоуто на Слави
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Добре дошли в Колинууд
12:00 bTV Новините
- комедия
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Всички обичат Реймънд 13:30 Тайните на времето сериал
сериал
13:00 Кухня - сериал
15:30 Светлината на моя
14:00 Какво ще кажат хората живот - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
14:30 Двама мъже и половина
17:30 Лице в лице
- сериал
18:00 Бинго милиони - лотария 15:30 Новите съседи - сериал
18:10 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
19:00 bTV Новините
18:00 Кухня - сериал
19:00 Какво ще кажат хората 20:00 С Русия в сърцето сериал
сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
21:30 Връзки - сериал
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
20:30 Новите съседи - сериал
23:30 bTV Новините

22:00 Двама мъже и половина 18:00 Елементарно, Уотсън - сериал
сериал
23:00 Всички обичат Реймънд - 19:00 Будни цяла нощ -сериал
сериал
20:00 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
bTV Lady
21:00 Бързи и яростни: Токио
08:00 Незабравима - сериал
Дриф - екшън
09:00 Тиха буря - сериал
10:00 Огледален свят: Пътят на 23:15 От местопрестъплението: Ню Йорк - сериал
Емир - сериал
11:30 Незабравима - сериал
Diema TV
12:30 Сияйна луна - сериал
09:00 Медикоптер 117- сериал
13:30 Паднала от небето 10:00 Военни престъпления
сериал
- сериал
14:30 Малки сладки лъжкини - 12:00 Питайте Джим - сериал
сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:30 Шоуто на д-р Оз - токшоу 13:30 Бойна звезда Галакти16:30 Географски ширини ка- сериал
лайфстайл
14:30 Комисар Рекс - сериал
17:00 Мармалад - шоу
15:30 Зина - принцесата воин
18:30 Али Макбийл - сериал
- сериал
19:30 Паднала от небето 16:30 Медикоптер 117- сериал
сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:30 Малки сладки лъжкини - 18:30 Господари на ефира
сериал
- шоу
21:30 Незабравима - сериал
19:00 Бойна звезда Галактика
22:30 Сияйна луна- сериал
- сериал
23:30 Връзки - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Бягство от затвора Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
22:00 Войната на Харт- драма
09:30 На кафе - НТВ
00:30 Бягство от затвора 11:30 Бон Апети
сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Гранд хотел - сериен
Diema Family
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Пътеки към щастието 14:30 Прости ми - сериен
сериен
16:00 Новините на Нова
11:30 Сезони на любовта 16:30 Малката булка - сериен
сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 До последен дъх 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Черешката на тортата - шоу 13:30 Бон апети
21:00 Скорпион - сериен
14:00 Бурята - сериен
22:00 Новините на Нова
16:00 Ритъмът на мечтите 22:30 Господари на ефира - шоу
сериен
23:00 Почти законно - сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Сезони на любовта Kino Nova
сериен
08:00 Войната на Фойл - сериал
19:00 Моята карма - сериен
10:00 Елементарно, Уотсън 20:00 Малката булка - сериен
сериал
11:00 Будни цяла нощ - сериал 21:30 Ритъмът на мечтите сериен
12:00 Фирмата - сериен
14:00 Мините на цар Соломон - 22:30 Дила - сериен
23:30 До последен дъх приключенски
сериен
15:45 Бързи и яростни 2 - екшън
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Можеш ли да почувстваш
любовта от пръв поглед?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Магически поглед и изведнъж - готово. Ти си
влюбен/а! Или ти трябва време, за да осъзнаеш
този факт. Тестът ще
ти помогне да разбереш.
1. Случвало ли ти се е току-що да си се запознал/а с
момчето/моомичето и вече
да го/я гледаш с влюбен поглед?
А) все още никога при запознанство;
Б) само когато всичко
между нас е ясно;
В) да, нищо не може да
ме спре, когато си харесам
някое момче/момиче.
2. Намерил си адреси
на твои връстници. Ти си
започнал/а да си кореспондираш с много от тях, но би
ли могъл/могла да се влюбиш в един/една от тях?
А) защо трябва да се
влюбвам в някой от тях, че
аз не съм ги виждал/а;
Б) приятелство - да, но
любов - не;

