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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

"Енерсис" изпраща
съкратените с парти

Центърът на Търговище
след една година
Борислав КУРДОВ
От сряда централният площад в Търговище
е ограден с временна
ограда и преминаването е невъзможно.
Определени са пътеки
за преминаването на
пешеходците, както и
за достъп до всички
институции, банки и магазини. Повод за това
е стартът на ремонтите
дейности по проекта за
цялостно обновяване
на централната градска
част в Търговище, за което „Търговищки НОВИНИ” вече ви информира
. Стойността на проекта
е за над 4,5 милиона
лева. Изпълнител на
обекта е „Обединение
Търговище", което две
фирми създадоха специално за целта.

0.50 лв.

По повод старта на
мащабното
начинание, кметът на града
Красимир Мирев и
представители на фирмата изпълнител дадоха
пресконференция.
Строителните и ремонтите дейности са на
площ от 27 декара , с
дължина над 1 километър, поясни на пресконференцията
главният
архитект на Търговище
Дияна Стефанова.
Проектът предвижда
цялостна реконструкция на трите площада
- „Свобода, „Стоян Мавродиев", както и този
пред Драматичния театър. Озеленяването на
градския парк ще бъде
запазено, за успокоение на търговищенци,
като ще бъдат (на 2 стр.)

Крими шок

Задържаха
мъж, изнасилил
80-годишна

38-годишен мъж от
Антоново е бил задържан от служителите на
Областната дирекция
на Министерството на
вътрешните работи в
Търговище. За него
било установено, че е
изнасилил 80-годишна
жена от Антоново.
Гнусното деяние мъжът е извършил на 17
януари и досега се е
укривал. Той проникнал
в дома на самотно живеещата жена през отворен прозорец. Мъжът
заплашил възрастната
жена с нож и задоволил нагона си.
След като бил открит
от органите на реда,
38-годишният мъж е
бил задържан в ареста
в Търговище. С постановление на Районната
прокуратура срокът за
задържане е удължен
до 72 часа, уточниха от
полицията.

28 март е последен
работен ден за близо
420 работници и служители на Завода за производство на акумулаторни
батерии в Търговище. До
тази дата те трябва да
приключат с приетите
поръчки за тягови и стационарни батерии. Ръководството на Енерсис
подготвя парти по повод
разделянето със служителите. Това потвърди
пред Тарго медия директорът Ойген Петерханс.
Организирането на
празненството е начин
мениджмънтът да изкаже своята благодарност към работниците,
които продължават да
изпълняват поръчките
и да работят съвестно,
въпреки че тече трети
месец от предизвестието им за освобождаване.
Междувременно, ръководството на Енерсис
е осъществило контакти с няколко големи
фирми от Пловдив, Разград и Търговище, които търсят работници за
техните производства.
Предложенията за свободните работни пози-

ции се качват на информационно табло, което
се намира на територията на завода.
От следващия месец
на работа в завода остават 120 работници и служители. Те ще развиват
бизнеса със специални
елементи.

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

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

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

До 31 март 2014 г. Родопският лечител Алейдин

Годишна Тахиров отново в Търговище:
данъчна Завистта, злобата, лицемерието,
декларация многото пари и маггиите
провалят човека и семейството

Над 84% от дружествата, осъществяващи
дейност, подават декларация за облагане
с корпоративни данъци
по електронен път, подписана с електронен
подпис. До сега в страната са подадени общо
50 600 декларации за
облагане с корпоративни данъци. От тях близо
27 000 са формулярите,
подадени от дружества,
които
осъществяват
дейност, а останалите –
от такива,
(на 2 стр.)

Алейдин Тахиров е
доказано най-младия
ходжа в цяла България, който гледа и помага на хората чрез

свещената книга - Корана. Казва че е българо-мохамеданин, с
което се гордее.
Когато отиде човек при него той не
го пита какъв е проблемът, както правят
колегите му, а когато
отвори Корана сам
казва какъв е проблемът, без да пита човека за какво е отишъл
при не го. (на 8 стр.)

Хората не са информирани
Затова не знаят и не разбират какво
точно прави Енерго Про за тях. Това
твърди в интервю за „ТН” с Божидар
НИКОЛОВ, управителят на Енерго Про
– Варна СТЕФАН АБАДЖИЕВ
- Г-н Абаджиев вие
днес се срещнахте с
жители на Търговищка
област – ваши клиенти, а после и с кметове
на общини. Какво казват хората, какви са
болежките им и какви
са взаимоотношенията между вашата компания и потребителите на електроенергия,
като впечатление от
тези срещи?
- Нашата компания
преди един месец започна кампания, която
ние наричаме в услуга

на клиента, насочена
към нов стил на общуване с нашите клиенти.
Опитваме се да бъдем
по-активни, да бъдем
прозрачни, да бъдем
отворени и предвидими.
Хората да чувстват, че
имат директна връзка с
компанията. Това е нашият урок от протестите февруари-март 2013
г. Урокът е, че хората
се чувстват лишени от
информация. Че проблемите, които поставят хората, са по-скоро
свързани с тяхното же-

лание да
са в прозрачна среда,
а не в такава с проблеми и неясноти, които са
реални и тежки. Това
показа анализът на
жалбите от миналата
година – 11 625 жалби,
от който процентът реални жалби е съвсем
минимален. Ние нямаме потвърдени жалби
за надписани сметки,
има сгрешени, но те са
минимален процент. Но
липсва информация за
енергийното законодателство, за структурата

на цената на тока, за
нашата дейност като
компания. Хората биха
искали ръководството
на компанията да е толкова близко, колкото са
и техниците – на една
ръка разстояние. По
повод световния ден на
потребителя ние започнахме три инициативи,
които ще са постоянно
действащи. Ще реализираме три форми на
общуване с хората –
всяка седмица ще отделям време (на 2 стр.)
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Годишна
данъчна...

(от 1 стр) които не са работили през миналата година.
От НАП напомнят, че на
31 март изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане
с корпоративни данъци. Този
срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност
през 2013 г. Тези дружества,
които не са работили през
миналата година попълват
отделен формуляр - образец
1010а. В него декларират,
че за предишната година
не са имали дейност и не
са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното
законодателство. Към тази
декларация не се прилага
годишен отчет за дейността.
Декларациите се подават в
офисите на НАП по мястото
на регистрация на фирмите,
по пощата с обратна разписка или по интернет.
31 март е и крайният срок,
в който трябва да се плати
дължимият
корпоративен
данък, след приспадането
на направените авансови
вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по
електронен път, ползват 1%
отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но
не повече от 1000 лв.). Тази
отстъпка се ползва, само
ако и данъкът е внесен в
срок до 31 март 2014 г.

В областния съвет

Бонуси за пенсионерите

Обсъдиха инвестиционна Великденските добавки
програма 2015 година
Ще бъдат вложени над 7 млн. лв.

Обсъждане на предложенията на общините за
кандидатстване пред Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие” за 2015г. се проведе в Обществения съвет
към областния управител на
Търговище. В заседанието
взеха участие 18 членове
областен управител Фатме
Дерели и зам.-областният
управител Румен Такоров.
Такоров запозна присъстващите с целите на Публичната инвестиционна програма за тази година, по която
в общините от областта да
бъдат вложени над 7 млн.
лв. Предстои свикване на
работна среща за набиране
на информация за стартирането на проектите, които
трябва да се реализират
в рамките на тази година.
Общините ще получат авансово 30% от парите. Всички
следващи плащания от държавата ще бъдат на база
документи за изразходвани средства по одобрения
бюджет на всеки отделен
обект.
От областната администрация поискаха информация за намеренията на

общините, които бяха обсъдени от обществения съвет. Общините планират да
кандидатстват с проекти на
обща стойност за близо 14
млн лв, колкото бяха внесени и за тази година. Сред
набелязаните обекти за
2015г. са предимно ремонти на улици в общинските
центрове и някои села. Планира се да се искат средства за общински пътища,
водоснабдяване на села в
община Омуртаг и др. Проблемът с водоснабдяването
на град Омуртаг не е внасян
за финансиране, тъй като
средствата се обезпечават по друго направление.
Според представителите на
общинските
администрации предложените обекти
са дебатирани по време на
разискванията за бюджетите им.
От областната управа
обръщат внимание на об-

щинските администрации,
че се очаква за следващата
година да има двойно завишение на средствата за
Програмата в национален
мащаб. Това изисква те да
имат работни проекти за
повече обекти, за да могат
при евентуално отпускане
на допълнителни средства
да кандидатстват.
Участниците в обществения съвет застанаха зад
предложенията на общините и направиха допълнителни. Сред новопосочените
обекти са: ремонт на музейната сграда, в която се помещава археологическата
сбирка в Търговище; мерки
по енергийна ефективност
за сградата на Центъра за
младежки дейности и инициативи; изграждане на т.нар.
пробив
ул.”Катрафилов”;
проектиране на пътна връзка с бъдещата магистрала
„Хемус” и др.

