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Тазгодишната почит към паметта на
Апостола на свободата Васил Левски започна в Търговище с панихида сутринта
„Свети Йоан Рилски”, организирана от
кметството и обществения комитет
„Васил Левски” в града. А по-късно пред
барелефа на Васил Левски на площад „Независимост” се стекоха десетки граждани, областни и общински ръководители,
представители на ведомства и институции, учители и ученици, деца. Под звуците на фанфарния оркестър на Първо
ОУ „Христо Ботев” присъстващите коленичиха и почетоха гибелта на Апостола. А в това време бяха поднесени десетки венци и цветя пред паметната плоча.
От името на събралото се множество и кметството за делото, подвига
и смъртта на Апостола говори Светослава Атанасова, ПР в община Търговище.
На десетки други места признателните хора организираха по своему поклонения и изказаха чувствата си към Апостола на свободата.
„ТН”

Ново в Търговище

От март стартира

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

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

Протестно шествие

"Винаги с Европа,
никога срещу Русия!"
Катя ХРИСТОВА
Мирно шествие под
надслов „Винаги с Европа, никога срещу Русия”
се проведе в Търговище
в късния следобед на
18 февруари. Организаторите от Областно-

паметника на българо-руската
дружба,
областният лидер на
БСП Явор Куюмджиев благодари на присъстващите, че са се
включили в шествието, чрез което се из-

Видеосистема за Ваксинация „син език”
контрол на пътя

Борислав КУРДОВ
В четвъртък, 19 февруари, пред представители на медии от
Търговище бе показан
първият автомобил на
сектор „Пътна полиция”,
който е оборудван със
система за видеонаблюдение и видеозаснемане на пътния контрол.
Началникът на сектора
Теодор Тодоров обясни, че системата се състои от три камери и два
дистанционни микрофона. Тя работи постоянно
и не може да бъде изключвана. Записите се
съхраняват в специална
кутия, която е разположена в багажника на
колата. Съдържанието
след края на смяната
се „източва” от служители на дирекция "КИС"

/"Комуникационни и информационни системи"/
в МВР и се съхранява
в продължение на един
месец.
Оборудването
на
полицейските коли започна след заповед на
министъра на вътрешните работи в края на
миналата година за
противодействие на корупционната практика в
МВР, каза г-н Тодоров.
Всички
автомобили,
оборудвани с такава
система, са обозначени
със специални стикери,
залепени в предната и
задната част на колата.
До края на месец април
с такава система ще бъдат оборудвани всичките седем автомобила на
сектор „Пътна полиция”
– три в
(на 2 стр.)

Катя ХРИСТОВА
В началото на март
започва ваксинацията на
животни срещу болестта
„син език”. Договорът за
доставката на необходимата моновалентна ваксина „серотип 4” е вече
сключен, съобщи изпълнителният директор на
Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) проф. Пламен
Моллов.
През тази седмица в
Търговище ще бъде организирана среща между
представители на Областната дирекция по
безопасност на храните,
областната структура на
Българския ветеринарен
съюз и ветеринарни лекари. Ще бъде коментиран и решен начинът по
организация на ваксинирането на животните. От
отдел
„Здравеопазване
на животните” при ОДБХ
в Търговище ще следят
за правилното извършване на превантивната мярка, каза за „Търговищки
НОВОНИ” директорът на
Агенцията по храните в
областния град д-р Анелия

Цонева. Тя допълни още,
че в Търговище ваксината
се очаква да пристигне в
първата седмица на март.
Тогава ще бъде съобщено
и колко броя животни ще
бъдат ваксинирани.
Припомняме, че в Търговищка област бяха регистрирани 103 огнища
на „син език” през 2014 г.
Най-сериозно пострадаха
животновъдни ферми от
общините Омуртаг и Антоново, а най-слабо - в Поповско и Опаченско.

то ръководство на БСП разява

Храната за деца – само
с бутилирана вода

Хигиенната мярка се
налага от Областната
дирекция по безопасност на храните в Търговище поради завишена мътност от я. „Тича”
Обекти за обществено хранене и кухни в
детски заведения подлежат на ежедневен
контрол от инспектори
от Областната дирекция по безопасност на
храните
в града.
В е ч е
са проверени
детска
млечна
кухня,
кухнямайка,
пет хра-

несъгласието

Търговище поведоха на левицата да се анПредупреждение! врешилите
да се вклю- гажира нашата стра-

нителни блока в детски
ясли, един ученически стол и 27 заведения в града, след
писмо изпратено от
Регионалната здравна инспекция за лошото качество на
водата в града, каза
д-р Анелия Цонева,
директор на ОДБХ в
Търговище.
На всички обекти е
направено
предписание за приготвяне на
храната да се използва
само бутилирана вода.
В детските заведения
това вече е направено.
„Навсякъде ще бъде извършена повторна проверка за изпълнение на
предписанията”, увери
д-р Цонева.

чат членове и симпатизанти на левицата, членове на комунистически
партии, антифашисти,
представители на русофилски дружества от
региона, организации
на офицерите и сержантите от запаса, Българския антифашистки
съюз и граждани.
Повече от 200 души
извървяха пътя от старото СМК в центъра на
Търговище до паметника на българо-руската
дружба, преминавайки по улиците „Славейков”, „Палаузов” и
„Трапезица”. С развяти
знамена и издигнати
лозунги „Аз съм против
САЩ”, „Спрете санкциите срещу Русия” и
„Не на войната, Да на
мира” хората се движеха в студеното време.
Когато
стигнаха
крайната точка, пред

на във война с Русия,
както и нашенци да
воюват срещу руснаци
или украинци. Според
него: „Не трябва да допускаме наши момчета да умират за чужди
интереси. Не трябва
да допускаме също
санкциите срещу Русия да пречат на българските. Защото така
не навреждаме на Русия, а напротив - позициите на президента и
външния ни министър
влияят негативно на
България и на българската икономика”.
С това шествие показваме, че в България
има
здравомислещи
хора, които твърдо ще
отстояват
позицията
си, че страната ни не
трябва да бъде въвлечена във война. Не на
войната! – заяви Явор
Куюмджиев. (на 2 стр.)
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Отчет

През 2014 г. в Търговищко

По Закона за По-малко
достъп до
информация

пожари Първи ще бъдат

Късо съединение, небрежност и строителна
неизправност са най-честите причини * Четирима
са загиналите в огъня, други двама са пострадали

Борислав КУРДОВ
Общо 35 заявления за
достъп до информация са постъпили през 2014 г. в община Търговище, съобщават от
местната администрация. 31
от тях са от граждани, а 4 от
неправителствени организации. Само две от заявленията са подадени по електронен път, а останалите са
писмени.
В девет от заявленията е
поискана официална информация, а в другите – служебна. В 22 от случаите е взето
решение за предоставяне
на пълен достъп до обществена информация. За четири от исканията е даден
частичен достъп, а в седем
от случаите общината не
е разполагала с исканата
информация. В други два от
случаите община Търговище е отказала достъп до информация, заради това че тя
засяга интересите на трето
лице и няма неговото изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена
информация. Само по едно
от заявленията отговорът е
даден в законоустановения
срок след удължаването му,
на останалите е отговорено
в 14-дневен срок, уточняват
от общинската управа.