В) разбира се, защо не.
3. По време на купон срещаш свой/своя бивш/а съученик/съученичка и той/тя
ти признава, че през цялото
време е бил/а влюбен/а в
теб. Какво ще му/й кажеш?
А) че може и при мен да
се получи да се влюбя в
него/нея;
Б) че вече е твърде късно;
В) че още тогава съм
разбрал/а.
4. В дискотеката твой/
твоя приятел/ка ти обръща
внимание, че някой упорито
гледа само теб. Ти:
А) очакваш той/тя да дойде при теб да те заговори;
Б)
естествено
си
забелязал/а и се държиш
настрена от неговата/нейната компания;
В) се басираш с приятелите си, че още тази вечер
ще се случи нещо интересно.
5. От две седмици едно

момче/момиче флиртува с
теб чрез писма. Но от два
дни вече не си получил/а
нито едно. Какво ще предприемеш?
А) ще му/й изпратя аз
писмо;
Б) ще изчакам известно
време;
В) съвсем нищо, защото
ми писна.
6. Влюбвал/а ли си се от
пръв поглед?
А) не, от пръв поглед още
не;
Б) веднъж да, но това
съвсем не беше голямата
любов;
В) да, няколко пъти.
7. В магазина едно симпатично момче/момиче току-що е купило последната
аудио-касета, която ти така
упорито търсиш да купиш
от известно време. Как ще
реагираш?
А) още в магазина ще го
попитам мило, дали не желае да ми я преотстъпи;

Б) ще го поканя да отидем в едно кафе и там ще се
помъча да го убедя да ми я
продаде;
В) това наистина е случай, който няма да пропусна, за да се запознаем.
8. Ти си лудо влюбен/а
и новото ти гадже ти предлага в знак на най-искрени чувства да си татуирате
имената на ръцете си. Ти
какво ще кажеш?
А) не, никога не бих
направил/а такова нещо;
Б) добре, но не името, а
някоя картинка;
В) дадено, но първо ти ще
татуираш моето име на ръката си.
Ако преобладават отговорите от група "А" - Горещи погледи, комплименти, “случайни” докосвания
- който се е влюбил в теб,
трябва добре да се “потруди”, защото ти не реагираш на сигналите. На теб
ти липсва способността

да забележиш, какво става
около теб. Затова другият трябва упорито да се
домогва до твоето сърце.
Вместо да реагираш,
ти минаваш като слепец
покрай щастието си. Това
понякога си има и своите
предимства - не се оставяш да те заблуди едно
фалшиво първо впечатлени. Но не забравяй, че едно
колебание понякога може
да означава пропуснат
шанс. Доверявай се спокойно на чувствата си и остави да говори гласът на сърцето ти. Така и ти някога
ще преживееш любовта
от пръв поглед.
Ако преобладават отговорите от група "Б" - Още
при първия поглед усещаш
дали ще се получи нещо
между теб и другата личност.При това ти е ясно,
че не винаги става въпрос
за любов, когато момче
и момиче изпитват симпатия едно към друго. Но
няма значение любов ли
е или симпатия - ти оставяш всички врати от-

ворени. За теб флиртът
е удоволствие, на което
се наслаждаваш, без да
включваш сърцето си.
Това е твоята тактика,
която ти спестява много
разочарования. Можеш да
бъдеш сигурен/а, че няма
обаче да ти избяга голямата любов.
Ако преобладават отговорите от група "В" - Няма
съмнение, че ти си кълбо
от чувства и можеш сляпо
да се доверяваш на истинските си. В първия момент
на запознанството вече
знаеш дали ще излезе от
него голямата любов или
ще си остане в рамките
на обикновения флирт. Ти
си на мнение, че или мълнията на любовта удря веднъж, или въобще не удря.
Но понякога си струва
по-дългият флирт, за да
се запали сърцето на другия. Дълбоките и трайни
връзки се развиват именно
бавно. Затова не бъди толкова нетърпе-лив/а и давай
на другия/другата шанс за
любов.