Центърът на Търговище
след една година

(от 1 стр.)
засадени и
нови дървесни видове. Ще
бъде направен ремонт на
бул. „Митрополит Андрей",
където ще се изгради и велоалея. Сред атрактивните
елементи, които ще допълват новия облик на ларгото
в Търговище, са розета от
Кралевското
съкровище
от цветен гранит, каскаден
фонтан, амфитеатър, символична "Порта на града",
както и пластика на Петел,
който е запазен знак на
Пролетния панаир и Изложението, които традиционно се провеждат тук пред
втората седмица на месец
май.
По време на пресконференцията стана ясно,
че срокът за изпълнение
на строително-ремонтните
дейности е месец октомври
2014 година, а срокът за
приключването на целия
проект е 19 май 2015 година. Тошко Райчев от фирмата изпълнител заяви, че
крайният срок е кратък, но
реален. А ние се надяваме,
че ще бъде спазен.

живеят 327 000 души.
По 30 лв. ще вземат 738
000 души, чиято пенсия е
от 150,01 лв. до 251 лв. Наймалко, или 20 лв. ще вземат
хората с пенсия над 251 лв.,
това са 2 185 000 души, поясниха от НОИ.
Помощи
Великденските добавки
е поредната социална помощ, която правителството
отпуска. Преди дни кабинетът взе решение да раздаде 8,4 млн. лв. за еднократни енергийни помощи
в размер на 30 лв. в края
на отоплителния сезон.
Те ще отидат при 270 000
души, получаващи пари
за отоплени, както и тези,
на които подобна помощ
е отказана, тъй като средномесечният им доход е
превишавал с до 10 лв. диференцирания доход или
защото не са имали пълната шестмесечна регистрация в бюрата по труда.

Изпълнихме плана за

Еврокомисията

Възстанови 1 млрд.
лв. за земеделците

Европейската комисия
възстанови на България
957 млн. лева, платени от
държавния бюджет през
януари, на земеделските
стопани по Схемата за
единно плащане на площ,

Проклятието на Лермонтов

Известният руски астролог Павел Глоба още преди
почти 10 години предрече,
че през 2014 г. ще започне Трета световна война, а
преди четири години заяви,
че Украйна ще престане да
съществува.
Според
звездоброеца
тази година Русия може да
бъде въвлечена във въоръжен конфликт заради т. нар.
проклятие на Лермонтов.

Всички пенсионери ще
получат великденски добавки. Размерът им ще е
от 20 до 40 лв. Това предвижда проект, утвърден от
Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Очаква се
той да бъде разгледан от
Министерския съвет. Парите ще бъдат за сметка от
икономии на разходите и
трансферите по държавния
бюджет, а не по линия на
бюджета на НОИ, каквато
идея имаше. Общата сума,
с която ще бъдат зарадвани
пенсионерите е в размер на
57 700 000 лв.
Размер
Великденските добавки
ще са различни, като размерът им ще зависи от пенсиите. НОИ предлага най-много
пари – по 40 лв. да получат
най-бедните. Това са възрастните хора, които получават до 150 лв. на месец. С
толкова ниска пенсия у нас

„Тази година се навършват 200 години от рождението на великия поет, като
знаковите дати, свързани с
него, често носят горчиви
последствия за Русия – предимно войни и заговори”,
твърди Глоба. Той смята, че
Москва може да бъде въвлечена „в чужда и много тежка
война например със Сирия,
Иран, Азербейджан или
Туркмения”. В същото време
обаче Глоба не споменава
Украйна като възможен
противник на Русия. Астрологът разказва, че Лермонтов е имал „лош поглед” и
затова неслучайно е написал поемата „Демон”. В
годишнините от рождението и смъртта на твореца
Русия е била свидетел на
„страшни събития”. Поетът
е роден през 1814 г. и точно след един век започва
Първата световна война.
Лермонтов загива при дуел
през 1841 г. и след 100 години започва Великата
отечествена война.

съобщиха от Държавен
фонд „Земеделие”.
Оттам посочиха, че по
този начин производителите са получили парите
си през януари, като парите са върнати в бюджета от Брюксел в рамките
на един месец.
За да се разплати със
стопаните Министерството на финансите емитира
през януари дълг за общо
900 млн. лв. при таван, определен от 1,2 млрд. лв.
за цялата 2014 г.
Това бе и единственият начин за осигуряване
на средства, тъй като фискалният резерв е изчерпан близо до законовия
минимум и не може да се
ползва като източник, а
постъпленията в бюджета не са достатъчни.

ВЕИ-тата до 2020 г.

България, Естония и
Швеция вече са постигнали
целите за 2020 г. за дела
на енергията от възобновяеми източници (ВЕИ), която
ползват. Това се посочва в
съобщение на Европейската комисия, основано на
данни на Евростат.
Уточнява се, че целите,
поставени пред България –
16 на сто от използваната

енергия да бъдат възобновяеми, вече са постигнати.
За Швеция поставената и
изпълнена цел е 49 на сто,
а за Естония – 25 на сто.
Общо за ЕС се отчита, че
през 2012 г. делът на енергията от възобновяеми източници е достигнал 14 на
сто. За сравнение през 2004
г. този дял е бил едва 8,3 на
сто. В стратегията „Европа
2020” целта е след шест години 20 на сто от използваната енергия в ЕС да бъдат
от възобновяеми източници
(вода, вятър, слънце). Поставените цели пред всяка
от държавите от ЕС са съобразени с възможностите и
икономическото й развитие.
През 2012 г. най-значимо увеличение в дела на
възобновяемата
енергия
бележат Швеция, Дания и
Австрия. Подобно е положението също и в Гърция и
Италия.
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Не питай за щяло и
НАПОСЛЕДЪК СТАВАТ
СТРАННИ НЕЩА около мен.
Казвам, например, на някой
срещнат познат: „Здравей”,
а той хуква да бяга през глава. И това е масово, почти
без изключение.
Но ето днес срещнах един
лъчезарен и весел мъж, с когото в миналото бяхме даже
приятели.
- Здравей, здравей, много се радвам, че те виждам,
все така си млад, непроменен от времето !- нареди ми
на бърза ръка куп комплименти той.
Аз, обаче, не смея да му
кажа думата „здравей” или
някаква нейна разновидност. Дори се плаша да го
попитам как е, защото съм
сигурен: произнеса ли някоя
такава думичка, той ще побегне като ужилен от стършел.
- Защо мълчиш? - гледа
ме вторачено той. - Нещо не
си добре ли?
Бе…Как да ти кажа!...
И сам се шашнах, че
мънкам, нищо откровено не
се решавам да му кажа по
тоя въпрос. Хвана ме хем
съклет, хем и недоволство
към мен самия, че получавам трайна характеропатия.
Мълчах, мълчах, па реших:
ще му доверя истината, а
ако избяга, да избяга, какво
да правя!
И му се изповядах за това
чудо как най-нормални хора
бягат като от чума от моето
„здравей” и „как си”.
- О, това ли било? Лесно
е за разбиране, да знаеш.
Да запиташ някого как е и
да му се усмихнеш, значи,
че ти се подиграваш с него.
Че кой би могъл да ти отговори: „Добре съм”? Затова
му е по-лесно да побегне
веднага, за да се спаси от
роф.
Пламен
Марков, главен
режисьор на Варненския
драмат и ч е н театър, чиято предишна постановка „Ричард
III” спечели одобрението на
театралната гилдия с 3 награди ИКАР 2012, срещна
трупата на Варненския театър със следващия световен
шедьовър.
За Пламен Марков „Вуйчо Ваньо” е една от най-безпощадните пиеси на Чехов
с ярки образи, към които си
струва да се завърнем, проверявайки съотношението
на проблемите на съвременния човек с тези герои
на високата класика. Той изследва персонажите с пристрастие, но и с ирония, без
специална симпатия или
антипатия към когото и да
било от тях.
Особено държи на подзаглавието „Сцени от селския
живот”, което самият Чехов
дава като жанрово определение за своята пиеса.
Затова и „Сцени от селския
живот” се превръща в ключ
към режисьорската трактовка, за която Пламен Марков привлича звезден екип:
Мира Каланова – сценография и костюми (номинация
ИКАР 2012 за сценографията и костюмите на „Ричард
III”); Калин Николов – авторска музика (ИКАР 2012 за
авторската музика на „Ричард III”); Гергана Плетньо-

П

по-нататъшните ти въпроси
и уточнения, сиреч, човърканията на раните му.
- А ти как издържаш, та
не побягна екстрено в настоящия случай?
- Да знаеш и аз неведнъж
най-лудашки съм побягвал
от подобни учтиви поздрави
и въпроси! Няколко пъти съм
се спъвал и падал в паническото си бягство и си ожулвах коленете. Веднъж дори
си разбих муцуната и ченето. Затова много мислих какво да променя, за да не се
случва това безумие. И вече
имам решение.
Аз чаках с неистово нетърпение да узная неговото
изобретение, но още не се
осмелявах да му задавам
въпроси. Че знам ли, ако не
хукне да бяга, може пък да
постъпва и по-гадно - да
ми зашлеви някой плесник,
за да се предпази от по-нататъшни мои подпитвания.