Спад в броя на пожарите
в Търговищка област през
2014 г. отчитат от регионалната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението”. Служители
на дирекцията са участвали в преодоляването на 623
произшествия, от които 100
пожара с материални щети
и други 244 без сериозни
загуби. През периода пожарите с материални загуби
са с 20 по-малко от 2013 г.
Пожарите без щети също са
намалели - с 51. Това са данните обобщени в отчета на
пожарната служба за изминалата година.
От справката става ясно
още, че най-много пожари с нанесени материални
загуби са ликвидирани от
служителите на пожарната в Търговище – 44. Тук е
отчетена и най-високата интензивност на повикванията
в региона. Следва Районната служба в Попово, чиито
служители през годината са
погасили 34 пожара с нанесени материални щети. Наймного погасени пожари без
материални щети през 2014
г. отново са регистрирани
в община Търговище - 122,
което е чувствително поголям брой от този вид по-

Грижи за вашата градина

жари в останалите общини
на областта. За отчетната
година служителите на група „Спасителна дейност” са
оказвали помощ на граждани или съдействие на институции в 175 произшествия.
При пожари в региона
живота си са загубили четирима души, докато през
2013 г. загиналите са били
трима. Пострадали в огъня
са двама души през миналата година, докато през 2013
пострадали граждани няма,
съобщават от пресцентъра
на Областната дирекция на
МВР в Търговище.
Анализът на регистрираните произшествия недвусмислено откроява като
най-често срещана причина
за възникване на пожари в
областта през периода късо
съединение, поради което

са възникнали 36 пожара.
12 пожара са причинени от
небрежност при боравене
с открит огън, а шест - от
строителна неизправност. В
резултат на различни пожари през годината в област
Търговище са унищожени
общо 7 188 бали фураж, 12
леки автомобила, един трактор, 7 контейнера за отпадъци. Запазва се тенденцията
за възникване на пожари в
частния сектор по време на
зимния отоплителен сезон
- 11 само през последните
два месеца на 2014 г. Основни предпоставки за тяхното възникване са небрежни
действия и нарушени противопожарни правила при експлоатация на отоплителни
и нагревателни прибори. А
умишлено предизвиканите в
областта пожари са пет.

изберат сортове, които са
подходящи за ранно производство. Сред тях са Златен
медал, Албена, Калинков,
различните видове капии и
много други.
Кои са акцентите:
* Най-подходящата смес
се състои от равни части
почва и угнил оборски тор.
Към почвената смес може
да се прибавят и минерални
торове. За 1 куб. м почва са
необходими 500 г амониева
селитра, 800 г суперфосфат
и 500 г калиев сулфат.
* Семената се засяват на
1.5-2 см дълбочина. Отгоре
се покрива с торопочвена
смес, торф или компост.
* Засятата леха може да
се покрие с полиетиленово платно, за да се осигури
равномерно поникване на
семената.

старите блокове

Министърът на реПрограмагионалното развитие
та за саниране и благоустройствогръмна с при- то Лиляна Павлова
зива “Първи по
време е първи
по право”. Съседите в хиляди блокове се
събират, за да
подготвят
документите
си
първи. Знаят,
че парите - 1
млрд. лв., няма да стигнат обновяването на най-стариза всички.
те блокове.
Истината обаче е, че пърПо-малките и тухлените
ви ще бъдат санирани най- блокове пък ще се санират
старите блокове, уточни ми- с европари от 2016 г. Те ще
нистърът на регионалното бъдат обновявани по операразвитие Лиляна Павлова тивна програма “Региони в
през миналата седмица. Тя растеж”, в която за саниразаяви, че министерството е не са заделени 350 млн. лв.
дало инструкции на кметоБенефициенти по нея са
вете, ако например има 10 общините, а какъв ще е ремногоетажни сгради, кои- дът за кандидатстване,ще
то са подали документи за стане ясно през 2016 г., но
саниране, общината да си и при тях финансирането
направи приоритетите и те ще е 100% безвъзмездно,
да са такива, че да започне казва министърката.

Върховната касационна
прокуратура установи
нарушения на ОИК - Търговище

Изложение 2015 - Търговище

Засейте разсад от Утвърдиха таксите
Наемите
пипер и патладжан
за площ
Ранен патладжан
В специализираните магазини се предлагат разнообразни видове патладжан
- продълговати, кръгли,
бели, розови и т.н. Все пак
за ранно производство,
трябва да изберете подходящ сорт.
* Ако използвате семена
собствено
производство,
имайте предвид, че те запазват кълняемостта си 5-6
години. Освен това е добре
да ги обеззаразите. За целта направете разтвор от
перхидрол и вода в съотношение 1:1. В него потопете
семената за 30 мин., след
това ги промийте и подсушете.
* За удобство засейте семената в терини или малки
саксийки, като използвате
подходяща
торопочвена
смес. Тя се състои
от градинска почва
и угнил оборски тор.
Може да се прибавят
и различни подобрители - пясък, торф,
перлит, компост и др.
* Поставете съдовете в топло помещение – температурата
да е около 20-25 градуса. При показване
на първите кълнове,
преместете разсадите на по-светло място.
Ранен пипер
Препоръчително
е градинарите да

