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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.

Видеонаблюдение срещу престъпници За спешна помощ 500 000 лева
В Попово и Омуртаг

В областта започват изграждането на система за видеонаблюдение по населените места * Ще има и звена за охрана

Борислав КУРДОВ
В населени места от
петте общини на Търговищка област ще бъдат
поставени камери на
входно-изходните артерии по селата и малките градове. Това стана
ясно на пресконференция, която зам.-областният управител Фатме
Дерели
организира
след проведената съвместна работна среща
между представители
на местната власт и областната дирекция на
МВР в Търговище. На
нея присъстваха кметът
на Търговище Красимир
Мирев, зам.-кметовете
на Попово, Омуртаг и
Опака – Трифон Трифонов, Мехмед Мехмедов
и Мехидин Мехмедов,
както и председателят
на Общинския съвет
в Антоново Хайредин
Мехмедов. Областната

дирекция на МВР бе
представена от временно изпълняващия длъжността директор Георги
Николов и комисар Димитър Димитров, началник отдел „Охранителна
полиция”.
По време на срещата
са били отчетени резултати от досегашните
действия по ограничаване на битовата престъпност. По друга точка
от дневния ред са били
разгледани специфичните проблеми на населението в общините и
предложения за преодоляването им.
От началото на тази
година в ОД на МВР са
били регистрирани 412
заявителски материала.
Това означава, че има
намаление в броя им
спрямо миналата година с близо 17 %, каза
г-н Николов. (на 4 стр.)

В Търговище

Въоръжен
грабеж на
бензиностанция

Борислав КУРДОВ
Около 1.30 часа тази
нощ е бил извършен
въоръжен грабеж на
бензиностанция в Търговище. Нападателят е
бил с маска и насочил
пистолет срещу служителя, който му дал част
от оборота – около 600
лева, съобщиха от Полицията в Търговище.
По разкази на очевидци, нападателят е
бил облечен с камуфлажно яке и спортни
панталони с джобове.
Имал е маска на главата и ръкавици, пръстите
на които били отрязани. Нападателят явно
е имал информация за
обекта, тъй като от видеозаписите се вижда,
че отбягва камерите
или застава с гръб към
тях. Първото, което направил е било да вземе
дистанционния паникбутон, за да не може
служителят да сигнализира за нападението.
Грабителят накарал
служителят на бензиностанцията да постави
сам парите в джоба му,
за да не
(на 2 стр.)

Борислав КУРДОВ
Вече стана ясно, че
35 болници в страната ще получат по около 500 000 лева за да
модернизират своите
спешни центрове. Решение за това е било
взето по време на семинара на управляващите, който се проведе
миналия уикенд в Боровец. За Търговищка
област пари ще бъдат
дадени на болниците в
Попово и Омуртаг, потвърди за „Търговищки
НОВИНИ” депутатът от
Коалиция за България
Явор Куюмджиев.
Идеята е за създаване на модерни центрове за оказване на бърза
помощ. „От една страна
това означава инвестиции в болниците, а от

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
Явор Куюмджиев

друга – увеличаване на
приходите на здравното
заведение за оказването на такава помощ. В
тези болници и сега има
линейки и тази дейност
се изпълнява, но никой
не им плаща за това”,
заяви г-н Куюмджиев.
Чрез тези инвестиции ще бъдат постигнати две цели, каза още
депутатът. Едната е качествена
(на 2 стр.)

Платено или безплатно

Предучилищно образование?
Вече повече от година в търговищкото
общество се води един
неофициален /а напоследък и официален!/
разговор дали са законосъобразни таксите
в детските заведения,
които се събират за
деца в предучилищна
възраст. Юристът Маринела Динева "поведе
хорото" обърна се към

Информационна кампания

Земеделските производители
и Гаранционният фонд
Свилен НИКОЛОВ
Във вторник, 18 март,
експерти от Националния гаранционен фонд
поканиха на информационна среща първо
медиите, а след това и
земеделски производители от Търговищка област, за да ги запознаят
с възможностите, които
предоставя фондът на
бенефициенти на Програмата за развитие на
селските райони.
Информационната
кампания е по проект
на Земеделското министерство, като през
следващите
няколко
месеца ще бъдат проведени 55 информационни
срещи в цялата страна.
Целта е да се разясни на бенефициенти, с
одобрени проекти по
мерки 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и
123 „Добавяне на стой-

Диана Дукова

ност към земеделски
и горски продукти” на
ПРСР как могат да получат безплатна гаранция от Националния гаранционен фонд /НГФ/,
по банков кредит, за
финансиране на своите
проекти.
Фондът е създаден
през 2008 г., а основната му цел е да подкрепя малкия и средния
бизнес, като осигурява
гаранции, пред банките, за фирми и земеделски производители
потърсили кредит, за да

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

финансират своята дейност.
По думите на Диана
Дукова, главен експерт в отдел „Гаранции
– администрация и наблюдение”, информираността на земеделските производители за
възможностите, които
може да им даде НГФ
при вече одобрени проекти, по трите мерки на
ПРСР, както и тези, който възнамеряват да кандидатстват по тях, ще
облекчи достъпа им до
свежи пари, (на 4 стр.)

съда и в тълкуването
му получи двузначни
отговори. Но проблемът остава – морално
ли е, могат ли всички
родители да плащат по
1.40 лв. на ден, законосъобразно ли е, след като
има законова разпоредба по въпроса?...
Но в крайна сметка решението трябва да вземе Общинският съвет
като се съобрази с позициите на гражданското
общество, на родителите. По долу поместваме
декларация на неправителствени сдружения
и общности по темата,
която „Търговищки НОВИНИ” следи внимателно
и дава гласност.

УВАЖАЕМИ ДАМИ
И ГОСПОДА,
Мнението, изразено
в настоящото писмо, е
продиктувано от непосредствената ни работа
и се обуславя от нашите преки наблюдения
и анализи, свързани с
работата ни с различни уязвими групи, в
т.ч. семейства на деца,
подлежащи на задължително предучилищно
образование. Ранното
детско развитие включва цялата необходима
подкрепа за детето - от
пренаталното му развитие до осмата му година, за да може да бъде
гарантирано правото му
на нормално физическо
и
нервно-психическо
развитие и правото му
на адекватна закрила и
грижа - базисни предпоставки за оптимално
развитие на всеки човек.
(на 8 стр.)