Най-полезните За инициативност
нещяло! фрешове и предприемчивост

Кирил СМИЛКОВ

- Аз съм си приготвил няколко отговора. Ако, примерно, предходния ми ден ми е
било много криво, отговарям: „Бил съм и по-зле.” Ако
същия ден, когато ме питат,
не съм особено в настроение и кондиция, отвръщам:
„Бил съм и по-добре”. Ако
направо ми е отвратително,
отговарям: „Нека ти кажа,
че съм добре, за да не питаш защо съм зле, трудно е
за обяснение…” А на често
повтаряните между нас констатации: „Май няма да се
оправи скоро нашето дередже”, казвам следното: „Сигурен съм, че ще се оправи,
досега все някога се е оправяло”. Ето това е, приятелю.
Така щадя и човека срещу
мен, а и не си развалям допълнително настроението…
Надявам се, много дълго
да не ме питаш за щяло и
нещяло, разбираш защо,
нали?

Сокът от портокал, особено
когато е прясно изцеден, съдържа
запаси от витамин С, който елиминира свободните радикали. А те
вредят на стените на кръвоносните
съдове и ускоряват процесите на
стареене в организма.
Освен витамин С сокът от портокал съдържа фолиева киселина.
Тя е много важен компонент при
бременните жени и предотвратява
риска от преждевременно раждане. Също така пази плода от неврологични дефекти.
Портокаловият сок намалява
нивото на хомоцистеин и аминокиселини в кръвта, които се свързват
с повишен риск от сърдечни заболявания и инсулт.
Друг много полезен сок е този
от ябълка. Той е богат на калий,
който помага срещу високото
кръвно налягане. Ябълковият сок
не причинява стомашни киселини
и не е калоричен. Сокът от червена боровинка ни доставя дневната
доза витамин В. С негова помощ
ще редуцираме нивата на бактерии в пикочните пътища.
Наблягайте и на сока от морков, богат на витамин С и калий.
Съдържа каротеноиди. Това са
вещества, които спомагат за образуването на витамин А в тялото. Витамин А оказва ефект върху
клетките около линията на очите,
лигавицата на носа, външния слой
на кожата, стомашно-чревния
тракт и дихателната система. Чаша
сок от моркови съдържа фибри,
колкото от две ябълки.
Сокът от домат пък е богат на
витамин С и е много нискокалоричен. Съдържа 40 калории в една
чаша. Но е богат на ликопен, антиоксидант, предпазващ ни от някои
водеве ракови заболявания. Диетите с редовен прием на домати
водят до по-ниска честота на рак
на стомаха и сърдечносъдови заболявания.

Свилен
НИКОЛОВ
Ученици
от
четири училища
в Търговищка област се учат на
инициативност
и
предприемчивост. Пилотният проект на
Джуниър Ачийвмънт „Социално сближаване
чрез обучение
по предприемачество и умения
за работа за млади хора в
риск“ се стреми да насърчи личните качества, които
притежава всяко дете и да
формира отношение и мотивация за тяхното израстване.
За да популяризират тази
форма на обучение и да поканят партньори от бизнеса
и институциите от областта,
в четвъртък, в регионалната
библиотека „Петър Стъпов”
бе дадена пресконференция
от работещите по проекта
училища.
Проектът е с продължителност 10 месеца и обхваща
начални и прогимназиални
учители и ученици от обла-

В програмата се акцентира
върху обучение чрез практика и работа, учене чрез
действие. При този модел на
обучение, учениците са активни, а наученото им дава
знания да се справят сами
занапред в живота.
На срещата с медиите бе
презентирана и дейността на фондация "Джуниър
Ачийвмънт България". Бяха
представени и нейните програми на обучение, които
насърчават критичното мислене при децата, чрез задаването на въпроси и търсенето на отговори в игрови
модели. Обучение, което
поставя в центъра ученика

стите Търговище и Шумен.
Над сто деца от I ОУ
„Христо Ботев“ и I СОУ
„Свети Седмочисленици“ в
Търговище, заедно с ОУ „Л.
Каравелов“ - Попово и ОУ
„Хр. Ботев“ - с. Садина ще се
учат на финансова грамотност и предприемачество.

и неговите потребности и
интереси.
На входа на проекта ще
бъде популяризиран модел
на сътрудничество между
училищата-ментори и другите учебни заведения, които изявят желание да развиват такова обучение.

Всеки човек изтръпва при
мисълта за изневяра от страна на половинката си, а изглежда във Великобритания
дамите рядко имат повод за
подобно притеснение, установи скорошно проучване.
Френските и италианските
мъже доказват репутацията
си на най-надарените и способни в леглото и старателно
я поддържат чрез редовни
сексуални контакти с различни от законната им партньорка. 55% от господата, родом
от Франция и Италия, споделят интимните си фантазии с
повече от една жена.
За сметка на тях британските мъже поощрително
могат да се потупат по гърба, защото само 42% от тях
признават за отношения с
чужди жени. Твърденията, че
господата на Острова просто са най-добрите лъжци и
че замитат прилежно всич-

ки изневери под килима не
могат да им отнемат титлата
на "най-верните и примерни
мъже".
"Всичко това се дължи
на "островния" манталитет
на британците. Това е една
вродена психика за защита
целостта на тяхната брегова линия. Това означава, че
домът на един англичанин е
замък и единствено семейството му се включва в тези
граници. В природата им е да
защитят и опазят това, което
притежават зад стените му",
коментира
психоложката
Дона Доусън, провела изследването.
Според резултатите от
проучването
британските
ценности за честна игра и
лоялност са валидни за всеки
аспект от взаимоотношенията им с хората, независимо
дали става дума за бизнеса
или за личния живот.

Румяна Колева,
начален учител в ОУ
„Христо Ботев“

Варненският „Вуйчо Ваньо” в Търговище

Гергана Плетньова, Стоян Радев, Пенко Господинов, Луиза Григорова, Михаил Мутафов
ще завладеят сцената на 18 март от 19.00 ч.
ва, която
бе отличена с ИКАР
2013
за
главна
женска
роля
за
своята
Соня; Стоян Радев
( И К А Р
2012
за
главна
м ъ ж к а
роля
в
„Ричард
III”) - Войницки или Вуйчо
Ваньо, както го наричат в
пиесата; известния с ролите си в театъра, киното и тв
сериали Пенко Господинов д-р Астров; емблематичната
фигура на Варненския драматичен театър Михаил Мутафов - проф. Серебряков;
нашумялата от тв сериали
„Стъклен дом” и „Дървото на
живота” Луиза Григорова –
Елена Андреевна, Веселина
Михалкова – Войницка или
Mamman; Свилен Стоянов Телегин; Пламен Димитров
– Eфим; Нели Вълканова –
Марина, Юлияна Чернева
– добавения от режисьора
персонаж на чуждата гувернантка Marine.
С фотографията и дизайна на плаката и програмата
се занимава обичайният заподозрян Симеон Лютаков,
пред камерата звезда от „7
часа разлика”, а зад камерата един от най-добрите
български фотографи със
сериозни постижения в театралния плакат.