Последно за санирането

остават
като през
2014 г.
Тази година ще се проведе 238-ят поред традиционен пролетен панаир
„Изложение Търговище”.
На заседание на Общинския съвет бяха утвърдени
цените за участие на фирмите-изложителки в панаирната седмица. От докладната, представена от
зам.-кмета Емине Якубова,
стана ясно, че той ще се
проведе в дните от 11 до
17 май.
Общинските съветници
гласуваха и приеха предложените цени. Така те
решиха 50 лв. на кв.м да
бъде цената за ползване
на изградена модулна конструкция в залите на художествена галерия „Н. Маринов". Пак там 40 лв. на
кв. м е свободна закрита
площ. Фирмите, които ще
изложат своя продукция
на открито ще заплащат
по 20 лв./кв. м за свободна
покрита площ т.нар. шатра. 15 лв./кв.м е цената за
свободна открита площ до
50 кв. м, а 13 лв./кв.м - свободната открита площ от

50 до 100 кв.м. Най-ниска 10 лв./кв.м, е цената за наемане на свободна открита
площ над 100 кв.м. Всички
цени са без включен ДДС,
бе уточнено в докладната.
През миналата година по
време на пролетния панаир
в Търговище над 100 фирми
показаха своята продукция
в залите на Изложението и
на откритите площи. Всяка
пета от тях беше производител, а една трета от участниците бяха местни предприятия.
„ТН”

Тежък удар получават търговищките юристи от Общинската избирателна комисия след решение на специализирания отдел на Върховната касационна прокуратура
в София. Оттам се произнесоха, че ОИК не са спазили
императив по време на гласуването за отстраняването
на кмета на Търговище Красимир Мирев. Един вид ВКП
казва, че ОИК са нарушили закона... Какво ли ще последва? По юридическия казус „Търговищки НОВИНИ”
писа вече няколко пъти.

Ново в Търговище

Видеосистема за
контрол на пътя
(от 1 стр.) Търговище и по
два в Омуртаг и Попово.
На по-късен етап такова
оборудване ще получат и
колите на „Охранителна полиция”.
В началото на седмицата служителите на сектор
„Пътна полиция” са преминали обучение за работа с
новата видео-система.
Г-н Тодоров представи
и статистиката на пътнитно-транспортните произшествия в областта. От
началото на годината са

регистрирани четири тежки катастрофи, по време на
които двама са загинали,
а трима са били ранени.
В първите два инцидента причина е движението
с несъобразена скорост,
единият е причинен от водач, седнал зад волана
след употреба на алкохол.
Последният тежък случай
е с блъснат и убит колоездач, като блъсналият го автомобил е напуснал местопроизшествието и все още
се издирва.

"Винаги с Европа..."

(от 1 стр.)
Организаторите бяха подготвили
за присъстващите
свещички, които те
запалиха и положиха в основите на
паметника в знак
на
признателност
към всички българи, руснаци и украинци, дали живота
си за свободата на
България.
Освен
това, с този жест те
почетоха и паметта на загиналите в
последните месеци
при военните действия в Украйна.
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Болница. В един съседен,
но чужд град, където съдбата по волята на властимащите тогава ме бе отпратила за десетина години.
И една жестока настинка,
прераснала в пневмония, за
да се озова в сива болнична
стая сред осем мъже, които
не спираха да охкат и пъшкат, да бълнуват. Първите
три дни – без спомени. Само
усещането за топлите ръце
на сестрата, която сръчно
ме разголваше и дупчеше
с онези старите стъклени
спринцовки, наливайки в тялото ми пеницилин, стрептомицин и т.н. Правеше го
леко и не дотам болезнено,
а я улесняваше болничната
роба, в която не помня как
са ме облекли…
Все пак дойде денят, в
който можех да надигна
глава, без да усещам, че
имам тухла в нея. И да опитам да се усмихна в отговор
на окуражителната усмивка
на пухкавата, миловидна
млада лекарка над мен.
- Как си? Как се чувстваш? – пита ме тя и ме облива с приятен свеж, женски дъх.
- Слаб и безпомощен –
казвам и сигурно усмивката
ми се е изкривила в гримаса.
- Нормално е. Но пък си
вече на пътя на оздравяването… Добре, почивай и
почвай да се храниш. Всъщност сестрата ще те храни в
началото.
И започват да се нижат
скучни дни и вечери. Дори
не мога да чета, защото ме
заболява глава. Телевизия
нямаше. Гледам сивите тапети отсреща, тавана и мисля. По-точно мислите ми се
разхождат неорганизирано
из съзнанието ми. Чакам
някой да отвори вратата,
чакам съпругата си да прескочи след работа, децата…
Един ден на носилка
докараха млад мъж и го
настаниха до мен, на освободилото се преди часове
легло. Засуетиха се около
него лекари, сестри, изправиха стойка за системите. А
той само слабо и протяжно
охка и дори не отваря очи.
Така ден-два и през нощта.
До него е приседнала хубава млада жена, която тихо
на пресекулки проплаква.
Съпругата му. Чак на третия
ден след идването на мъжа
започвам да разсъждавам
и осъзнавам, че този човек
не само е много болен, а
се топи от мъка. И тихо повеждам разговор с жената.
Оказва се, че те са турци, от
далечно разградско село.
И двамата били учители в
това село – той /да го наречем Исмет/ много се разболял, но как и защо жената
видимо скрива. След още
ден-два тя набира кураж
да сподели. А той вече се
е съвзел донякъде, но все
така охка, втренчил поглед
в тавана. Вече съм убеден,
че нещо дълбоко и болезнено стяга душата му. Не
проронва и дума. В един миг
заспива изтощен и жената
отприщва своя разказ.
Животът им бил подреден
и хубав до един ден. Имали желаната работа – той

Разказ от Божидар НИКОЛОВ

Изложба на За детето и неговия
„Приказен въображаем приятел
свят”
Училище за родители

учител по български, тя по
музика. Две деца, живи родители, приятели в града…
Приятели. От тях тръгнало
всичко, те поболяли Исмет.
И това пусто прекръстване, което публично, цинично нарекохме и описвахме
тогава като „възродителен
процес”.
Веднъж дошли двамата
му най-близки приятели,
които били инженери в града. И започнал разговор да
останат ли и да си сменят
имената с български или да
си стягат багажа за Турция.
Двамата били непреклонни
– имената си не дават и ще
заминават, пък каквото ще
да става. Исмет не искал
да напуска родното село,
работата, близките, които оставали тук. Скарали
се и се разделили с болка.