Четвъртък, 20 март 2014 г.
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Въоръжен грабеж
на бензиностанция На

(от 1 стр.) оставя отпечатъци.
Ограбената бензиностанция се намира в кв. Запад 2
на Търговище, в близост до
училище и непосредствено
до изхода към околовръстния път. Нападателят е дошъл без кола до обекта и
след като я ограбил бързо
се измъкнал в посока жилищните блокове.
Огледът на обекта продължил до ранните часове
тази сутрин. Полицаите разпитали и двама таксиметрови шофьори, които са возили пътници в тази посока.
Бензиностанцията бива
ограбвана за втори път. Преди около две години от нея
бяха взети част от оборота
и гориво, като тогава извършителят бе открит и задържан.
Разясняването по случая
продължава.

В Попово и
Омуртаг

За спешна помощ
500 000 лева

(от 1 стр.) медицинска помощ близо до хората в отдалечените райони. Другата е
запазването на общинските
болници чрез увеличаване
на техните приходи.
Усвояването на средствата ще започне до месец, а
цялата процедура ще приключи през есента.

Търговище бе домакин

Регионална среща по медицина

Търговище бе домакин на
Седмата регионална среща по спешна медицина и
неврология. Медицинският
научен форум, който събра специалисти от цялата
страна, бе организиран от
"МБАЛ" - Търговище и Медицински център "ВИП". Това
научихме от началника на
"Спешно отделение" д-р Валентин Добрев. Тази година
темата е била допълнена.
Освен неврологията, са добавени още профилактиката, лечението и рехабилитацията на социално значими
заболявания. През последните години Търговище се
оформя като водещ център
за лечение на исхемичен
мозъчен инсулт с тромболиза, според д-р Добрев.
Затова акцент на форума
е била лекцията на проф.
Ара Капрелян, началник на
клиниката по Неврология
към УМБАЛ "Св. Марина" Варна. След морския град,
където има извършени 160
тромболизи за година, а
Търговище се нарежда на

второ място с 60. Ако до
3-3,5 часа след настъпването на болестта пациентът
достигне до Спешна помощ
или Спешно отделение и
се започне лечение, има
най-висок шанс, уточниха
специалистите. В отговор на
актуалния въпрос за застаряването на населението у
нас и е другата нова тема,

„Мебел Стил”
- в Тел Авив

От 17 до 21 март 2014 г.
Изпълнителната
агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) провежда търговски мисии до Израел и
Швейцария с участието на
представители на малки и
средни предприятия.
В състава на търговската
мисия до Израел са включени българските производители от секторите мебелна
промишленост и дървообработване: Виденов Груп ООД
- Ямбол, Геномакс ООД София, Джи Ес Малмгрен
интериърс ООД – Добрич,
Кан Учтехспорт България
ООД - Ямбол, КолорадоБлагой Ангелов ЕТ – Пазарджик, Мебел Стил ООД
– Търговище, МИМ България
АД – Елин Пелин, Ретроуют
Аксага ЕООД - Ямбол, Рико
Стил ООД - Троян, Техникс
ООД - Хасково, Тотал-М
ООД – Шумен, Хегра Д
ЕООД – Ямбол.
Представителите на 12

български компании ще
участват в бизнес форум
в Тел Авив, който ще бъде
открит от посланика на
България в Израел и председателя на Федерацията
на търговските камари в Израел. За нашите компании
са предварително организирани двустранни срещи
с израелски партньори. В
Хайфа българските мениджъри ще проведат среща
с ръководството на Търговско-промишлената палата,
на която ще се обсъждат
възможности за двустранно
сътрудничество. В програмата на търговската мисия
е предвидено посещение на
компания Wissman Import &
Marketing of Furniture Ltd. в
Йерусалим., водещ вносител на мебели в Израел.
Търговската мисия до
Швейцария пък се организира за предприятия от
секторите машиностроене,
електроника и приборостроене.

зо 250 хиляди са мъже, а
жените са 186 хиляди. Коефициентът на безработицата се увеличава с 0,6 процентни пункта в сравнение
с 2012 г. и достига 12,9 на
сто.
Общият брой на заетите у
нас е 2,9 млн. или 46,9% от
Над 24 тона отпадъци изнаселението на 15 и повече возиха камионите на БКС –
навършени години, съобщи- Търговище през последните
ха от НСИ.
три дни. Това е равносметот пролетното почистза България ! ката
ване на коритата на реките
Врана и Сива.
Управителят на БКС Галин Дачев информира, че за
извозване на отпадъците са
от страна на държавата на извършени 13 курса. Специпрактика не съществува. Го- ално внимание е отделено в
лемият принос на отрасъла района на кв. "Малчо Малне е в търговията с мед, а чев". Там замърсяването
в опрашването на растени- било значително, тъй като
ята, което се изчислява на живеещите в квартала изнад 1 млрд. лв. ползи за зе- хвърляли боклука си напрамеделието, коментира още во в реката.
Част от почистването е
Цонев.

направено с багер, като са
оформени профилите на коритото за нормална проводимост и за да се избегне
затлачване.
Повечето от дейностите са извършени ръчно от
работници от общинското
дружество и наети по програмата "От социални помощи към осигуряване на
заетост". Премахнати са излишните храсти и дървета и
е събран битовия отпадък.
От пресцентъра на Общината информираха, че
продължава разчистването
на деретата по селата.
www.targo.org

До края на март - три

Силни магнитни бури

До края на месец март
предстоят три силни магнитни бури
- на 24, 27 и 31 март, съобщи Ева Божурова от обсерваторията при БАН.
В дните след тях се очаква бум на инфарктите, инсул-

тите и обостряне на всички
сърдечносъдови заболявания, както и тези на вегетативната нервна система,
предупреждават кардиолози.
Според
специалистите
най-податливи на влиянието

443 дела са разгледани
за изминалата 2013 г.

регистър – 43, следват казусите по Кодекса за социално осигуряване и Закона за
социално подпомагане - 37,
и по Административнопроцесуалния кодекс – 14.
Разгледаните касационни
дела през годината са 233 с останали висящи 28 и новопостъпили 205.
През 2013 г. от всички
свършени на първа инстанция казуси, решените
в 3-месечен срок са общо
177 броя, което представлява 95,16 % от свършените
дела.
От всички свършени касационни дела решените в
3-месечен срок през миналата година са 216, което е
100 % към общо свършените дела, сочи докладът на
търговищкия съд.

Благодаря от сърце

На 18.02.2014 година във Варненската болница
„Света Марина” ми беше извършена уникална реимплантация на пейсмейкър. Въпреки множеството здравословни проблеми, които имам – хроничен
панкреатит, колит, простатит, дискова херния и
други екипът на доцент д-р. Атанас Пенев, успешно направи операцията.
Изказвам благодарност на целия екип на интензивно-кардиологично отделение на болницата, по
случай 7-ми април – Деня на здравните работници.
Желая ви крепко здраве и дълъг живот.