Как се хранят децата Британските мъже –
Ето ги и любимите им ястия
най-верни в Европа

Ново европейско изследване показва, че децата под
10-годишна възраст се хранят
изключително еднообразно и
калорично.
Едва 19 на сто от подрастващите включват зеленчуци и
плодове във всекидневното си
меню, а ето и най-честите продукти, които децата консумират.
* Спагети - 43% от запитаните.
* Чипс и месо на скара - 40%
от запитаните.
* Пържени месни продукти 37% от запитаните.
* Захарни изделия - 35% от
запитаните.
Данните разкриват, че едва
23 на сто от родителите вземат
отношение какви ястия приемат синовете и дъщерите им, а
останалите майки и бащи позволяват на наследниците си да
се хранят основно с предпочитаните от тях продукти.
Затова експертите коментират, че родителите следва да
започнат да включват по малко

зеленчуци и плодове в менюто
на своите деца всеки ден, за да
свикнат с вкуса на тези продукти и после самите подрастващи да се сещат и да ги консумират редовно.
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Хората не са информирани

(от 1 стр.) за срещи с
клиентите. Също така въвеждаме изнесен център
за обслужване с клиенти,
тъй като нашите центрове
са само в големите населени места. Трябва да
направим нужното, за да
могат хората от малките
населени места да имат
жив контакт с наши служители.
- Успявате ли да обедите хората, че вие сте
институцията, която им
продава
последната
стока? Че не присвоявате всичките пари от
сметките и т.н.?
- От една страна действително, в условията на
регулиран пазар, според
мен, отговорността за
информиране на гражданите трябва да бъде на
страната на регулатора.
Държавните органи, Министерството на икономиката и ДКЕВР трябва
да водят разяснителна
кампания за регулаторната рамка, която се прилага в България. Според
мен българското енергийно
законодателство
е много добре написано,
то е доста съвършено и
като нормативна база, и
като резултати от неговото действие. Но дори
когато сметката е много
прозрачна, се оказва, че
хората не я разбират, защото не им е разяснено.
Аз имах такъв случай по
време на протестите през
февруари, миналата година, говорих с гражданин,
който си извади сметката и попита какво значи
цена пренос? Трябваше
ми половин час да обясня
много внимателно как се
създава енергията и как
се пренася по линиите
високо напрежение. Тога-

ва човекът ме разбра, за
това трябва някой да им
го обясни. Най-важният
извод от срещите, които правя ежеседмично
с клиенти, е че хората
са много позитивни и с
желание да се промени нещо. Когато при нас
дойдат хора с проблеми,
аз играя ролята на юридически експерт, който
обяснява как законът
регулира една или друга
ситуация. До сега нямам
случай на негативно настроен клиент. Например
днес дойде една жена от
Търговище с малка сметка, по-малка от средната сметка, която е 62 лв.
Молбата и беше, че е
пенсионер и в момента
няма средства да плати този месец и искаше
да разсрочим плащането. Когато има сложна и
нетипична ситуация се
опитвам да помогна. Животът е шарен, хората
изпадат в най-различни
необичайни ситуации.
Така първо аз получавам директна връзка
с хората, второ те могат
да се запознаят с мен, да
видят, че и аз съм човек,
получават съвсем друго усещане за работата
на Енрго Про като краен
снабдител.
Информационната среда в България не е развита. И затова се получава
така. Има един парадокс,
че ние българите имаме
много категоричен начин на мислене. Например се задава въпроса:
Ще се вдигне цената на
тока или няма да се вдигне? Аз обикновено отговарям, че не знам дали
трябва да се вдигне или
не. Аз мога да кажа до
стотинка колко пари са

нужни за поддръжката
на електроенергийната
система в сегмента, за
който отговарям аз. Мога
да кажа точно колко пари
са нужни за много добра
поддръжка, за средна
поддръжка, колко е технологичният минимум и
ако се намалят парите
под технологичния минимум, как ще се отрази
това на мрежата.
- Хората се вълну-

на ДКЕВР. Според мен в
България липсва основата на обществения дебат,
липсва националния консенсус по енергийната
стратегия. Няма отговор
на най-простия и най-важния въпрос: Колко пари
са нужни за поддръжката
на днешната електроенергийна система, достатъчни ли са тези пари и
ако гражданите в момента, поради кризата, нямат
възможност да финансират тази електроенергийна система, какви ком-

поддържаме в България
в
електроенергийните
разпределителни компании е много различен от
този в централна Европа. Там най-нормалното
нещо е линиите за средно напрежение да бъдат
подземни кабелни линии,
което означава много
стабилно захранване, без
смущения при бури или
екстремни
атмосферни
условия.
- С кметовете на тази
тема ли говорихте?
Стигнахте ли до взаим-

но разбиране?
- Да, аз говоря
много откровено с
кметовете, включително и днес с
кметовете от Търговищка
област.
Бяха
поставени
много
конкретни
въпроси. Моята цел
беше да покажа
реалните цифри на
финансовата рамка, в която работи
нашето дружество.
Кметовете, като мениджъри разбират
ограниченията, в
които изпълняваме
дейността си. Те
Момент от срещата на ръковод- разбират, че за да
ството на Енерго Про с кметове няма прекъсвания,
на общини от Търговищка област
за да има стабилно
напрежение,
трябва да
промисни
варианти
има
ват от цената на тока, а
най-вече от противоре- в отделните сегменти, за има съвременни усукани
проводници
чивите информации за да се развива българска- изолирани
нея. Част от политиците та икономика. Чрез нама- и кабелни мрежи. С проговорят за намаляване, ление на цената на тока водниците от 60-те години
а другите за увеличава- се постига ефекта на суб- винаги ще има премигване на цената. И това ги сидиране на гражданите, ния и нестабилно напрестимулира се търсенето. жение. В западна Европа
обърква.
- В ситуацията, в коя- Но се ликвидира инвес- например стандарта е
то се намира енергети- тиционната способност едно населено място да
ката, няма лесни реше- на енергийната система. се снабдява по няколко
ния. Трябва да се влагат С други думи – имаме в дублиращи линии, така
Бълга- че при буря, да не се смусредства в поддръжка на Североизточна
електроенергийната сис- рия стари съоръжения, щава електрозахранватема, от производствени- който са строени през нето. При нас в България
те централи до разпреде- 60-70-те години и тряб- повечето населени места
лителните компании. Това ва да бъдат подменени с се снабдяват от едно мясe обект на регулацията нови. Стандартът, който то. Има много теми, които

трябва да бъдат дискутирани на национално
ниво, които не могат да
бъдат решени от електроразпределителните
компании, без съответната нормативна рамка. На
нас законът ни дава много
тясно поле на действие,
има много строги изисквания, от които ние не
можем да излезем. Ключова е ролята на ДКЕВР,
която определя цените и
чрез тях лимитира обемите на нашата дейност.
Хората не винаги го разбират, затова инициирам
тези срещи с кметовете,
които са във всекидневен
контакт с жителите на
Североизточна България.
Пак казвам, че както с
кметовете, така и с гражданите имам изключително позитивни срещи.
- Къде ще инвестирате в близко бъдеще,
г-н Абаджиев, въпреки
ограничените ви възможности?
- Инвестираме навсякъде, където е силно
необходимо. След намалението на цените през
миналата година, вече
не разполагаме с етапно
планирана инвестиционна програма. Намираме
се в състояние на оцеляване, тъй като инвестициите бяха ограничени
до минимум. Ние сме направили инвестиции от
29 млн. лв. в съществуващата ценова регулация,
а трябваше да направим
за 93 млн. лв. Разликата е
огромна – над 3 пъти. Но
парите, с които разполагаме, не ни позволяват да
продължим да работим,
както е работено през
годините по план. До голяма степен ние работим
ориентирано към реалните проблеми на общините.
Има неотложни ситуации,
които трябва да бъдат ре-

шавани и ние се стараем
да го правим. Същевременно аз лично се занимавам с разглеждането
на казуси от граждани,
общински казуси, които според кметовете и
според нас имат висока
обществена значимост,
имат висок обществен
приоритет.
Например
общината е започнала
проект с европейско финансиране и, за да бъде
получено това финансиране, трябва да получат
официално становище от
електроразпределителната компания, че подземните комуникации са
завършени, че няма да
има изкопни работи през
следващите пет години.
Което означава в определен срок ние да вложим
екстремно средства в
инвестиционен проект за
рехабилитация на нашите
мрежи в съответния град
и общината да може да
получи финансиране по
Европейския проект.
- Какво конкретно, г-н
Абаджиев разговаряхте
с кмета на Търговище?
Знаете, че започна основна реконструкция и
модернизация на центъра на града, а това
засяга и електро-комуникациите?
- Тази тема не беше
обсъждана по време на
днешната среща. Искам
специално да отбележа,
че ние поддържаме отличен работен контакт
с Общината и активно
съдействаме в реализацията на различни
общински проекти. Има
други общини, в които
проектите вече се случиха, важно е че през 2013
година ние успявахме
да намираме средства,
когато това беше много
нужно за реализацията
на общински проекти.