телите, приятелите ме изоставиха и предадоха. Взеха
ми и обичта, и душата…
Така започнаха лека-полека нашите всекидневни
разговори, които се точеха и през нощта. Обърнати
един към друг в неудобните
болнични легла, но пък се
гледахме в очите и говорехме, а Зелиха въртеше хубавите си очи, за да прогони
напиращите сълзи. И кимаше с глава одобрително:
- Говори му, говори му.
Той те слуша и ти вярва. –
Молеше ме, когато Исмет
заспиваше или само се унасяше в полусън, а навярно и
в спомените си.
Оздравях и дойде ден да
си тръгвам. Приседнах до
Исмет и не знам какво да
му кажа. Мълчим. Но той
ме притегля за шията и ми

После идвали втори, трети
път. Той бил непреклонен –
остават. Тогава двамата го
обидили дълбоко. Обвинили
го в предателство и в какво
ли не. Отрекли се от него, от
дружбата им от деца. И заминали, без дори да си вземат сбогом, да се обадят. А
Исмет се разболял. Легнал,
не продумва и само охка и
стене. Престанал да се храни и не искал никого край
себе си. Зелиха се уплашила, че ще умре и го довела
в болницата. Лекарите я помолили да остане, защото
не намирали лекарство за
състоянието му, за мъката,
която го тровела. И така
до сега. Уж е по-добре и се
храни, но видимо душата му
е болна.
- Не може, не може, няма
да го преживее – плаче младата жена. - Той така ги обичаше и ценеше, а те така
дълбоко го обидиха. Умира,
виждам го! – И пак плаче.
Престраших се и се обърнах към мъжа:
- Хей, Исмет, какво правиш, бе? Пъшкаш, охкаш и
все мълчиш. Ще разболееш и тая хубава жена. Я се
стегни…
Той ме поглежда видимо
изненадан от думите ми.
Зелиха хлипа в шепите си.
А той процежда:
- Душата ми е болна, братко! Душата си загубих аз,
душата.
- Глупости! Умен човек
си, учител, а говориш глупости! – контрирах го окуражен аз. – Душата ти е тук,
до тебе. И плаче вече четвърти ден. Погледни каква
хубава жена имаш, а ще я
погубиш от мъка.
- Хубава е, да. Обичахме
се, бяхме щастливи. Прия-

шепне:
- Сполай ти, човече! Не
казвай нищо, братко. Ти
каза и направи много и цял
живот ще съм ти благодарен...
След време журналистическата професия ме отведе
в тяхното село, пък и исках
да ги видя. Исмет ме посрещна щастливо усмихнат
– друг човек. Беше вече директор на училището. Край
него буквално пърхаше хубавата Зелиха. Не мога да
си тръгна, не ме пускат. А на
изпроводяк едва скривахме
сълзите си. Знам, че никога
няма да забравим тази сива
болнична стая, а те - тази
болка, която дълги дни я
беше изпълнила. Но казват,
времето лекува. Дано така
да е, дано…

Холандският частен проект за създаване на колония на Марс подбра 100
кандидати на поредния тир
на конкурса.
50 мъже и 50 жени са
подбрани по медицински
показатели.
От тях 39 са от Северна
и Южна Америка, 31 от Европа. За Червената планета
накрая ще заминат само 4
души.
Кацането им е насрочено
за 2025 г. Връщане на Земята не се предвижда.

Спас СИМЕОНОВ
Вече е традиция на 14
февруари заедно да се отбелязват празниците Трифон зарезан и Деня на влюбените – Свети Валинтин.
Стопаните зарязват лозята,
а в 10.00 часа започна традиционната дегустация на
домашно вино, произведено от винарите на селото.
Тази година имаше осем
вина, за разлика от предишните две години по 10
и 12 броя, причината е, че
2014 г. не бе благоприятна
за развитието на лозивите насъждения и винарите
– трудна година. Въпреки
това имаше няколко добри
вина като първо място спечели Недю Дончев, второ
място Кръстю Стоянов,

трето място Божанка Иванова, всички те са редовни
участници в предишните издания на празника. За първи
път публиката имаше право
да отличи едно от вината,
заслужава да се отбележи,
че журито и публиката бяха
единодушни за най-доброто
вино, направено от грозде
ракацители от Недю Дончев,
бе връчена и специална награда на Михаил Николов,
който за първи път се реши
да участва в конкурса.
За жените в библиотечна зала на читалището се
проведе разговор с почерпка „Красотата, любовта и
виното, полезни съвети за
женската красота и здраве” – презентация на фирма
„Тианде”с томбола. В пен-

Галина СТАНЧЕВА, ръководител пресцентър на I ОУ
„Христо Ботев” – Търговище
През настоящата учебна година продължава дейността на ателие „Приказен
свят“по проект УСПЕХ с ръководител Капка Христова,
възпитател в начален етап.
В клуба участват десет ученици от трети клас, които
имат интереси в областта
на приложното изкуство. С
внимание и любов децата
оцветяват бели керамични
фигурки, а след това декорират някои от тях според
собствения си естетически
усет. Във финалния етап на
занятията учениците аранжират красивите фигурки.
Представителната изява
на ателието, която се състои в изготвяне на изложба
от детските творения, беше
организирана наскоро. Специални гости на събитието
бяха родителите на участниците в клуба и преподаватели от I ОУ.
Децата са удовлетворени
от участието в творческата
форма, свързана с докосване
до света на изкуството. В тази
чудна вселена няма насилие и
жестокост, както е в заобикалящата ни реалност. Тук властва детското въображение,
изпълнено с мечти за спокойствие и хармония.

Одобриха
сто бъдещи
марсианци

Сигурно ви се е случвало
да видите детето си как всеки ден разговаря и си играе
с невидимо приятелче.
Хлапето
може да
го прави
с часове,
понякога
то дори
предпочита компанията на странното си
другарче пред вашата.
Какво означава това...
приятелство?
- Детето иска да е като
въображаемия си приятел.
Друга възможност е въображаемият приятел на детето ви да представлява неговото идеално отражение.
Хлапето, което иска да
бъде по-голямо, по-общително, или да прави пакости, които са му забранени,
осъществява „мечтите си"
чрез измисления си приятел.
Това се получава, защото
се чувства недооценено или
потискано в реалността.
Постарайте се да повдигнете самочувствието на
малчугана,за да се приеме
такъв, какъвто е. Позволете му да изпълнява дребни
задачи като да ви помага в
кухнята.
- Така детето компенсира липса
Разбира се, не всички
деца избират да имат въображаем приятел, твърдят
психолозите.
Някои обаче са изключително изобретателни и имат
силно развито за възрастта
си въображение - обикновено между 3 и 7-годишни.
Така погледнато този факт
е позитивен. Лошото е, че
монетата има и друга страна - подобно поведение
може да говори и за наличието на липса.
Например на детето му е
трудно да се сприятелява,