Атанас Стоичков
Търговище, кв. „Въбел”

В Търговищкия
Административен съд

През 2013 година в Административения съд в
Търговище са разгледани
общо 443 дела. Останалите висящи от предходния
отчетен период са общо
45 броя, от които първоинстанционни 17 и касационни 28 казуса.
Това сочи отчетният докладът на институцията. Работещите съдии са обявили
за решаване и са свършили
407 броя първоинстанционни и касационни дела, което
съставлява 91,87 % от всички разгледани дела.
Разгледаните първоинстанционни дела през отчетния период са 210. От
тях най-голям е броят на казусите по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния

която форумът разгледа.
Доц. Маргарита Райчева от
Александровска
болница
говори по темата "Диагностика и лечение на болестта на Алцхаймер". Ще бъде
сформирана и комисия по
паркинсон. Едновременно с
научната дейност свои продукти представиха фармацевтични фирми.

Писмо до редакцията

им ще бъдем във времето от
22 часа до полунощ.
Магнитните бури са в резултат на слънчеви изригвания, след които силен поток
от високо заредени енергетични частици като протони,
електрони и хелиеви ядра,
наричани още алфачастици, достига до Земята и оказва влияние
върху организма на хората.
"Поне 2 дни преди и
2 дни след магнитните
бури хората, които са
склонни към мигрена и
високо кръвно налягане, трябва да обърнат
повече внимание на
здравето си", съветват
специалистите.
В такива периоди е
желателно да спим наймалко 7 - 8 часа, да прекарваме повече време
на чист въздух и сред
природата, да намалим
алкохола, чая и кафето.

Вече 250 000 българи с

Професия „безработен”

Над 250 хиляди българи
висят без работа от една
или повече години, сочат
данните на Националния
статистически
институт
/НСИ/. Много от тези хора
вече са обезкуражени и не
вярват, че ще намерят място на пазара на труда.
Безработните българи
през 2013 г. са надхвърлили 436 хиляди. От тях бли-

Тревожно

Изчезнали са една
четвърт от пчелите
С около 25% са намелели през последните години
пчелните семейства у нас,
а пчеларите са с 30% помалко. Това съобщи Илиян
Цонев, член на Националната научна асоциация по
пчеларство. По думите му
финансиране на този бранш

Тонове боклук
извадиха от реките

Четвъртък, 20 март 2014 г.

За по-малкото
Ради АВРАМОВ
Често грешните човеци
се провиняват и стават подсъдими. Случило се така, че
българин, турчин и евреин
се явили пред съдията.
Съдията ги осъдил да
изберат наказание между следните три неща: да
платят сто жълтици, да им
ударят сто тояги или да изближат една голяма буца
сол. Евреинът веднага изплатил сто жълтици и си заминал. Турчинът избрал сто
тояги. Българинът избрал да
изближе солта. Близал, близал и когато останало едно
малко колкото орех изохкал:
„Отказвам се, не мога повече!” Тогава му казали, че
трябва да понесе сто тояги.
Издържал до 95 и извикал:
„Стига, умирам не мога повече!” Накрая го накарали
да плати сто жълтици и го
пуснали да си върви.
Тази история точно от-
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Училище за родители
Към
марулята
наказание – сок от
След тормоз
в училището
лимон

разява особеностите на
българската душевност и
на нездравия ни навик да
плащаме за грешките си
по най-високата тарифа.
Но тя онагледява и духовната истина, че вместо да
ограничаваме последиците от нашите грехове, ние
ги правим още по-големи.
Цар Давид взе едно погрешно решение. Неговите
приближени се опитаха да
го разубедят, но той не ги
послушал. Преброи наро-

да си, с това показа недоверие в Божията закрила
и прекалено доверие на
военната сила за щастие
като духовен човек трябваше да избере между три
наказания и той избра да
няма тежки последствия от
избора си.
Духовният човек умее да
разбира, кога е сторил нещо
нередно и как да излезе от
тази лоша ситуация.
Вярно наказанието е болезнено, но то носи и полза.

Второ СОУ – Търговище

Иновативна
подготовка за
зрелостници

Чрез иновативен метод
се подготвят за държавния
изпит по български език и
литература зрелостници от
Второ СОУ „Проф. Н. Маринов” в Търговище. Всеки от
тях има „ДЗИ портфолио”,
което включва набор от материали, разпределени в
два модула – теоретичен и
практически, съобщиха от
учебното заведение. Този
продукт дава възможност
на преподавателите по литература Йорданка Филева
и Здравка Радева да анализират
индивидуалните
постижения и пропуските на
всеки зрелостник.
Чрез портфолиото учениците актуализират знанията
и усъвършенстват уменията
си, включени в учебно-изпитната програма за държавните зрелостни изпити
по български език и литература. Те се запознават още
по-задълбочено с модела
на теста, съдържащ 41 задачи - с избираем отговор,
със свободен отговор, за
създаване на аргументативен текст, обясни старши
експертът в Регионалния инспекторат по образованието
/РИО/ Димитър Петров.
Подготовката по български език и литература чрез
„ДЗИ портфолио” мотивира
учениците, осигурява системна връзка учител–ученик-родител и високо ниво
на педагогическа интерактивност. Идеята се мултиплицира и при учениците от
ХІ клас, за да се осигури
приемственост в обучението. Целта е подобряване на
резултатите от държавните
зрелостни изпити и успешна реализация на младите
хора. Според Петров, използването на портфолио,
съобразено със спецификата на училището, вече дава
резултати. Това е видно от
постигнатото на зрелостните изпити и националното
външно оценяване през миналата учебна година в Търговищка област, когато се
отчита напредък.

Витамин C пречи на нитратите да се превърнат
в нитрити и от тях да се
образуват
канцерогенни
съединения. Подправяйте
салатите с лимон или пийте цитрусови сокове в комбинация със зеленчуковите
ястия, съветват от асоциация „Активни потребители”. Според Сергей Иванов
преди консумация на зеленчуците е добре да се
измият хубаво и дори да се
накиснат във вода за няколко минути. Съхранението
им във вода обаче води до
развитие на бактерии. Затова е добре, след като зеленчуците се измият, да се
приберат в хладилника, без
да са в съд с вода. Бланширайте зеленчуците преди
готвене, когато е уместно,
и изхвърлете водата – така
ще отстраните над 50% от
нитратите.