Понеделник, 17 март 2014 г.
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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

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

38 кв.м., тухлена, старо

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

стоителство,

 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в района на Архива на НОИ

(1-5)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

Туристическа агенция
Производство и
„ЕКОТУР ЙН – Варна”
монтаж на AL и PVC предлага
организирани
дограма, щори,
екскурзии с автобус,
Егейска Турция и покомарници,
на изгодни цени. чивка в Мармарис, Гър- СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
ция, Румъния и други.
И ОБЩА ХИРУРГИЯ
Пълна цветова гама.
тел. в Търговище:
Д-р Пламен
тел: 0899/ 04 60 75
0897/ 88 70 26

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

Кожухаров

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и
предлага преглеШумен уведомява своите клиенти, че:
ди и операции в
На 19.03.2014 г., от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложболница „Папуров”.
ни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще Прегледите ще бъдат
бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Долец, общ. Попово.
всяка сряда с предЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява
варително
записване.
на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
 0898/ 72 48 11
Допълнителна информация можете
и 0894/ 44 36 19
да получите на тел. 0700 161 61

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

âåäíàãà!
ЗЕМИ ïëàùàíå

ÑÒÎÊÈ
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ЗЕМЕДЕЛСКИ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ



(1-4)

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

ТЪРГОВЕ

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

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
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена
гарсониера, газ, климатик
42 000
39 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), ново
строителство, завършен вид 27 000
40 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
29 500
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозно отремонтирана панелна
35 000
40 кв.м. В района на Дом “Майка и дете”,
ет. 5, преустроена, обзав.
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
43 кв.м. Борово око, ет. 5, след ремонт 43 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
Център, ет.7
40 000
49 кв.м. Идеален център, ет. 5, PVC
43 000
50 кв.м. Ул. Дунав, ет. 1, отремонтиран 50 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
47 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000
54 кв.м. В района под Пазара, ет.8,
напълно обзаведен
35 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

17 март 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Тримата мускетари
21.00 ч. - приключенски

17 март
БНТ 1

15:30 Зина - принцесата войн
- сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
bTV Action
17:30 Безсмъртен – сериал
08:30 В.И.П - сериал
18:30 8 Прости правила 09:30 Кости - сериал
сериал
10:30 Убийството 1600 - екшън
19:00 Морски патрул - сериал
12:30 Лице в лице
bTV Lady
20:00 Военни престъпления 14:00 Кой уби Скарлет? - доку- 08:00 Диво сърце - сериал
сериал
ментален
11:00 Малки тайни - сериал
15:00 Кости - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - ток шоу 21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
17:00 Кралете на бягството 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 22:00 Червена топлина сериал
ток шоу
екшън
18:00 В.И.П - сериал
15:00 Блясък - риалити
19:00 Шампионска лига
15:30 Пътят към висшата мода Kino Nova
19:30 Италианска Серия А:
риалити
10:00 Фирмата - сериал
Торино - Наполи
16:00 Призракът на Елена 11:00 Федерални свидетели 21:00 Италианска Серия А сериал
сериал
студио
18:00 Изпитание на любовта - 12:00 Костюмари - сериал
21:30 Италианска Серия А: Рома
сериал
13:00 Фирмата - сериал
- Удинезе
20:00 Цветовете на любовта 14:00 Спартак - екшън
23:35 Италианска Серия А сериал
15:50 Тя не ми е по джоба студио
21:00 Цветовете на любовта комедия
сериал
18:00 Костюмари - сериал
bTV Cinema
22:00 Престъпления и страсти 19:00 Федерални свидетели 07:00 Никита - сериал
- сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
23:00 Призракът на Елена 20:00 От местопрестъпление10:00 Посетители - сериал
сериал
то: Маями - сериал
11:00 Под опека - драма
21:00 Тримата мускетари 13:00 Фамилията - сериал
Nova TV
приключенски
14:00 Никита - сериал
06:20 Здравей, България
23:20 От местопрестъпление16:00 Къщата на езерото 09:30 На кафе - НТВ
то: Маями - сериал
драма
11:30 Цвете от Изтока - сериен
18:00 Никита - Отмъщението - 13:00 Новините на Нова
TV 7
сериал
13:30 Мелодията на сърцето - 06:30 Добро утро, България
19:00 Трета смяна - сериал
сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
20:00 Градска полиция - сериал 15:00 Черешката на тортата - тв 11:30 Отчаяни съпруги- сериал
21:00
Приятели
с
деца
драма
шоу
bTV
12:30 Новини
23:00 Убий я, Джо - трилър
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
13:00 Мъртвата зона – сериал
16:20 Часът на Милен Цветков 14:00 Клиника на кораловия
09:30 Преди обед - токшоу
bTV Comedy
17:30 Господари на ефира - шоу
11:30 Кухнята на Звездев
остров - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
12:00 bTV Новините
08:00 Пинки и Брейн - сериал 18:00 Сделка или не – тв. игра 15:00 Дневниците на Къртицата
19:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
15:30 Новини
09:00 Столичани в повече 20:00 Като две капки вода
13:30 Ангели пазители 16:00 Великолепният век сериал
- шоу
сериал
сериал
10:00 Преследването на Либър23:00
Господари
на
ефира
шоу
14:30 Цветовете на любовта
17:00 Дневен ред - ток шоу
ти - комедия
23:30 Новините на Нова
- сериал
18:30 НОВИНИ
12:00 Клуб Веселие - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 13:00 Майк и Моли - сериал
19:30 Следващият, моля - тв
Diema TV
16:30 Бон Апети
игра
14:00 Предградие - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
17:00 bTV Новините
14:30 Слънчева Филаделфия - 10:00 Златно момиче - драма 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
17:30 Лице в лице
сериал
12:00 8 Прости правила - сериал 21:30 Великолепният век 19:00 bTV Новините
сериал
15:00 Аламинут - шоу
12:30 Безсмъртен - сериал
20:00 Север Юг - сериал
22:30 Новини
16:00 Гувернантката - сериал 13:30 Морски патрул - сериал
21:30 България търси талант 17:00 Комиците - шоу
22:55 Club News: Десертът 14:30 Военни престъпления - кастинги
лайфстайл
18:00 Майк и Моли - сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 Изслушване на кандидатите за членове на
ЦИК в Комисията по
правни въпроси
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат - тв филм
14:20 Бразди
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:35 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Петър Дънов - документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Хан
Аспарух
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
23:00 Легенда за бандита и
шампиона - тв филм

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК

Kino Nova - 21 грама
21.00 ч. - трилър

18 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат - тв филм
14:20 В кадър: Птица ми
мина път
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Човекът и образът му документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
23:00 Легенда за бандита и
шампиона - тв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

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

19:30 Офисът - сериал
20:00 Кой е Хари Кръмб? комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

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

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Кой уби Скарлет?- документален
12:30 Лице в лице
14:00 Руският олигарх - документален
15:00 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 Студио- УЕФА Шампионска Лига
21:45 УЕФА Шампионска Лига:
Челси - Галатасарай
23:45 Студио- УЕФА Шампионска Лига

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Посетители - сериал
11:00 Мисля, че обичам жена
си - комедия
13:00 Посетители - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Приятели с деца - драма
18:00 Никита - Отмъщението сериал
19:00 Фамилията - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Острието - екшън
23:00 Фамилията - сериал

bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:00 Комиците - шоу
10:00 Кой е Хари Кръмб? комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Майк и Моли - сериал
14:00 Предградие- сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката- сериал
17:00 Аламинут - шоу

18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Предградие- сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Кукумявки - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

bTV Lady

08:00 Диво сърце - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - ток шоу
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс ток шоу
15:00 Часът на мама - шоу
16:00 Призракът на Елена –
сериал
18:00 Изпитание на любовта сериал
20:00 Цветовете на любовтасериал
22:00 Престъпления и страсти
- сериал
23:00 Призракът на Елена –
сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето сериен
15:00 Черешката на тортата - тв
шоу
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Кървав спорт - екшън
23:55 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

10:00 Фирмата - сериал
11:00 Федерални свидетели сериал
12:00 Костюмари - сериал
13:00 Фирмата - сериал
13:55 Любителката на мистерии - сериал
15:40 Тримата мускетари приключенски
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 21 грама - трилър
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона - сериал
14:00 Клиника на кораловия
остров - сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният век сериал
17:00 Дневен ред - ток шоу
Diema TV
18:30 НОВИНИ
08:55 Маями Вайс - сериал
09:55 Червена топлина - екшън 19:30 Следващият, моля - тв
игра
12:00 8 Прости правила - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
12:30 Безсмъртен - сериал
21:30 Великолепният век 13:30 Морски патрул - сериал
сериал
14:30 Военни престъпления 22:30 Новини
сериал
15:30 Зина - принцесата войн - 22:55 Club News: Десертът лайфстайл
сериал
23:00 Киев - Маските на Май16:30 Маями Вайс - сериал
дана – документарен
17:30 Безсмъртен – сериал

СРЯДА

Kino Nova - Стражът
21.00 ч. - екшън

19 март
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Патриархат - тв филм
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Кръстьо Сарафов пред
театралната маска и
зад нея - документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вангелия 12-сериен - тв
филм
22:00 В кадър: Пастирът от
Каринтия
22:30 По света и у нас
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс
4-сериен
23:55 Бързо, лесно, вкусно

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 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Опасни улици- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът- сериал
15:00 Кости - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Праведен - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Студио- УЕФА Шампионска Лига
21:45 УЕФА Шампионска Лига:
Манчестър Юнайтед Олимпиакос
23:45 Студио- УЕФА Шампионска Лига