то страда от липса на приятели и си създава въображаеми такива.
Поощрявайте го да
кани вкъщи
приятелчетата си почесто, както
и да излиза
навън и да
си играе с
други деца.
Има
нужда от приятел - довереник
Друга възможност, причина детето да си измисли
въображаемо другарче, е
емоционално сътресение
- като местене в друг дом,
град или загуба на роднина... Когато в подобен
случай хлапето не намира
начин да изрази чувствата
си и да ги сподели с вас, то
превръща в довереник виртуалния си другар и чрез
него търси утеха.
Помислете си дали самите вие намирате достатъчно
време, за да говорите с детето си и изслушвате ли го
внимателно?
- Не се карайте на детето
Не принуждавайте детето да престане с „измишльотините си", не се
опитвайте да го убедите,
че въображаемото му другарче не съществува. Това
за него е средство да се
чувства добре и да превъзмогне проблемите си.
Същевременно не влизайте и в играта на малчугана - не се правете, че вие
също виждате и чувате виртуалния приятел.
Като родител, ваша задача е да помогнете на детето
да разграничи реалното от
измисленото и да го окуражите да бъде по-отворено
към околните.
До навършване на 7 години на малчугана, поведението му не е обезпокоително.

сионерския клуб пък мъжете разговаряха за „Лова,
любовта и виното” Много
хора се снимаха в сърцето
на любовта, а за тийнеджърите се проведе дискотека
с викторина за безопасната
любов. Празника приключи
в 19,00 часа.
Организатори на празника бяха кметството в Баячево и народно читалище
„Будител – 1927” наградите бяха осигурени от :
„Сембенжди” ЕООД - село
Баячево, ЕТ „АС – МЕГА” -

Търговище, „Стройкорект –
ГХ” - Търговище и АТ.НЕТ
ЕООД, земеделския производител Иван Тодоров.
Предметни награди бяха
осигурени от ЕИЦ „Европа
директно” - Шумен и НЧ „Будител – 1927” в Баячево.
За празника всеки присъствал беше закичен със
сърце на ревера, участниците бяха над 70 човека.
Всички се разделиха с пожелание догодина да бъдем отново заедно на този
празник.

В Баячево: Отново празник
на виното и любовта
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800 млн. жители на Земята
произхождат от 11 бащи
Генетиците смятат, че значителна част от населението на Азия са потомци на лидери на номадски народи
Учени от Франция и
Великобритания са изследвали Y-хромозомите на 5321 мъже от
127 региона на Азия –
от Западна Турция до
Евенкия, от Кахастан
до Виетнам.
Като анализирали
получените данни, те
определили, че 37,5%
от изследваните се
явяват потомци на 11
мъже. Ако се пренесе
тази пропорция върху
цялото съвременно население на Азия, то се
оказва, че в тази част
на планетата живеят
около 830 млн. потомци на 11 плодовити
предци.
Като маркер на бащинството
встъпила
Y-хромозомата: тя съдържа гена SRY, определящ мъжкия пол на
човека, и се предава
само от баща на син.
С времето върху хромозомата се натрупват случайни мутации,
които не влияят на
жизнената дейност на
организма, но встъпват
в качеството на маркери за проследяване на
родствените връзки в
продължение на хилядолетия.
Анализът на такива мутации помогнал
на учените приблизително да определят
годините на живот на
„бащите основатели“
на тези родословия,
а концентрацията на
притежателите
на
един или друг генотип
посочвала региона, къ-

дето са живели техните предци.
Въз основа на тези
данни
генетиците
предположили,
че
сред 11-те най-плодовити бащи, от които
водят началото си повече от една трета от
жителите на Азия, има
известни
исторически личности, включително монголския хан
Чингисхан и манджурския княз Гиочанги,
както и основателя на
династия Ляо Абаоцзи.
Впрочем авторите
на изследването подчертават, че въпросните 11 мъже могат
да се нарекат предци
с безспорна точност
едва след откриване и

изследване на техните
останки и провеждането на ДНК анализ.
Засега историците
могат само да строят
догадки за известни
личности с много жени
и деца по времето, когато са възникнали описаните нуклеотидни
последователности.
И все пак учените
посочват главните исторически
процеси,
създали „многодетните“ владетели – образуването на номадски
империи и големи държави в бронзовия век в
Югоизточна Азия.
Според авторите на
изследването най-голямо потомство след
себе си са оставили

На 19 км под
земята има живот
Повърхността
на
Земята изобилства от
всевъзможни форми на
живот. Живот има и в
най-тъмните и отдалечени кътчета на океаните, но колко дълбоко в
земните недра може
да има жив организъм?
Ново изследване доказва съществуването на
бактерия на 19 километра под земята. Вероятно това е съществото,
поставящо рекорд за
най-дълбоко местоживеене, пише Space.com.
Изследването на границите на живота е важно както само по себе
си, така и за проучването на възможностите за
възникване и съществуване на живот на други
планети, където условията са по-сурови.
“По-голямата
част
от изследванията съобщават за микробен
живот не по-дълбоко

от няколко километра”,
казва Филипа Стодард
от Департамента по геофизика на Йейлския
университет. “Ако приемем, че данните ни са
верни, те значително
разширяват представите за разпространението на живота в земната
биосфера”.
Следвайки нишки от
почти две десетилетия
полева работа, Стодард
и колегите й са проучили скали на остров
Лопес в северозападната част на щата Вашингтон. Те са открили
оголена скала, съдържаща жила от минерала арагонит, която се е
придвижила до земната
повърхност при геологични процеси преди
милиони години. Учените са установили, че
скалата съдържа необичайно високи нива на
леката форма на еле-

мента въглерод, която
обикновено се произвежда от микроби, отделящи съдържащото
въглерод съединение
метан.
Най-вероятното
обяснение е, че форми на живот, които са
съществували дълбоко
под земната кора, са
оставили въглеродните
следи. Тези микроби
са били на дълбочина,
където е трябвало да
се справят с екстремни
температури и наляга-

именно лидерите на
номадските
народи.
Учените подчертават,
че такъв успех се е
дължал на съчетанието на няколко фактора.
Това са патрилинейният ред на наследяване (строго по мъжка
линия) и изпращането
на синовете като наместници в определени
области, където те са
си вземали жени и са
ставали родоначалници на нови династии.
Важна роля също
е изиграло изобретяването на стремената
и други фактори, допринасящи за бързата
експанзия на наследяващите се „номадски
империи“ из Евразия.