Невероятно, но факт

Водата не помага
за отслабване

Много хора, които се
опитват да свалят няколко килограма, постоянно
се наливат с вода заради
убеждението, че така ще
ускорят процеса. Прозрачната напитка обаче няма
нищо общо със загубата
на теглото, считат експерти.
Д-р Бет Китчин от университета в Алабама установи, че питейната вода
не е магическият ключ към
стройната фигура. "Има
много малко доказателства, че консумацията на
вода спомага за загубата
на килограми, най-много
да изгорят няколко допълнителни калории. Това е
един от онези вековни митове", коментира Китчин.
Относно мита за 8-те
чаши вода на ден изследователката е категорична,
че хората наистина имат
нужда от течности, но никъде не е казано, че това
трябва да е само вода.
"Течностите са важни, но
може спокойно да не се
консумира вода, тъй като
тя не стопява мазнини и не
е единственият фактор за
добро здраве, можете да
пиете каквото ви харесва",
добавя тя.
Според нея водата е
най-добрата течност за
хидратация, но зеленият
чай и кафето също не са за
подценяване. "Хората мислят, че кафето не се брои,
но то също хидратира. Когато пиете кафе, тялото ви
често запазва част от течностите в организма и това
спомага за по-добрата му
хидратация.
Твърдението, че консумацията на студена вода
помага за изгарянето на
голямо количество калории също не е вярно. Кит-

чин смята, че това действително би могло да увеличи
загубата на калории, но не
и да повлияе чак до такава
степен, че да пием студена
вода всеки ден.
Лошата новина за всички, които искат да отслабнат е, че на първо време
трябва да се намали количеството приети калории за ден. Наблегнете
на супите, плодовете и
зеленчуците,съветват експертите.

Вашето дете е в ново
училище или започва гимназиална степен на образование, където е поставено в коренно различна
ситуация. Приятелите му
от предходното училище
не са с него, а някои от новите му съученици са поагресивни.
Ако тийнейджърът е потих и необщителен, или не
се вписва в средата на арогантните “лидери” в класа,
може да попадне под реална заплаха от психически
и дори физически тормоз.
Учителите невинаги забелязват това поведение на
насилие на един ученик
или група деца над трето
лице, а ако все пак разберат за това, те са склонни
да го подминат с думите:
“Това е просто детска игра”.
За какво да внимават
родителите? Ако детето се
оплаква от внезапни и безпричинни болки в стомаха,
гадене или главоболие,
това може да са признаци, че е обект на насилие

Тиквеното семе

Вкусно, но и полезно
Ядките благоприятстват работата на мозъка и сърцето

В преходния сезон между зимата и пролетта много
хора се оплакват от проблеми с паметта и внезапно главоболие. Според медиците,
най-вероятно това се дължи
на изчерпването на запасите от витамини в човешкия
организъм и недостиг на
магнезий. Тогава на помощ
идват тиквените семки, които са богати на витамини,
минерали, антиоксиданти и
всички важни незаменими
аминокиселини, като триптофан и глутамат.
Дефицитът на магнезий,
отговорен за някои видове
главоболие и нарушения на
мозъчната и нервната дейност, може да бъде компенсиран с половин чаша дневно сурови тиквени семки.
Магнезият действа съдораз-

ширяващо и регулира
дейността на кръвоносните съдове.
Ядките от сърцевината на тиквата са отличен
източник на витамини от
групата на В-комплекс –
тиамин, рибофлавин, ниацин, холин, биотин, пиридоксин, пантотенова и
фолиева киселини. Тези
витамини имат важна
роля за синтеза на белтъците, разграждането на еритроцитите и участват в метаболизма на въглехидратите и
мастните киселини. Ниацинът
помага за намаляване на нивата на LDL - холестерола в
кръвта и заедно с глутамата
подобряват активността на
мозъка, което от своя страна
облекчава състоянията на
тревожност и невроза.
Така че, съдържанието на
магнезий и В-комплекс витамини в тиквените семки ги
прави незаменим помощник
в грижата за равновесието
на нервната система. Те допринасят и за намаляване
на чувството на отпадналост
и умора, благоприятстват
производството на енергия
и подпомагат деленето на
клетките.

Тиквените семки са калорични – съдържат 559 калории на 100 грама. Високото
съдържание на калории
се дължи на протеините и
мазнините в тях. Суровите
маслинено зелени ядки са
особено богати на мононенаситени мастни киселини
- като олеинова киселина,
която спомага за намаляване на лошия LDL холестерол и повишава добрия HDL
холестерол в кръвта. Научните изследвания показват,
че
средиземноморската
диета, която е либерална
спрямо
мононенаситени
мастни киселини, може да
помогне за предотвратяване на коронарната болест
на сърцето. Освен това, семената съдържат много добри нива на важни минерали като мед, манган, калий,
калций, желязо, магнезий,
цинк и селен. В края на зимата, когато мнозина от нас
стават раздразнителни и с
влошена памет, прибягвме
до различни лекарствени
средства, но те невинаги помагат. По-добре е да се възползваме от натуралните
средства, с които природата
изобилства.

в училище.
Учени от Университета в
Падуа, Италия предупреждават, че психоматичните
симптоми може да са знак,
който да подсказва на родители и учители за наличие на тормоз. Повечето
деца, обаче, не са склонни
да говорят открито за това.
Изследователите
са
събрали информация за
над 200 000 деца в тийнейджърска възраст от 14
държави. Проучването показало, че ученици, които
са обект на тормоз, са два
пъти по-склонни да развият необясними физически
симптоми в сравнение с
останалите. Оплакванията
най-често са световъртеж,
затруднено дишане, болки
в корема, стомашни болки,
внезапно главоболие или
гадене.
Ако това се случва често, с периодични повторения, без конкретна причина при здраво дете, имайте
предвид, че тийнейджърът
ви може да е под заплаха.
Нерядко психоматичните
симптоми изчезват, ако
детето бъде освободено от
училище в конкретния ден.
Психолозите
съветват
родителите да бъдат внимателни дори към дребните
признаци на тормоз, които
са предупредителен знак
и за учителите. Ако детето
се храни само в училищния стол, ако се страхува
от обаждания по мобилния
телефон или от получаване на SMS, вземете мерки,
говорете с учителите му и
с него внимателно, но без
да го стресирате допълнително. Ако това не разреши
проблема, консултирайте
се и с детски психолог.
Училищният тормоз не
бива да се игнорира, тъй
като вредните последици
от него може да продължат дълго време след това,
дори в по-зряла възраст.
Крехката детска душевност, пречупена или унизена в ранните години, може
да превърне възрастния в
човек с по-лабилна психика. Изследователите в проучването заключават, че
деца, тормозени в училище, са шест пъти по-предразположени към развитие
на някои сериозни заболявания в по-късна възраст,
по-склонни са да пушат
или да развият психично
разстройство.