Астрални знаци
ОВЕН В началото на тази седмица трябва да действате по точна
програма, задачите ви са много и не бива да пилеете време и сили.
Овните ще внушават и на Водолеи да ограничат малко инициативите си. Не е мъчно да се справите с вашите задължения, готвили сте
се сериозно за изява и те не ви тежат. Пък и вътрешно сте убедени: представяте се ОК, за съперници изобщо не мислите.
ТЕЛЕЦ По примера на Козирозите трябва да привлечете съмишленици и симпатии към новите си делови идеи. Някои Телци се чувстват уморени от свършеното напоследък, но днес им се разкрива
възможност за реализация на отдавнашни планове, не бива да я
пропускат. Сега ще имате шанс да покажете какво можете, близки ви окуражават. Мнозина се радват на хармонията вкъщи.
БЛИЗНАЦИ Новата седмица изисква да упорствате в начинанията,
които внимателно сте обмислили и организирали. Едни Близнаци
трябва да се пазят от претоварване, не са разпределили време и
сили, втори ще отложат част от замисленото, по-спокойно темпо
им носи повече сигурност. А дали не е по-добре просто да се откажете от
някои неща? Дамите балансират умело вкъщи, господата берат яд.
РАК Засилват се влияния от предишни дни, избягвайте спорове с
околните и упорствайте тихо и кротко по свои начинания. Раците
да внушават сговорчивост и на Козирози, макар че може да не ги
слушат. И вие не приемате някои съвети, после ще плащате поскъпо за услуги и стоки. Но държите на своето мнение и сдържаността ви
ще накара другите да се поучат.
ЛЪВ Идващите делници ще са напрегнати, бъдете по-внимателни
при уреждане на делови и финансови въпроси. Група Лъвове имат
нужда от шефска подкрепа, обаче началниците имат други грижи и
ще трябва да търсят компромисни варианти, от някои проекти май
ще се откажат засега. Не подценявайте съперници и опоненти. От приятели
не взимайте акъл, случва се да не са наясно с проблеми.
ДЕВА Подсилва се нетърпението ви за делови изяви и печалби, но
вие сте реалисти и виждате, че трябва да се ловят подходящи моменти за начинанията ви. Девите да анализират внимателно трудните ситуации, усилията в една или друга посока не са еднакво важни
за успеха. Не очаквайте скоро да намерите по-платена и престижна
работа, но и сегашната може да стане по-интересна...
ВЕЗНИ Хубаво начало на седмицата, но като Водолеи следва да
избягвате безплодни спорове с колеги, познати, близки. Везните
са добри професионалисти, бързо улавят интересните шансове за
изява и печалби, умело представят проекти пред публика и ще намерят доста последователи. Организирайте работата, хората харесват стила
ви, ще ви подкрепят, а и ви е приятно в такъв екип.
СКОРПИОН Ще имате задачи с нова информация, на път, сред непознати хора. Скорпионите да се запасят с търпение, а и с такт, нерядко нещата ще опират до уреждане на финанси. И както се знае
– дружбата си е дружба, сиренето си е с пари. Да не стане така, че да
се сдърпате с приятели и роднини, да налагате мнение от позиция
на по-пълен джоб. Не ви отива, а и ще губите искрена обич.
СТРЕЛЕЦ Трудна седмица, но вие не се плашите от пречките в работата, наясно сте, че печеливши дейности не тръгват току така.
Стрелците търсят подкрепа от съмишленици, колеги, познати, но
като добри психолози. Някои в кръга им са обезверени, други преживяват несполуки, трети не се погаждат с околните. Имате ключе за всяко
сърце, с такт окуражавате всекиго и го правите съюзник.
КОЗИРОГ Като Телците търсите съмишленици и сътрудници за нови
делови проекти. Козирозите да не се поддават на емоции, това понякога ги прави излишно резки към колеги и Раци ще им го кажат.
Ще получите ненадейна подкрепа, ще се чувствате по-уверени, а и
работата ще тръгне леко. Идват още предложения за помощ, личи колко
хора се радват на сполуката ви.
ВОДОЛЕЙ Вие и Овни трябва да си наложите известни ограничения,
иначе и близки ще критикуват деловите ви идеи и изяви. При Водолеите влиянията са от 6-7 дни, спорове точно с тези хора са неуместни,
ще го подскажат и на Везни. Бъдете бдителни за пропуски и грешки,
ето вашия щит срещу забележки и несполуки, а и ако сте шефове – другите
се равняват по вас.
РИБИ В началото на седмицата и вас май ви критикуват, това да не
ви плаши. Доста Риби са сговорчиви, ще привлекат колеги и приятели в начинания, планът им е добър. Е, вашите грижи ще се удвоят
- от една страна, за задачи, от друга – за приноса на по-неопитни и
неуверени хора. Не споделяте всичките си идеи, но упоритостта подсказва,
че гоните амбициозни цели, ще мобилизира и другите.