не - драматична проява
на издръжливостта на
живота и способността
му да оцелява и при непосилни условия. “Мисля, че резултати като
нашите са изключително окуражаващи за
възможността за живот
на други планети”, казва Стодард. “Колкото
повече научаваме за
екстремните условия на
нашата планета, толкова повече се убеждаваме колко издръжлив е
животът”.

ВОДОСНАБДЯВАHЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ТЪРГОВИЩЕ
Гр. Търговище, бул. "29 -т и Януари" №3 тел: 0601 /6 - 20 - 75 факс: 0601 / 6 - 74 - 65
СЪОБЩЕНИЕ
за възлагане па обществена поръчка чрез
открита процедура по реда на чл.103, ал.1
Уведомяваме Ви за възлагането на обществена поръчка с предмет: Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище с дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки: 18.02.2015г. с ID на документа
649086;
Видове строително монтажни работи, които ще бъдат извършвани: 1.Почистване на бетонна повърхност и налепи;от тиня; 2. Направа на армирана
подова замазка; 3. Направа на мовелитов грунд; 4. Хидроизолация - двупластова; 5. Възстановяване на варова мазилка; 6. Монтаж и демонтаж на подпорно скеле.
Изпълнението на строително монтажните работи ще се извърши поетапно и планово за всеки отделен водоем, съобразно нуждите и финансовите
възможности на Възложителя, в рамките на срока на договора.
Прогнозна стойност на поръчката: 1 000 000.00лв. /един милион лева/.
Обем на поръчката: 10 000 кв.м.
Срок на договора -12 месеца от датата'на сключването му.
Всички изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в
Документацията за участие.
В "Профила на купувача" ; в сайта на Възложителя: http://viktg.prozop.co
m/?q=page&idd=index&pbr^chkaid=20150218eEsW345381 са публикувани Решението за откриване на процедурата, Обявлението за обществената поръчка, Документацията за участие и Образците.
Документацията за участие не се заклаща и може да бъде намерена на
електронната страница на Възложителя: www.viktg.com. Възложителят предоставя документацията безплатно на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.
Срок за получаване на документацията- До 17:00 часа на 19.03.2015г.
Място и срок за получаване на офертите3:
Адрес за получаване на офертите: гр.Търговище, бул. „29-ти Януари" №3,
втори етаж, отдел „Деловодство", Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище.
Срок: До 17:00ч. на 19.03.2015г.
Специално изискване: офертите следва да бъдат изготвени след оглед на
място /като за целта се подписва декларация за извършен оглед/ и да съдържат подробно описание на технологията за изпълнение на хидроизолацията.
Забележка: Участник не извършил оглед място и съответно-не подписал декларация за извършен оглед, няма да му бъде приета офертата и
няма да бъде допуснат до участие.
Място, дата и час за отваряне и разглеждане на офертите: гр.Търговище,
Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация" ООД - Зала
№1 на 20.03.2015г. от 10:30 часа.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва
отварянето.
Възложител: /п/
Управител: инж. Явор Миланов

Намалиха Ученето на музика
пениса на развива по-добре мозъка
момче

Пречел му да
спортува

17-годишно момче от
САЩ претърпя операция
по намаляване на пениса,
съобщи Daily Mail. Причината за хирургичната
интервенция била прекалено големия размер на
половия орган, който пречел на момчето да прави
секс и да спортува.
Хирурзите били шокирани, когато младежът
отишъл за първи път при
тях. След направените
измервания било установено, че дължината
на пениса му в спокойно състояние е 18 см, а
обиколката – 25 см. В
еректирало
състояние
размерът на члена не се
увеличавал, но младежът
се оплакал, че неведнъж
е попадал в неловки ситуации, заради изненадваща ерекция.
Това е първата подобна операция в историята
на медицината.
След
процедурата
лекарите не са правили
измервания, но констатирали, че промените били
”внушителни”.
Лекуващият лекар на
момчето заявил, че детето не страдало от никакви
други заболявания. Самият тийнейджър бил във
„възторг” от операцията.

Доскоро се смяташе,
че музикалното обучение
има благотворен ефект основно върху развитието на
когнитивните способности
у деца и тийнейджъри.
Резултатите от ново
изследване на института
Ротман в Канада обаче
разкриват, че този ефект е
по-продължителен, отколкото се смяташе досега.
Проучването
обхванало 20 души на възраст
между 55 и 75 години в
добро здраве, които нямат проблеми със слуха.
То включвакли 10 музиканти и 10 участници без
музикално образование.
Те били снабдени със слушалки, с които чули части
от диалози, обяснява сайтът Thehealthsite.com
Същевременно учените изследвали мозъчната
им активност посредством
електроенцефалограми,
които позволяват да се
проучи електричната активност в мозъка в отговор на външни стимули.
Резултатите показват, че
дадените от мозъците на
музикантите неврофизиологични отговори са много
по-точни.
"Установихме, че тези
отговори са два-три пъти
по-прецизни у музикантите в сравнение с немузикантите”, заявиха авторите на изследването.
Те допълват: "Казано с
други думи, мозъците на
музикантите им осигуряват по-ясна, по-прецизна
и по-подробна „картина”
на диалога, а с това вероятно може да се обясни
защо те разбират по-до-

бре посланията".
КАКВА МУЗИКА ДА
СЛУШАМЕ, ЗА ДА СМЕ ПОЕФЕКТИВНИ?
Музиката в офиса подобрява изпълняването на
задачите при 80-90% от
хората, съобщи в. "Дейли
мейл".
Независимо дали класическа или поп, тя ускорява
въвеждането на данни, корекциите и решаването на
проблеми, като подобрява
и точността. Тихите офиси са най-непродуктивни,
показа изследването на
"Майндлаб интернешънъл"
в Брайтън.
В експеримента 88%
от участниците били найточни на музикален фон,
а 81 процента - по-бързи.
За различните задачи е
най-подходяща е различна музика. Класическата
музика помага при попълване на данъчни декларации, защото подобрява
математическите умения.
Песните на Джеси
Джей и Джъстин Бийбър
подобряват бързината и
въвеждането на данни.
Денс музиката помага при
коригиране на текстове и
проверка на правописа.
"Музиката е невероятно
мощно средство за увеличаване на ефикасността
на работната сила - каза
председателят на "Майндлаб интернешънъл" - Тя
може много да повлияе върху мотивацията и
духа, да подобри производителността." Резултатите показват, че в пълна тишина хората правят
най-много правописни и
математически грешки.