Четвъртък, 20 март 2014 г.
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Земеделските производители Видеонаблюдение срещу престъпници
и Гаранционният фонд
(от 1 стр.) така необходими както за текущи
разходи, така и за дълготрайни активи.
12 банки в страната
са партньори на Националния
гаранционен фонд към Българска банка за развитие
(ББР). Всеки, който желае да се възползва от
гаранционната схема на
фонда, може да попита
своята банка дали да ли
има подписано споразумение с фонда. Кредитът, за който кандидатства, се разглежда без
такса за одобрение, а
Фондът гарантира до
80% от сумата, за която
се кандидатства пред
банката. Това улеснява
отпускането на кредитната линия, защото риска, който поема банката, се гарантира от него.
Сумата, която трябва да
обезпечите по кредита
може да представляват
и материалните активи,
който притежавате и са
предмет на проектите
по ПРСР. Ако бъдете
одобрен, при обслужването на кредита, вие
няма да плащате и задължителните
такси,
които банките обичайно взимат, а срокът за
одобрение е до 21 дни.
Годишната лихва при
тези кредити е между
6 - 9%, в зависимост
от банката, пред която
кандидатствате, а размерът на кредита е до
200 000 лв.

Всеки, който се е опитал да вземе кредит
за своя бизнес знае,
че банките освен обезпечение на кредита
изискват и история на
фирмата, бизнеса който
развивате. Ако се занимавате със земеделие
и отскоро сте регистриран като земеделски
производител, то вие
нямате никакъв шанс
да получите пари, за да
инвестирате в своя бизнес. Банките са изключително подозрителни
към новооткрити фирми
и производители, без
бизнес история. В лицето на НГФ тези новооткрити филми могат да
намерят партньор, който да ги подкрепи в начинанията им, ставайки
гарант пред банките, че
вашия бизнес е печеливш и банката ще си

върне парите, които ви
е отпуснала.
От началото на 2013
г., от разработената
гаранционна схема по
ПРСР, са се възползвали над 250 малки и
средни предприятия, а
кредитите които са гарантирани по нея са за
104 мил. лв.
В Търговищка област
едва 7 фирми са се възползвали от Гаранционната схема на ПРСР, но
в размер на 2.5 мил. лв.
Акредитираните
банки от Националния
гаранционен фонд за
осъществяване на Гаранционната схема по
мерки 121, 122 и 123
от Програма за развитие на селските райони
2007-2013 г., може да
намерите на сайта на
Националния гаранционен фонд.

(от 1 стр.) Той заяви
също, че има намаление и при броя на кражбите, като уточни, че
анализиран е бил периодът от първите три месеца на 2013 г и същия
период на тази година.
През миналата година
кражбите са били 161, а
през тази – 102. Грабежите също са намалели
– от 4 през миналата –
на 2 през тази. „Освен
че имаме намаление на
битовата престъпност,
имаме и увеличение със
7% на разкриваемостта
на тези престъпления
през 2014 г.”, каза още
г-н Николов по време на
пресконференцията.
По време на работната среща са били
набелязани три основни пункта като мерки
срещу битовата престъпност. Първото, около
което са се обединили
и представителите на
полицията, и тези на

местната власт, е изграждането на система
за видеонаблюдение.
Другата мярка, която е
била приета, е създаване на звена за охрана
към петте общини в областта. По този въпрос и
в момента продължават
консултациите между
Министерството на вътрешните работи и Министерството на социалната политика, за да
бъдат отпуснати бройки
по програма, според която хората, които се ангажират в тези звена за
охрана, ще получават и
заплати.
Третата опорна точка, която е била набелязана по време на
работната среща, е присъствието на служители

на реда в малките населени места. Според
изготвената
интерактивна карта, която се
прави всяка седмица, в
полицията се знае в кои
населени места има поголям брой престъпления и така се очертават
местата, където да присъстват полицейските
служители. „Целта е полицаите да бъдат точно
там, където се извършват престъпленията, а
не просто да мятат едни
палки”, каза г-н Николов.
„Аз не бих нарекъл
всичко това акция, а
по скоро една етапна оценка на дългогодишни усилия и работа
между общината и Полицията по изпълнява-

нето на една обща задача. Ще бъде грешка,
ако кажем, че борбата
с битовата престъпност
е работа само на полицията. Това, което сега
се прави като акция в
цялата страна, а именно присъствието на органите на реда по населените места, ние тук
го правим отдавна. И се
радвам, че постигаме
резултати. Явно трябва
да работим всички заедно, за да имаме добри
резултати”, каза кметът
на Търговище Красимир Мирев. Всеки един
от представителите на
местната власт също
потвърди, че се поема
ангажимент по изграждането на системата за
видео наблюдение.

„Вариант 5” отново с проект

Спорт за децата в свободното време

За пета поредна
година Спортен клуб
по Ориентиране "Вариант5" - Търговище е
одобрен и ще работи по
проект "Спорт за децата в свободното време"
към Министерството на
физическото възпитание и спорта. Чрез него
"Вариант5" дава възможност на деца от
града да се запалят по
спортното ориентиране в достатъчно ранна
възраст и да постигнат
добри спортни резултати, ако продължат да се
занимават активно.
„Целта на проекта е
да се създадат условия
за участие на децата

в безплатни спортни
занимания, както и да
бъде популяризирано
спортното ориентиране
сред подрастващите в
Община Търговище” –
коментира
треньорът
Петранка Ангелова.
В дейностите по реализирането на проекта ще бъдат обхванати

общо 45 деца, разделени в три групи. Могат да
се включат момичета и
момчета от началните
класове на Първо СОУ
"Св. седмочисленици" и
ОУ "Христо Ботев" в областния град. Работата
по проекта вече стартира и ще продължи до 31
юли 2014г.”

Четвъртък, 20 март 2014 г.
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ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

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

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

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,

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

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

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ПАПУРОВ

(1-5)

(1-4)

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

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

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

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

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

Евроглас 82 ЕООД
предлага монтаж на AI,
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим
PVC и дървена дограма
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на 96 кв. м. в Широк цени строително монтажни
ул."Цар Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В мнотър в Търговище.
дейности.
тел: 0889/ 92 02 59
го добро състояние! Цена: 4 500.00лв. Тел. 0896 848 550
Офис в Търговище, производствен цех с.
НА ВЛАКОВЕТЕ, Баячево. Мениджър Мустафа Мустафов
Продавам ДВУСТАЙНА РАЗПИСАНИЕ
тръгващи от ж.п. гара Търговище
 0876/ 06 01 34 и 0895/ 89 73 73
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

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

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

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

ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Кожухаров

Продавам
МОТО БЛОК: италиански
бензинов двигател 8,5
конски сили в комплект: с
трактор, с ремарке, фреза,
плук и култиватор
 0885/ 849 800

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ център Търговище и
Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 25.03.2014 г., от 08:30 ч. до 09:30 ч.,
поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на
електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Давидово,
Ралица, Голямо Соколово, Бистра и Съединение - общ.Търговище.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен
се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация
можете да получите на тел. 0700 161 61

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà
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

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

СЪОБЩЕНИЯ

(3-10)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ÑÒÎÊÈ



(1-4)

130 кв.м.