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Посетители - сериал
11:00 Нарича се убийство комедия
13:00 Посетители - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Вечно млад - драма
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Фамилията - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Шоуто започва - комедия
23:00 Апокалипсис край Стоунхендж - екшън

bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Кукумявки - комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Майк и Моли - сериал
14:00 Предградие- сериал
14:30 Слънчева Филаделфия сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Зина - принцесата войн
- сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
bTV Lady
21:00 Кобра 11: Обади се! 08:00 Диво сърце - сериал
сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз – ток шоу 22:00 Ченге във времето 2 екшън
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 23:40 Кобра 11: Обади се! ток шоу
сериал
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
Kino Nova
16:00 Призракът на Елена 09:45 Фирмата - сериал
сериал
10:45 Осмо чувство - сериал
18:00 Изпитание на любовта - 11:45 Костюмари - сериал
сериал
12:45 Фирмата - сериал
20:00 Цветовете на любовта13:45 Любителката на мистесериал
рии - сериал
22:00 Престъпления и страсти 15:30 21 грама - трилър
- сериал
18:00 Костюмари – сериал
23:00 Призракът на Елена 19:00 Осмо чувство - сериал
сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
Nova TV
21:00 Стражът - екшън
06:20 Здравей, България
23:15 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
то: Маями - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Мелодията на сърцето - 06:30 Добро утро, България
сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
15:00 Черешката на тортата - тв 11:30 Отчаяни съпруги- сериал
шоу
12:30 Новини
16:00 Новините на Нова
13:00 Двама мъже и половина
16:20 Часът на Милен Цветков
- сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 13:30 Студио футбол
18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Купа на България:
19:00 Новините на Нова
Ботев Пд- Левски Сф
20:00 Големите надежди - музи- 16:00 Великолепният век кално шоу
сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 17:00 Дневен ред - шоу
23:00 Новините на Нова
18:30 НОВИНИ
23:30 Д-р Хаус - сериен
19:30 Следващият, моля -игра
20:30 КЪРТИЦАТА -риалити
Diema TV
21:30 Великолепният век 09:00 Маями Вайс - сериал
сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 8 Прости правила - сериал 22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът 12:30 Безсмъртен - сериал
лайфстайл
13:30 Морски патрул - сериал

bTV Cinema - Мъжът в къщата
21.00 ч. - комедия

20 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Хайка за вълци - 6-сериен тв филм
14:20 В кадър: Пастирът от
Каринтия
15:05 Робин Худ -анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Световна купа по
биатлон: Спринт /мъже/
пряко
17:50 Бързо, лесно, вкусно
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: Валенсия Лудогорец, срещареванш от турнира на
Лига Европа пряко
22:15 По света и у нас
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс - тв
филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

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 Скуби-Ду и кралят на
гоблините - анимация
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

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

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Посетители - сериал
11:00 Приятели с деца - драма
13:00 Розали и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Никита - сериал
15:00 Фамилията - сериал
16:00 Шоуто започва - комедия
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Мъжът в къщата - комедия
23:00 Прилепи: Човешка жътва
- ужаси

bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Скуби-Ду и кралят на
bTV
гоблините - анимация
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 Клуб Веселие - сериал
12:00 bTV Новините
13:00 Майк и Моли - сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Предградие - сериал
13:30 Ангели пазители 14:30 Слънчева Филаделфия
сериал
- сериал
14:30 Цветовете на любовта 15:00 Напълно непознати
- сериал
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 16:00 Гувернантката- сериал
16:30 Бон Апети
17:00 Шоуто на Слави
17:00 bTV Новините
18:00 Майк и Моли - сериал
17:30 Лице в лице
19:00 Предградие- сериал
19:00 bTV Новините
19:30 Офисът - сериал
20:00 Север Юг - сериал
20:00 Мъжът с червената обувка
21:30 България търси талант - комедия
кастинги
22:00 Гувернантката - сериал

23:00 Напълно непознати
- сериал

19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
bTV Lady
21:00 Кобра 11: Обади се! 08:00 Диво сърце - сериал
сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз – ток шоу 22:00 Светецът - екшън
14:00 Часът на мама- шоу
15:00 Духът на здравето
16:00 Призракът на Елена сериал
18:00 Изпитание на любовта сериал
20:00 Цветовете на любовтасериал
Kino Nova
21:00 Цветовете на любовта 10:00 Фирмата - сериал
сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
22:00 Престъпления и страсти 12:00 Костюмари - сериал
- сериал
13:00 Фирмата – сериал
23:00 Призракът на Елена 14:00 Любителката на мистесериал
рии - сериал
15:45 Стражът - екшън
Nova TV
18:00 Костюмари - сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Осмо чувство 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
20:00 От местопрестъпление13:00 Новините на Нова
то: Маями - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 21:00 Сред дивата природа сериен
приключенски
15:00 Черешката на тортата - тв
шоу
TV 7
16:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
16:20 Часът на Милен Цветков 09:30 Усещане за жена - шоу
17:30 Господари на ефира - шоу 11:30 Отчаяни съпруги 18:00 Сделка или не – тв. игра
комедия
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
20:00 Денсинг старс - тв шоу
13:00 Мъртвата зона - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Клиника на кораловия
23:30 Новините на Нова
остров - сериал
15:00 Дневниците на КърDiema TV
тицата
09:00 Маями Вайс - сериал
15:30 Новини
10:00 Да изгубиш себе си 16:00 Великолепният век трилър
сериал
12:00 8 Прости правила 17:00 Дневен ред - ток шоу
сериал
18:30 НОВИНИ
12:30 Безсмъртен - сериал
19:30 Следващият, моля - тв
13:30 Морски патрул - сериал
игра
14:30 Военни престъпления 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
сериал
15:30 Зина - принцесата войн - 21:30 Великолепният век сериал
сериал
22:30 Новини
16:30 Маями Вайс - сериал
22:55 Club News: Десертът 17:30 Безсмъртен - сериал
лайфстайл
18:30 8 Прости правила 23:00 Рим - сериал
сериал
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1. Бил ли е любител на
алкохола някой от родителите ви?
а/ не, пийваха само на
големи празници
б/ да, единият обичаше
чашката
в/ за съжаление и двамата
2. Кога опитахте за пръв
път твърд алкохол?
а/ не помня, бях много
млад
б/ на 13-14 години
в/ след 18-та си година
3. Твърд алкохол ли
предпочитате?
а/ падам си по бирата;
не обичам твърд алкохол
б/ бира или вино; рядко
пия ракия или водка
в/ леките питиета не са
за мен
4. Кое е обичайното ви
първо време за чашката?
а/ сутрин, към 10 часа
б/ най-често по обяд
в/ вечер, и то невинаги
5. Колко пъти дневно
търсите алкохол?
а/ не го търся, най-често
е случайно
б/ веднъж, обикновено
вечер
в/ когато ми се иска,
може и 2-3 пъти
6. Колко твърд алкохол
изпивате за един ден?
а/ може да е по една
малка, но не винаги
б/ на ден се събират до
1-2 големи
в/ 3 големи и повече
7. Чувствате ли нужда от
концентрат сутрин?
а/ да, трябва да прогоня
махмурлука
б/ мислил съм си понякога, но не ми е приятно
в/ не
8. Пиете ли по чашка
преди да отидете на приятелско събиране?
а/ да, може да пийна
една малка за настроение
б/ понякога, когато съм
имал ядове
в/ не, там ще има доста
пиене
9. Как се чувствате на
сутринта, след една “напоителна” вечер?
а/ със страшен махмурлук и главоболие, докато
не пийна малко
б/ махмурлия съм, трябва да взема някое хапче
в/ нямам такива вечери
10. Правили ли сте след
пиене скандали в компания?
а/ случва се понякога,
но не по моя вина
б/ скарахме се веднъж,
беше за някаква глупост
в/ никога; когато пийна
се натъжавам
11. Опитвали ли сте се
да намалите алкохола?
а/ да, правих такива опити
б/ мислил съм, но смятам, че няма нужда
в/ не, и без друго той не
е много и не ми създава
проблеми
12. Опитвали ли сте да

замените твърдия алкохол
в бира или вино?
а/ да, заменям го, когато поискам
б/ понякога, но няма
особена нужда
в/ не
13. Случвало ли ви се е
да си пийвате сами?
а/ случва се, и какво от
това
б/ да, но много рядко
в/ сам не ми е приятно
14. Зачервявате ли се
след някоя друга чашка?
а/ по скоро пребледнявам
б/ рядко, но се случва
в/ че това си е естествено
15. Изпитвате ли нужда
от нещо успокоително, ако
не можете да пийнете?
а/ имам си за тези случаи хапче в резерва
б/ не се дразня чак толкова; минава ми
в/ не ми трябва да се успокоявам
16. Дразните ли се, ако
пиенето го няма, когато
сте свикнали?
а/ да, неприятно ми е
б/ криво ми, но няма
значение
в/ не, все ми е едно
17. Правили ли са ви забележки близките по отношение на алкохола?
а/ да, имаме си разправии на тази тема
б/ имаше по-рано такъв
случай
в/ не, не е било нужно
18. Случвало ли ви се е
да вземете пари назаем,
за да пийнете?
а/ никога
б/ имаше по-рано такъв
случай
в/ а за какво са приятелите, ако не помогнат?
РЕЗУЛТАТИ
10 и повече
отговора а/:
Склонността към алкохола е доста далеч от
вас. Той не ви е нужен и
не го смятате за нещо
важно във всекидневието си. Добре сте изградили и навиците си, за
да го отбягвате. Може
да ви смятат за особняк трезвеник, но имате