ÓÑËÓÃÈ

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Идеален център, ет. 4, тристаен
тухла, с гараж (+8000 лв.)
72 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, тристаен тухла,
лукс. ремонтиран и обзаведен,
с гараж (+15 000 лв.)
79 500
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
тристаен тухла
102 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
паркет, теракот, трист. тухла
82 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
78 000
93 кв.м. Център, ет.3, тристаен тухла,
до шпакловка, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
55 000
98 кв.м. Широк център, ет. 2, четиристаен, PVC, газ, таванска
82 000
106 кв.м. Борово око, ет.4, четиристаен 68 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
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
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
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Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
Широк център, ет. 1
60 000
Борово око, ет.1, с таванска
62 000
Бряста, ет. 2
70 000
Борово око, ет.4
58 000
Вароша, ет. 2 (жил.), нов
99 000
Ул. Опълченска, ет. 2, с двор 49 000
Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
Идеален център, ет. 3
62 000
Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!
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êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

РЕКЛАМНА
ТАРИФА
Първа страница
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

е
а
а

88 кв.м.
88 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
90 кв.м.
90 кв.м.
91 кв.м.
91 кв.м.
95 кв.м.

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1

-

%
,

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

-

а
,
а
"

БИЗНЕС ОФЕРТИ

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

а
т
и

страница 5

ДЕЛОВИ КОМПАС

 0601 6 73 95

А

Понеделник, 23 февруари 2015 г.

Продавам ЪГЛОВИ ЛЕГЛА легла от иглолистен материал, заедно с матраците. Под леглата
има съответно две и три чекмеджета. Леглата
са малко ползвани и са в отлично състояние.
Намират се в с. Камбурово, общ. Омуртаг .
Осигурен е и транспорт.
Телефон за контакт: 0886 033 445



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА –
тухлена 68 хил.лв, , 95 кв.м. в
град Търговище, кв Боровец,
етаж 1, от всичко два етажа.
Два самостоятелни входа, пет
стаи, остъклена тераса, маза,
таванска стая
тел.0899 74 30 04

Продавам
ОСЕМ КОЗИ И ПЕТ ЯРЕТА
– добре гледани; в Кралево.  0893 20 45 42

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Транспортна фирма
в Русе
търси да назначи
шофьори с категория С+Е
Да имат необходимата
диплома и професионална компетентност
Тел.: 0882 399 703



КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТИ на
СОЛИГЕНА
покриви, улуци, комини,
както и почистване на
WWW.PAPUROVSHBAL.COM
комини и отточни тръби
Тел.: 0894 220 786
Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам КЪЩА в
и три стаи, две тераси, маза и таванско
кв. Боровец с гараж,
помещение в района на Кооперативния
дворно място 600
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- кв.м.. С нотариален
следен Тел.: 0898 467 009
акт. Цена 75 000 евро.
гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44

Давам под наем ГАРСОНИЕРА в района на
Кооперативния пазар в Търговище – самостоятелна, полуобзаведена
Тел.: 0898 53 30 85
Продавам АПАРТАМЕНТ
/57 кв.м./ в бл. 32, кв. Запад 2
Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
КУПУВАМ ПЧЕЛЕН ВОСЪК
ИЗГОДНО
Тел.: 0894 47 25 46

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам
КАФЕ–АПЕРАТИВ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Тел. 0899 935 453 и
0889 280 959

Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
ПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

Продавам/давам под наем ОФИС –
кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
Давам под наем кафе и рибен магазин на
„Момина чешма” – оборудвани; и апартамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам
АПАРТАМЕНТ
Продавам/давам под наем
/80 кв.м./ - ул. „Никола Симов” 2 в ТърговиМАГАЗИН – кв. „Борово око”
ще; 3 стаен, с подобрения, 5-ти етаж; с мазе
Тел.: 0887 36 95 92
Цена: 58 000 лв. Тел.: 0897 27 17 37
Продавам 500 кв.м.

Продавам
дворно място със
КЪЩА
в
кв.
„Въстари
постройки на
и
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
и
№ 1 в Търговище
.
ски двор, баня,
Тел.:
0895 54 56 63
и
тоалетна
и
канал
.
и 0893 425 400
о
Тел.:
089
87
43
166
Търся жена за гледане на възрастна
а
Купувам
жена
при добри домашни условия; само Продавам две СЕКЦИИ
а
- през деня. Заплащане по споразумение
ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА
с двукрилен ГАРДЕя
Тел.: 0899 82 88 88
И ТРУПИ
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
и
- ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговис ракла, трикрилен
Сече със собствегардероб
и УЧЕНИЧЕ- ще – кв. „Запад” 3; бл. 61; вх. А; ап. 18 – обзаведен с
на техника
т
ел.оборудване. Наем: 250 лв./месец
СКО БЮРО
и
Тел.: 0601/8-90-68 и 0888 38 60 57
Тел.: 0886 06 48 87 Тел.: 0896 57 40 76

Търся АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ в
Търговище – двустаен, частично обзаведен. Тел.: 0899 889 967
Давам
стая
под наем
на улица
„Царевец” 14 в
Търговище
Тел.: 0601 580 29
семейство
Василеви

ни и
влич омобили
а
р
д
на хи а авт 5
нт и помпи з 4 17
о
0
м
Ре ни рейки 87 3 086
9
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Изкуството на войната
21.00 ч. - екшън