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

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



(1-4)

120 кв.м.
120 кв.м.
120 кв.м.

ТЪРГОВЕ

(1-4)

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

ÍÀÅÌÈ



(1-9)

98 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.

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

РЕКЛАМИ

(1-2)

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, ново строителство, напълно обзав., газ
62 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
65 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран,
частично обзаведен, таванска 75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
54 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

(1-1)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

ÎÒÑÚÏÊÈ
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

20 март 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Мъжът в къщата
21.00 ч. - комедия

20 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 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

- кастинги
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
17:00 Шоуто на Слави
16:30 Бон Апети
18:00 Майк и Моли - сериал
17:00 bTV Новините
19:00 Предградие- сериал
17:30 Лице в лице
19:30 Офисът - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Мъжът с червената обувка
20:00 Север Юг - сериал
- комедия
21:30 България търси талант

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

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 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето - 21:00 Сред дивата природа приключенски
сериен
15:00 Черешката на тортата - тв
TV 7
шоу
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Усещане за жена - шоу
16:20 Часът на Милен Цветков 11:30 Отчаяни съпруги 17:30 Господари на ефира - шоу
комедия
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 Денсинг старс - тв шоу
14:00 Клиника на кораловия
23:00 Господари на ефира - шоу
остров - сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Дневниците на Къртицата
Diema TV
15:30 Новини
09:00 Маями Вайс - сериал
16:00 Великолепният век 10:00 Да изгубиш себе си сериал
трилър
17:00 Дневен ред - ток шоу
12:00 8 Прости правила 18:30 НОВИНИ
сериал
19:30 Следващият, моля - тв
12:30 Безсмъртен - сериал
игра
13:30 Морски патрул - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
14:30 Военни престъпления 21:30 Великолепният век сериал
сериал
15:30 Зина - принцесата войн 22:30 Новини
сериал
22:55 Club News: Десертът 16:30 Маями Вайс - сериал
лайфстайл
17:30 Безсмъртен - сериал
23:00 Рим - сериал
18:30 8 Прости правила -

bTV Cinema - Джон Кю
21.00 ч. - трилър

21 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 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 История.bg: Хан
Аспарух
15:15 Робин Худ - анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Земя на чудеса
16:50 Музиката на Америка
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Поколението Милев документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко
Василев
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие 4 - тв
филм

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

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Праведен - сериал
12:30 Студио-Лига Европа
13:00 Шампионска лига - магазинно предаване
13:30 Костенурките нинджа анимационен
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
16:00 Кости - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Праведен - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Алкатраз - сериал
00:00 Предводителят - екшън

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Фамилията - сериал
11:00 Мъжът в къщата - комедия
13:00 Розали и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Гимназисти в Белия дом комедия
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Джон Кю - трилър
23:00 Приятели с деца - драма

bTV Comedy

08:00 Приказки безкрай -сериал
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Мъжът с червената обувка
- 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 Шоуто на Слави
18:00 Майк и Моли - сериал

16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 Смело напред - 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 - токшоу 22:00 Шантава компания комедия
14:00 Дом и градина - идеи и
Kino Nova
решения
07:30 Истината за любовта 15:00 Топ дестинации комедия
лайфстайл
10:00 Фирмата - сериал
15:30 Градска природа 11:00 Осмо чувство - сериал
лайфстайл
12:00 Костюмари - сериал
16:00 Призракът на Елена 13:15 Любителката на мистесериал
рии - сериал
17:00 Любов и предателство 15:00 Сред дивата природа сериал
приключенски
20:00 Цветовете на любовта 18:00 Костюмари - сериал
сериал
22:00 Престъпления и страсти 19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъпление- сериал
то: Маями - сериал
23:00 Призракът на Елена 21:00 Да си остане във Вегас сериал
комедия
Nova TV
23:00 От местопрестъпление06:20 Здравей, България
то: Маями - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен 00:00 Сляпата планина драма
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Мелодията на сърцето 06:30 Добро утро, България
сериен
15:00 Черешката на тортата - тв 09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги шоу
комедия
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков 12:30 Новини
17:30 Господари на ефира - шоу 13:00 Мъртвата зона - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Лекар в планината сериал
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:00 Дневниците на Къртицата
21:00 Стани богат - ТВ игра
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
16:00 Великолепният век 23:30 Новините на Нова
сериал
Diema TV
17:00 Дневен ред - ток шоу
09:00 Маями Вайс - сериал
18:30 НОВИНИ
10:00 Светецът - екшън
19:30 Следващият, моля - тв
12:30 Безсмъртен - сериал
игра
13:30 Морски патрул - сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
14:30 Военни престъпления 23:00 Новини
сериал
15:30 Зина - принцесата войн - 23:25 Club News: Десертът лайфстайл
сериал
19:00 Предградие- сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Ричи Рич - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати сериал

СЪБОТА

Nova TV - Призрака и Мрака
20.00 ч. - трилър

22 март
БНТ 1
07:40 Обзор Лига Европа
08:25 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:55 Животът и други неща
- шоу
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
13:50 Малки истории
14:50 IN SITU: Божествени
двери - документална
поредица
15:50 Вяра и общество
16:55 Волейболна шампионска лига: Ястрежебски
Венгел /Полша/ - Халбанк /Турция/ пряко
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Най-хубавите години на
нашия живот - тв шоу
22:05 Шоуто на Канала
23:00 По света и у нас
23:15 Глава в облаците - игрален филм

bTV

06:30 Агрофорум
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Кит Китридж: Едно
американско момиче комедия
14:30 Да умреш млад - драма
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:30 Смъртоносно оръжие
3 - екшън
00:20 Линия на смъртта трилър

bTV Action

08:30 Извън играта - сериал
10:30 Косвени жертви трилър
12:30 Дивата муха - предаване за екстремни
спортове