всички шансове да не ви
навестят здравни несгоди като атеросклероза,
чернодробни
увреждания, високо кръвно налягане, гастрит, колит и
др.
10 и повече
отговора в/:
Все още не сте се подали на съблазъните на
алкохола. Но внимавайте, някои признаци подсказват, че е възможно!
Понякога ви се услажда, гледайте навреме
да прекъсвате броя на
чашките. Малко повече
воля няма да е излишна.
И отбягвайте компаниите, които се запиват в тях най-лесно можете
да се пристрастите към

огнената вода. Следете
състоянието на черния
си дроб. Ако ви кажат,
че имате “мастно израждане”, спирайте веднага всякакъв алкохол.
10 и повече
отговора б/:
Крайно време е да
спрете алкохола под
всякаква форма, защото той е на път да ви
завладее. Правили сте
опити да се откажете,
но сам няма да можете.
Вече сте в много сериозна опасност. Докато
не е станало прекалено
късно, потърсете помощ от близките си. И
без да се стеснявате,
идете при психотерапевт.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Започвате седмицата с куп задачи, а околните като че ли са
по-склонни да ви създават и допълнителни проблеми. Овните ще реагират категорично, макар че защитят ли правата и идеите си, няма
да продължават споровете. Така е по-добре, имате си работа, близки
разчитат на съчувствието и помощта ви. Ще сте доволни от печалбите, а и ако
покажете: уважавате всеки според заслуженото.
ТЕЛЕЦ Готови сте да се хванете с куп задачи наведнъж, май разчитате
и колеги или бизнес партньори да ви помогнат. Е, те не са на такава
вълна, а трудностите в работата на Телците са доста. По-добре определете кое е важно за изявата и печалбите ви, не бива да се излагате с
на две на три свършените задължения, това ще се отрази на кариера и заплата. Добри съвети от близките.
БЛИЗНАЦИ В началото на седмицата се товарите с много отговорности, но от Раците не искайте същото. А и не забравяйте, че колкото
по-високо стоите в йерархията, толкова по-големи са и претенциите
към поведението ви. Някои Близнаци се уреждат зад гърба на колеги
и екип, но хората ги наблюдават и е възможно даже стари приятелства да приключат. Тактичните и работливите печелят.
РАК Имате доста делови задачи, но като Близнаците няма да поемате всички отговорности, а ще търсите равностойни партньори.
Май още ден-два трябва да се оглеждате, да избирате. Раците да не
хитруват, а да се вслушват в съвети. Сега по-възрастни и влиятелни
хора им подхвърлят идеи, подсказват ефектни решения. Ще се възползвате и
ще обърнете неблагоприятния развой.
ЛЪВ За вас и Риби тази седмица е трудна, може би трябва да се
върнете към проблеми от миналата сряда. Близки Деви и Стрелци ви
подсказват, че не е време да започвате мащабни инициативи, не сте
проучили напълно условията, финансовите изисквания. Лъвовете са
авантюристи в делата и в любовта, може би ще рискуват. Ще упорствате да
преодолеете пречките, после ги забравяте...
ДЕВА Сега вие и Стрелци не бързате с нови делови инициативи, ще
внушавате и на Лъвове да не припират със своите. Стъпка по стъпка
Девите подготвят изяви и печалби, скоро ще се види какви сериозни
усилия са положили за успеха си. Друг въпрос, че дамите трябва да
съобразяват плановете си с намеренията на своята половинка, а когато нещо
при нея не върви, да приглушат и триумфа си.
ВЕЗНИ Започна нова делова седмица, но вие не бързате с изпълнение на идеите си и особено за самостоятелни начинания. Сега Везните ще постигнат много повече в екип с колеги и познати, макар че пък
в съвместната дейност не гонят високи признания. Важно е обаче,
че с нея избягвате стари спорове, да успокоявате съперничествата. Този път е
дълъг, но не е стръмен, а ви води към вашата цел.
СКОРПИОН Имате доста задачи, а и лични грижи. Скорпионите да
обърнат повече внимание на общуването с колеги, познати и близки,
могат да направят нещо и да ги предпазят от погрешни решения, самозаблуди, неуместен спор. Имате проблеми с личния бюджет, ще се
справите дори домашните да не разбират пестеливостта и взискателността ви.
След време те ще ви благодарят.
СТРЕЛЕЦ Като миналия петък избягвайте споровете с близки. Сега
Стрелци и Деви не бързат с начинания, тактично да го внушават и на
Лъвове в кръга си. Е, да, финансите ви притесняват, правите комбинации, но напрежението да не е за сметка на добри отношения с колеги,
партньори, познати, роднини. Ядовете ще отшумят, усилията ще носят сполуки,
а е хубаво да ценят и оптимизма ви.
КОЗИРОГ Правили сте си едни делови планове, но ситуацията налага
да се заемете с други задачи. В края на седмицата Козирозите ще бъдат доволни и от такъв развой на нещата, печалбите им са хубави, очертават се интересни оферти по линия на странична дейност. Работите
ли с екип, давайте повече свобода на подчинени и колеги, трудолюбието ви и
тяхното въображение се допълват ОК.
ВОДОЛЕЙ В началото на седмицата си набелязвате куп лични задачи,
а трябва да имате време и за обществена дейност, за молби на роднини
и познати някак да им услужите. Май Водолеите проявяват по-голяма
загриженост към чуждите неща, подсказват и на останалите в екипа си
да бъдат по-отговорни за общия резултат. Не са изключени критики от близки,
макар че резултатът е чудесен.
РИБИ Вие и Лъвове се натъквате на делови пречки, дано сте обмислили плана си през уикенда. Рибите са твърде отзивчиви към тревогите на околните, някои колеги не ценят услугите и съветите им. Нищо,
вие пък ще откриете с кои от тези хора си струва да се обвързвате със
съвместни начинания, идеите ви са много доходоносни. Другите с времето ще
разберат урока, ще ви следват.
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Най-младия ходжа в България Алейдин:

Да си отворим очите по-навреме, за
да не сме пишман след време
А

лейдин Тахиров е на 34 години, роден е в село Бенковски,
край Златоград, но от 12 години живее в град Мадан, област
Смолян. Българомохамеданин е /помак/. Завършил е ислямско духовно
училище в Русе и Шумен през 1999
г. Семеен, с две деца, зет на къща.

Поради доказаната си работа и наплив от клиенти,
някои от които ползват услугите му за пореден
път, Алейдин ще приема в Търговище в понеделник
и вторник - 17 и 18 март, от 9 ч. до 20 ч., а в сряда
от 8 до 13 ч. Тел. за контакти: 0876 856 424