Понеделник, 15 юни 2015 г.
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ТЪРГОВЕ

РЕНОВИРАНИ КАСОВИ АПАРАТИ
1. Daisy eXpert-K - 150лв. без ДДС
- нова батерия,предплатена карта за 12 месеца
2. Datecs MP 55-KL-200лв. без ДДС
- предплатена карта
Гаранционен срок – 6 месеца.

Мухата има компас в
мозъка си

“Мухата използва усещането за собственото си
движение, за да избере
посока”, казва д-р Вивек
Джаяраман. При други
насекоми, като пеперудата монарх и скакалеца,
активността на мозъчните
клетки говори за ориентация според моделите на
поляризираната светлина в небето - феномен,
наричан “слънчев компас”. Новооткритият компас обаче функционира
като невроните за ориентация, наблюдавани в
мозъците на бозайници,
които бързо се пренастройстват според обкръжаващата среда.
Провеждайки серия от
експерименти, изследователите са открили, че за
разлика от бозайниците,
чийто клетки за ориентация са разпръснати в
мозъка, невронният компас на мухите се намира
в определна област и е с
пръстеновидна форма.

Група клетки в мозъка
на мухата проследяват
местоположението
на
насекомото подобно на
компас, разкрива проучване.
Изследователи са успели да разгледат с микроскоп мозъка на плодова
муха, намираща се върху сферичен механизъм,
задвижван от ходенето й.
Наблюдавайки дейността
на невроните в мозъчна
област с формата на поничка, те са открили, че
активността им се мести
в пръстена в синхрон с
посоката на движение на
мухата. Установено е, че
бозайниците имат клетки,
служещи за ориентация,
но такива за пръв път се
наблюдават при мухи.
Най-важното е, че служещите като компас клетки са се активизирали не
само, когато насекомото
е било стимулирано от
екрани, пресъздаващи
Траурна
илюзията за движение, но и на тъмно.

Паяци валят от небето в Австралия
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Денонощно погребално
обслужване
Всичко за християнски и
мюсюлмански погребения
Специализиран транспорт
в страната и чужбина
Паметници и огради
Качество и конкурентни цени
гр. Търговище ул. Г.С.Раковски 33
гр. Разград ул. Перистър 43
гр. Попово ул. Р.Даскалов 20
денонощен телефон

0879 65 41 21

"Милиони бебета паяци" са
видени да "валят от небето" в
Австралия съобщава Sydney
Morning Herald.
Жител на Гулбърн, Австалия, се събужда една сутрин и
вижда, че дома и двора му са
покрити от призрачна мрежа хиляди малки паячета, паднали като дъжд на земята.
"Живея на 10 минути от
града и ясно може да се видят стотици паячета, които се
носят заедно с мрежите си, а
домът ми е покрит с тях, казва
уведомява своите клиенти, че
Ян Уотсън във Facebook. "Няконсу
кой трябва да извика учени!" от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуЖители се оплакват, че не мираната питейна вода по електронен път
могат да излязат навън, без
да настъпят паяжина или да (Е pay), както и да получават електронни
се окажат с паяк в косата.
фактури (e Faktura)
Но този "дъжд от паяци" не
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
е знак за настъпващото Второ
пришествие, а по-скоро тип
"пътуване на стоп", измислено от прироÈçäàòåë:
дата.
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
Така малките паячета намират дом Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
след излюпването си. Първо те пускат Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
една паяжинна нишка от коремчетата E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
си. Когато стане достатъчно дълга, тя се
Печатница: "Разград
понася от вятъра и паячето е пренесено Полиграф" ООД - Разград
успешно на ново място.

www.targovishtki-novini.com

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