13:30 Големите загадки - документална поредица
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия А обзорно предаване
18:30 Италианска Серия А студио
19:00 Италианска Серия А:
Торино - Ливорно
21:00 Италианска Серия А студио
21:30 Италианска Серия А:
Киево - Рома
23:30 Италианска Серия А студио

bTV Cinema

07:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Гимназисти в Белия дом комедия
12:00 Под опека - драма
14:00 Джон Кю - трилър
18:00 Фамилията - сериал
19:00 Приятели с деца - драма
21:00 Рокенрола - екшън
23:00 Убий я, Джо - трилър

bTV Comedy

09:00 Блондинка в книжарницата - сериал
10:00 Ричи Рич - комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави
14:00 Алф - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Блондинка в книжарницата - сериал
19:00 Невидими улики - сериал
20:00 Изповедта на една американска булка - комедия
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Първична сила - турнир на
Световната федерация
по кеч

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Скъпи сънародници комедия
14:30 НепознатиТЕ - документална поредица
15:00 bTV Документите
16:00 Нека говорят - токшоу
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Концерт Симона и приятели от Свищов
22:00 Флиртология - комедия
00:30 Скъпи сънародници комедия

bTV Action

07:00 Малките титани - анимационен
08:30 Извън играта - сериал

19:30 Футбол: Уест Хям
Юнайтед - Манчестър
Юнайтед - мач от
английската Висша
Лига, директно
21:25 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
22:00 Нито дума - трилър

Kino Nova

08:10 Детски анимационен
блок
10:00 Американска приказка
- анимационен
Nova TV
11:40 Любителката на мисте07:00 Събуди се... - НТВ
рии - сериал
09:00 На светло с Люба Кулезич
13:30 Нещо назаем - комедия
11:00 Съдебен спор - НТВ
15:55 Да си остане във Вегас
12:00 Другата съпруга - мини- комедия
сериал
18:00 Д-р Хаус - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 От местопрестъпление13:30 Студио VIP - НТВ
то: Маями - сериал
14:00 Тя е пич - комедия
21:00 Аеон Флукс - екшън
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Призрака и Мрака трилър
22:15 Горещо - таблоид
местопрестъпление23:15 Точната бройка - комедия 22:50 От местопрестъпление
то: Маями - сериал
Diema TV
23:50 Д-р Хаус - сериал
07:20 Кобра 11: Обади се! TV 7
сериал
07:00 Кой е по-по-най
10:40 Шантава компания 08:00 Терминал 7: Съдът
комедия
влиза
13:00 Кейп, супергероят 09:00 Факторът Кошлуков
сериал
14:00 Студио Carlsberg Premium 11:00 Терминал 7: Жените
говорят
Football, директно
14:45 Футбол: Челси - Арсенал 14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 Пряка демокрация
- мач от английската
Висша Лига, директно 15:30 Студио футбол
16:40 Студио Carlsberg Premium 16:15 А група: Левски - Ботев
Football, директно
Пд, мач от българския
16:50 Студио Чемпиъншип,
футболен шампионат
директно
18:10 Студио футбол
17:00 Футбол: Мидълзбро 18:30 НОВИНИ
Куинс Парк Рейнджърс 19:30 Червената вдовица - мач от Чемпиъншип,
сериал
директно
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
18:55 Студио Чемпиъншип,
22:30 Поверително от Н.Л. директно
таблоид
19:10 Студио Carlsberg Premium 23:30 Новини
Football, директно
23:40 Скрити белези - драма

bTV - Флиртология
22.00 ч. - комедия

23 март
07:50 Неделно евангелие
07:55 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:40 Бърколино
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 Ток шоу
15:30 Най-хубавите години на
нашия живот - тв шоу
17:05 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
17:35 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Рейгън
двусериен - документален
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 - тв
филм
21:50 Нощни птици - ток шоу
22:50 По света и у нас
23:05 Джаз фестивал Банско
2013

bTV Lady

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

10:30 Белязан да умре
12:30 Зона спорт - спортно
предаване
13:30 Италианска Серия А :
Парма - Дженоа
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Интер - Аталанта
18:00 Занятие - сериал
19:30 Италианска Серия А:
Наполи - Фиорентина
21:30 Италианска Серия А студио
22:00 Италианска Серия А:
Монако - Лил
23:35 Италианска Серия А студио
00:00 Сърцето на мрака - драма

23:00 Разбиване - турнир на
Световната федерация
по кеч

bTV Lady

08:00 Желязната дама сериал
12:00 Наистина любов - шоу
13:00 Предай нататък - шоу
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
20:30 Цветовете на любовта сериал
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал

Nova TV

06:30 World stories - НТВ
07:00 Събуди се... - НТВ
bTV Cinema
09:00 На светло с Люба
06:00 Изкуплението на Грейс Кулезич
сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
10:00 Астерикс и индианците - 12:00 Септември - минисериал
комедия
13:00 Новините на Нова
12:00 Волният Уили 2 - приклю- 13:30 Студио VIP - НТВ
чения
14:00 Невероятният Джо 14:00 Приятели с деца - драма
комедия
16:00 Крайни мерки - драма
16:00 Всяка неделя
18:30 Проблясък - трилър
19:00 Новините на Нова
21:00 Лейър Кейк - трилър
19:30 Разследване
23:00 Крайни мерки - драма
20:00 Гладиатор - екшън
23:10 Непреклонните bTV Comedy
трилър
06:00 Блондинка в книжарницата - сериал
Diema TV
07:00 Алф - сериал
07:20 Кобра 11: Обади се! 09:00 Блондинка в книжарницасериал
та - сериал
10:30 Нито дума - трилър
10:00 Изповедта на една амери- 12:55 По следите на Ханибал канска булка - комедия
документална поредица
12:00 Теория за големия взрив 13:30 Национална лотария
- сериал
14:00 В търсене на съвършения
13:00 Столичани в повече улов - документална
сериал
поредица
14:00 Алф - сериал
14:30 8 Прости правила - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал 15:00 Студио Carlsberg Premium
17:00 Шоуто на Слави
Football, директно
18:00 Блондинка в книжарница- 15:30 Футбол: Тотнъм Хотспър
та - сериал
- Саутхямптън - мач
19:00 Невидими улики - сериал
от английската Висша
20:00 Дънстън сам в хотела Лига, директно
комедия
17:25 Студио Carlsberg Premium
22:00 Теория за големия взрив
Football, директно
- сериал
18:00 Флеч 2 - комедия

20:00 Обещанието - екшън
22:00 Буболечки - трилър
23:45 Фрактура - предаване
за рок музика

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
блок
09:45 Американска приказка:
Файвъл покорява запада - анимационен
11:20 Нещо назаем - комедия
13:45 Отменено уволнение
- драма
16:00 Аеон Флукс - приключенска
18:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Червеният дракон криминален