- Радвам се и се гордея, че за помощ ме търсят и ми се доверяват хора от
полицията, съда, общината, болницата, учители, бизнесмени, десетки обикновени хора. Аз не ги деля. Помагам на всеки, ако мога. Някои от тях ползват
услугите ми за пореден път.
(от 1 стр.)
- Има ли болести, за които не можеш да помогнеш?
- Не мога да помогна на хора болни от диабет, тумор и ракови заболявания.
- От кога започнахте и как разбрахте че имате дарбата - да пома- Има ли случаи в които сте помагали на хора от нашия регион?
гаш на хорската болка?
- На тези, които не вярват мога да докажа, че преди като съм бил тук,
- През 2002 г. изпаднах за 5-6 дни в кома, без да съм боледувал и без че помогнах на жена на 44 години от квартал Бряг, която имаше сериозни
да съм преживял някакво премеждие. Тогава на сън ми се яви един стар проблеми с алкохола. Съпругът й и детето й бяха вдигнали ръце от нея. Но
човек с дълга бяла брада, който ми проговори на български, не на арабски след около две седмици има коренна промяна във нея, след като съпругът
или на турски, може би защото съм помак. Каза ми: „Алейдине ще те на- й и свекърва й дойдоха при мен. Младо семейство от Антоново от 6,5 г. си
даря с дарба да казваш миналото и бъдещето на хората, да им откриваш и нямаха рожба, почти се бяха отчаяли и бяха готови да си осиновят, но след
разваляш магии, но никога ти да не ги правиш”. От този момент помагам като решиха да пробват и при мен за последно, вече се радват на момина хората с дарбата, която имам.
ченце на 4-5 месеца. Този случай е от 2012 година. Имам случай и с младо
- По какъв начин гледаш на даден човек, когато дойде при теб.?
момче на 24 г. от Омуртаг, което беше пристрастено към наркотиците и пу- Помагам им чрез свещената книга Корана. Гледам на даден човек по шеше трева. Но след като неговите родители ме потърсиха за помощ, той
първото му име, навършени години, дата месец и година на раждане. Мога вече не върши тези простотии. Момиче на 18 години от Попово пък имаше
да гледам и развалям магии на снимка, стига човекът да не е починал. За проблеми със стрес и депресия и й се привиждаха разни фигури. Но след
умрели хора не гледам, защото ми става лошо. Когато гледам на някого като дойде при мен с майка си в Разград, преди Нова година, вече е друг
първо му казвам за миналото, за да се увери, че познавам, след това пре- човек и е забравила за това.
минавам през настоящето и стигам до бъдещето. Казвам за здравословни
- Правят ли се много магии в Търговищко?
проблеми, бракове, деца, работа. Ако даден човек има имот за продаване
- Моят житейски девиз е: „Не обичам да се хваля, нека хората говорят за
мога да му кажа и кога ще го продаде. Също така казвам ако открия на- мен”. В едно от предишните ми идвания, когато бях тук, намерих магия в село
правена магия, за какво е направена, къде и с каква цел, първата буква на Разбойна - в дома на семейство мюсюлмани. Тя беше на терасата. Беше начовека, който я е направил, дали е мъж или жена, дали е близък роднина, правена на мъжа в семейството - да остане без работа и да се пропие от дерприятел и т.н.
тове и ядове.
- Магии разваляш ли?
За невярващите ще посоча и друг пример. В кв. „Варош” бе направена ма- Да, мога да развалям магии. Но трябва да се знае, че аз магии не гия на възрастна жена, която с всеки изминал ден да се чувства по-зле, да
правя под никакъв предлог, дори и срещу много пари. Защото това са про- отслабва физически и да няма желание за живот. Магията бе поставена зад
клети, нещастни пари. И след време всичко се връща. Всевишният забавя, къщата й в дърварника. Тя дойде при мен, за да и разваля магията. И вече ги
но никога не забравя и удря там, където най-много боли. Имам такива 3-4 няма тези здравословни проблеми и идва на себе си.
случая от преди, когато хора от Търговищкия район идваха и искаха да им
От с. Васил Левски ме потърсиха родителите на едно момче, на което му
правя магии, но аз категорично отказвах.
бяха направили магия да върви срещу родителите си. Да се откаже от тях и
- За лечението на какви заболявания помагаш чрез книгата?
да се ожени за момиче от друг етнос, без да има никаква обич между тях.
- Да не казвам голяма дума, но лекувам и се справям с болести, с които С негова снимка те дойдоха при мен, защото той ги бе напуснал от месеци.
понякога и медицината не може да се пребори. Често моите услуги се тър- След моята намеса той отново поддържа връзка с родителите си и ги уважасят и от медицински работници. Например лекувам зависимост от алкохол, ва и връзката с това момиче, което не е за него е приключила. Човек, който
хазарт и наркотици, лекувам и припадъци, уплах, страх, заекване, напика- е патил от магии – вярва, а който не е се подиграва.
ване и проблеми със забременяването. На тези, които не вярват мога да
Искам да кажа и нещо много важно – когато развалям магия или лекудокажа своята дарба с конкретни случай на хора, на които съм помогнал вам дадена болест, го правя пред човека, за да види той с очите си, а не
из цяла България. Аз работя чрез Корана, а не чрез билки и сеанси. Когато както някои мои колеги правят – казват: „Прати ми определена сума пари
лекувам зависимост от алкохол, хазарт и наркотици най-добре е дадения по пощата, пък аз ще ти върна развалянето на магията обратно в колет”.
човек да не знае. При мен трябва да дойде негов близък, от семейството, Това за мен не е редно и е шарлатанство. Освен, че развалям магии правя
с дреха или снимка на зависимия.
и защита, която също влиза в цената и не се заплаща допълнително, както
- Какви хора търсят твоята помощ?
при някои от моите колеги. Давам и гаранция, че от тук на сетне 7 години
дадения човек магия не може да го хване, дори някои да се
опита отново да му направи.
- Все пак идваш от Родопите и имаш разходи. Какви са таксите при теб?
- Човек, които наистина помага на хората, публично обявява
и цените си. А не като някои мои колеги, които вече ги показваха
по „Господари на ефира”, как се подиграваха с хорското нещастие
и мъка. Говоря за ясновидците Светлина, Тотевска, Шериф ходжа
от Варна и други. Моята тарифа е една от най-ниските в страната.
Дори може да се влезе в интернет и да се видят какви са отзивите
за тях и какви са за мен. Цената за едно гледане в Търговище е 43
лв. Когато лекувам и развалям магии цената се изчислява според
данните на човека и спрямо каноните на Корана и в зависимост от
проблема, дали е от дълго време или е възникнал от скоро. Цените
при мен не са космически, както при някои мои колеги. При тях
едно гледане струва от 150 до 300 лв. А за разваляне на магии
изнудват и искат по 2-3, че и дори до 5 хиляди лв. Аз също имам
разходи за пътни, хотели, храна и т.н. Все пак не живея в този край
уведомява своите клиенти, че на България.
Най-младият ходжа моли само за сериозни обаждания. Любопитни и невярващи да не го безпокоят,
а само хора, които имат нужда от него и вярват, че
може да им помогне. Грях и срамота от Всевишния
е, да се подиграваме с тези неща и най-вече със свещените книги. Защото Всевишният вижда всичко,
забавя, но не забравя. Преди да направим нещо, нека
помислим за
ПРОДАВАМ
последствията.

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

Все по-ранен пубертет и
срив на плодовитостта
Все по-висок, все по-пълен, преждевременно сексуално развит, но все по-малко плодовит... нашият вид
е изправен пред непозната
еволюция за
200-хилядното си съществуване.
Според
френския
биолог ЖанФрансоа Буве
за пръв път в
своята история промяната на средата,
извършена
от човека, е
главният фактор за неговата еволюция и
тя се налага над естествения
подбор. Това не е еволюция
в Дарвиновия смисъл, а поскоро ретро-еволюция, смята
Буве.
В книгата си "Мутанти
- на какво ще приличаме
утре?" авторът изследва
многобройните промени и
трансформации,
понякога
радикални, в различни области, които от няколко десетилетия се отразяват върху
човеците. Средният ръст на
французите се е увеличил с
близо 5 см за тридесет години, докато процентът на
затлъстелите е скочил почти
двойно за петнадесет години и те вече са 15% от населението.
Това е тенденция, която
не е пощадила нито един
район на света, както и ранният пубертет, особено при
момичетата. Проучване, направено в САЩ, показва, че
едно на всеки десет бели

момиченца и едно на всеки
четири чернокожи започва
пубертета си на 7 години!
Странното е обаче, че
този преждевременен пубертет се съпровожда със
срив на плодовитостта, констатира Буве.
В
световен
мащаб концентрацията
на
сперматозоиди е паднала
средно с 40%
за половин век.
Мъжът става
все по-малко
" м ъж е с т в е н "
- независимо
дали
става
въпрос за неговото ниво на
тестостерон или за други биологични белези, свързани с
мъжествеността.
Кои са причините за тези
толкова големи и бързи промени? Естествено тук играят
роля генетични фактори, но
те не са единствената причина, смята авторът и изброява
списък със зловеща репутация: бисфенол А, фталати,
както и ДДТ, атразин и други
пестициди, без да се забравят антибиотиците, за които
все по-често се подозира, че
са фактор за затлъстяване.
"Големият
химически
взрив", предизвикан от самия
човек, е на път да промени
човешката раса", обобщава
френският биолог.
„Човекът е единственият
вид, който знае, че ще умре.
Сега вече ще знаем и от какво - което не носи кой знае
каква радост", признава ЖанФрансоа Буве.

Арестуваха американка
- заклала плюшено мече

Карли Мара от Уайоминг бе
арестувана, задето е нанесла
няколко удара с нож на плюшено мече.
Американката "заклала" мечето по време на кавга с приятеля си Джордан МакАлекзандър.
Двамата тъкмо били решили
да се разделят, но да продължат да се грижат заедно за
малкото си дете.
Докато спорели, Джордан

взел да си разменя SMS-и с новата си приятелка. Това силно
разгневило Карли, която изкарала яда си на въпросното плюшено мече.
Ужасеният Джордан успял
да я заключи в банята, след което извикал полиция, .
Карли била арестувана за
нападение, както и за притежание на марихуана. По-късно
жената била пусната под гаранция.

БОКСОНИЕРА

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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

Човешката раса

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