местопрестъпление23:30 От местопрестъпление
то: Маями - сериал

TV 7

07:00 Кой е по-по-най
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Терминал 7: Пуснете
водатасин
11:00 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата - документална поредица
15:30 Жега
16:00 Карбовски: Предаването
18:00 Фронтова линия
18:45 НОВИНИ
19:20 Студио футбол
19:30 А група: Лудогорец
- Литекс, мач от
българския футболен
шампионат
21:30 Оригиналът
23:00 Новини
23:10 Капанът - трилър
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ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО

СЪБОТА

Баща и син в пицария. Детето
не
млъква, въпрос след
въпрос:
- Тате, котките
нали си имат котенца?
- Да
- Кучетата нали си
имат кученца?
- Разбира се!
- А, патетата, и те
си имат патенца?
- Дааааааа....
- Тате, а пиците
защо си нямат пиценца?!
- Отивай да питаш
готвача и ме остави
на мира!!!
Отива детето при
готвача, дърпа го за
престилката и повтаря всичко. Готвачът
го погледнал и казал:
- Отиди сега при
баща си и му кажи, че
пиците си нямат пиценца, защото ги вадим навреме...
***
- Ало, съседе? Извинявай за късното
обаждане. Нещо жена
ми дълго я няма. Да е
минавала към теб случайно?
- Чакай, сега ще питам. Кети, ти случайно ли дойде при мен
или целенасочено?

Формула изчислява колко дълго трае любовта

уведомява своите клиенти, че

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

ТЪРГОВЕ

Платено или безплатно

ÒÎÏ ÂÈÖ

и жената отдават на
секса. "I" - оценката
на партньорите за
родителите им. "C" важността на децата
за двамата партньори.
Всяка от гореспоменатите
променливи се оценява по
скала от едно до пет,
като едно е най-маловажното, а пет
е най-важното. Ако сте умерени
в отговорите си и давате средна оценка
три на изброените
променливи, връзката ви ще трае 22,1
години.



НЕДЕЛЯ

Центърът на Търговище, 18 март 2014 г.

на връзката в години.
„Y" е броят години, в
които се познавате
преди да започне
връзката ви. „P" е общият брой на партньорите, които сте
имали. „Hm" - важността, която мъжът
придава на връзката. „Mf" - важността,
която жената придава на връзката. „G"
- важността, която
двамата партньори
отдават на хумора,
събрани заедно. "g"
- важността, която
двамата партньори
отдават на външния
вид. "Sm" и "Sf" - важността, която мъжът

ОБЯВИ

+4
+21

Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ

Макар
математиката да е несъвместима с любовта,
изследване за трайността на връзките
с участието на 2000
души откри формулата за продължителността на любовната
връзка.
Ако искате да
разберете
колко
ще трае любовта,
трябва само да направите
следното
изчисление L=8+.5У.2P+.9Hm+.3Mf+G. 3 g - . 5 ( S m Sf)2+I+1.5C,
съобщава БГНЕС.
„L" е предвидената продължителност



Предучилищно образование?

градини, връща на изходна позиция дебата за
обхващането на всички
деца. Приемането му ще
възпрепятства редовното посещение на децата
от най-бедните слоеве,
сред които са на практика най-нуждаещите се
от ранно образование и
подкрепа. Впоследствие
именно тези деца постъпват в училище най
- неподготвени и според
статистиката
отпадат
най-рано от образователната система. Именно
това е нашият основен
мотив: осигуряване на
условия за максимално
обхващане на децата от
уязвимите общности и
семействата в риск от
бедност /вкл. и живеещи
в малки населени места/.
С настоящото становище ние се обръщаме към
общинските съветници в
ОС-Търговище с молба
да не приемат предложението за заплащане
цената на храната от
децата на 5 и 6 годишна
възраст. Молбата ни към
общинска администрация е да потърси резерви
в бюджета на общината,
чрез които да бъдат покрити тези суми. Убедени
сме, че такива могат да
се намерят.
Оставаме на разположение за обсъждане
на предложението и за
намиране на решение в
НАЙ-ДОБРА ПОЛЗА ЗА
ДЕЦАТА НА ТЪРГОВИЩЕ!
17 март, 2014 г.
С уважение! Подписали становището:
Клуб на нестопанските
организации, Невена Маджарова
Младежко сдружение
за интеграция и развитие, Маруся Милчева
Сдружение „Децата на
уверите е, че е поставена
Търговище”, Дорина Косв сух и затворен съд.
Другите "вечни" проду- тадинова
Търговищко дружество
кти са ванилията, солта и
за психично здраве, д-р
оризът.
Елена Маринова
Общински читалищен
съвет, Албена Недева
Сдружение „Душевно
равновесие”, д-р Емилия
Димитрова
Сдружение „Подкрепа
за бъдещето”, д-р Радост
Едревa
Сдружение на психолозите, Илия Илиев
Сдружение „Обединени за Търговище“ – Мирослав Панов
(от 1 стр.) Създаването и предоставянето на
услуги в сферата на ранното детско развитие и
образование е част от
няколко стратегически
документа и закони в
Република България в
сферата на народната
просвета, закрилата на
детето и социалните политики. Разбирането за
важността на ранното
детско развитие и образование като фактор за
борба с бедността, за
социалното включване и
за предоставяне на равни възможности за всички деца да се включат
пълноценно в обществения живот е налице, но
липсват конкретни мерки
и планове за действие,
които да приложат програмите за ранно детско
развитие на практика.
Една такава мярка е
и осигуряването на безплатен достъп до предучилищно образование,
което бе решено с приемането на изменения
в Закона за народната
просвета. Ние, неправителствените
организации, приемаме тази
промяна като крайно
необходима, тъй като тя
осигурява възможност на
всички деца, независимо
от социалния статус на
техните родители, да се
включат своевременно
в образователната система и да се подготвят
адекватно за постъпване
в първи клас.
Предложението за заплащане цената на храната в размер на 1,40
лева за децата на 5 и 6
години, които посещават целодневни детски

Пет продукта, които никога не се развалят

Всеки крие продукт в
кухненския си шкаф, който отдавна е забравил и
не е сигурен дали въобще е годен за употреба.
Експерти направих списък с петте продукта, които никога не се развалят
и можете да използвате,
когато си поискате.
На първо място е медът.
Той може да се захароса
и да промени цвета си,
но поради антибиотичните си свойства, не може
да се развали. Все пак е
добре да го съхранявате
на хладно място и ако се
захароса, да
го поставите
в съд с топла

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

вода.
Независимо
дали
става дума за бяла или
кафява захар, тя никога няма да се развали,
пише
БГНЕС. Тя е
враг на бактериите, които не могат
да оцелеят
или да се
размножават в захарта. Единственото нещо,
за
което
трябва да се

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