23 февруари
БНТ 1

20:30 Безсъние - драма
18:00 Имението Даунтън сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 22:30 Пенсионер на 35 - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 19:00 Д-р Хаус - сериал
09:00 Извън играта - сериал
20:00 От местопрестъплението
bTV Lady
10:00 Щитът - сериал
- сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
11:00 Стрелата - сериал
21:00 Пътят на промените 09:00 Градска природа 12:00 Ренегат- сериал
драма
лайфстайл
13:00 Кралете на бягството 23:20 От местопрестъплението
09:30 Топ дестинациисериал
- сериал
лайфстайл
15:00 Тринайсет - сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл
Diema TV
16:00 Щитът - сериал
10:30 Вълнуващи ваканции 07:45 Екип Среднощен ездач
17:00 Истинско правосъдие лайфстайл
- сериал
сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал 11:30 Папараци
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
10:00 Юмрук на гнева - екшън
19:00 Революция - сериал
13:30 Далас - сериал
12:00 Теория за големия взрив
20:00 Стрелата - сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
- сериал
21:00 bTV Новините
15:30 Ангели пазители - сериал 12:30 Хамелеонът - сериал
22:00 Изкуството на войната
17:00 Огледален свят - сериал 13:30 Синя кръв- сериал
2 - екшън
18:00 Незабравима - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
00:00 Златният час - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
bTV Cinema
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
- сериал
06:45 90210 - сериал
21:00 Далас - сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
08:00 Тайният кръг - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
09:00 Аватар - екшън
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия взрив
12:30 90210 - сериал
- сериал
Nova TV
14:45 Тайният кръг - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Маската на властта 20:00 Кобра 11 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
драма
21:00 Хавай 5-0 - сериал
11:30 Бон Апети
18:00 Досиетата Х - сериал
22:00 Рамбо: Първа кръв 12:00 Новините на Нова
20:00 Вътрешна сигурност екшън
12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
00:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Невидима зона - драма
Diema Famly
23:30 Споделен живот - драма 14:30 Надежда за обич - сериен
16:00 Новините на Нова
07:00 Доктор Куин ЛечителкаbTV Comedy
16:30 Малката булка - сериен
та - сериен
bTV
08:00 Дък Доджърс - анима18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Индия: Любовна история
06:30 Тази сутрин
ционен
19:00 Новините на Нова
- сериен
09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Шоуто на Слави
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 11:30 Клонинг - сериен
12:00 bTV Новините
10:00 Г-н Майката на отбора 21:00 Елементарно, Уотсън 12:30 Ангелският остров 12:30 Шоуто на Слави
комедия
сериен
сериен
13:30 Тайните на времето 12:00 Да отгледаш Хоуп 22:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Бон апети
сериал
сериал
22:30 Скандал - сериен
14:00 Триумф на любовта 15:30 Светлината на моя
13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
сериен
живот - сериал
сериал
16:00 Ритъмът на мечтите 17:00 bTV Новините
Kino Nova
14:00 Майк и Моли - сериал
сериен
17:30 Лице в лице
14:30 Числено превъзходство - 07:40 Алвин и чипоносковците
17:00 Дила - сериен
18:00 Бинго милиони - ло3 - анимационен
сериал
18:00 Клонинг - сериен
тария
15:30 Без пукната пара - сериал 09:30 Имението Даунтън 19:00 Моята карма - сериен
18:05 Опасни улици - сериал 16:00 Пенсионер на 35 - сериал
сериал
20:00 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
10:30 Д-р Хаус - сериал
17:00 Комиците - шоу
20:00 Завръщане - сериал
11:30 Въпрос на чест - сериал 21:30 Ритъмът на мечтите 18:00 Майк и Моли - сериал
сериен
21:30 Истински истории 12:30 Раждането на лъжата 18:30 Столичани в повече 22:30 Дила - сериен
реалити
комедия
сериал
22:30 Шоуто на Слави
14:30 Хобит: Неочаквано пъте- 23:30 Ангелският остров 19:30 Да отгледаш Хоуп сериен
23:30 bTV Новините
шествие - фентъзи
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Рапсодия в бяло /100
години българско кино/
14:25 Зелената линейка
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 лица от вашия живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 70г. от края
на Втората световна
война
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Аз, графинята /100 години българско кино/

bTV Action

ВТОРНИК

Kino Nova - Заплащането
21.00 ч. - трилър

24 февруари
БНТ 1

19:30 Да отгледаш Хоуп драма
сериал
18:00 Имението Даунтън 08:00 Под наблюдение - сериал
20:30 Училище за чар - комеди
сериал
09:00 Истинско правосъдие 22:30 Пенсионер на 35 - сериал 19:00 Д-р Хаус – сериал
сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 20:00 От местопрестъпление10:00 Щитът - сериал
то: Маями - сериал
bTV Lady
11:00 Стрелата - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:00 Заплащането - трилър
12:00 Революция - сериал
23:30 От местопрестъпление09:00 Градска природа 13:00 Изкуството на войната
то: Маями - сериал
лайфстайл
2 - екшън
09:30 Топ дестинацииDiema TV
15:00 Тринайсет - сериал
лайфстайл
07:45 Екип Среднощен ездач
16:00 Щитът - сериал
10:00 Пътешестевия - лайфстайл
- сериал
17:00 Истинско правосъдие 10:30 Вълнуващи ваканции09:00 Безсмъртен - сериал
сериал
лайфстайл
10:00 Безследно изчезнали 18:00 Под наблюдение - сериал
11:30 Търси се - токшоу
сериал
19:00 Революция - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:00 Теория за големия взрив
20:00 Стрелата - сериал
- сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига 13:30 Далас - сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
- студио
15:30 Ангели пазители - сериал 13:30 Синя кръв- сериал
21:45 УЕФА Шампионска
Лига: Манчестър Сити - 17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11- сериал
18:00 Незабравима - сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
Барселона
- сериал
00:15 УЕФА Шампионска Лига: 19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
Ювентус - Борусия
21:00 Далас - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
Дортмунд
22:00 Стъклен дом - сериал
18:30 Теория за големия взрив
bTV Cinema
23:00 Огледален свят- сериал
- сериал
08:45 Тайният кръг - сериал
19:00 Синя кръв - сериал
Nova TV
09:45 Споделен живот - драма
20:00 Кобра 11 - сериал
06:20 Здравей, България
12:00 90210 - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
14:15 Тайният кръг - сериал
22:00 Железен орел 3 - екшън
11:30 Бон Апети
15:30 Невидима зона- драма
00:10 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
Diema Famly
20:00 Вътрешна сигурност 13:30 Моята карма - сериен
07:00 Доктор Куин Лечителкасериал
14:30 Надежда за обич - сериен
та - сериен
21:00 Четецът - драма
bTV
16:00 Новините на Нова
09:30 Индия: Любовна история
23:30 Лейър Кейк - трилър
06:30 Тази сутрин
16:30 Малката булка - сериен
- сериен
09:30 Преди обед - токшоу
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Дък Доджърс- анимаци- 18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Клонинг - сериен
19:00 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров 12:30 Шоуто на Слави
онен
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериен
13:30 Тайните на времето09:00 Комиците - шоу
21:00 Елементарно, Уотсън 13:30 Бон апети
сериал
10:00 Безсъние - драма
сериен
14:00 Триумф на любовта 15:30 Светлината на моя
12:00 Да отгледаш Хоуп 22:00 Господари на ефира - шоу
сериен
живот - сериал
сериал
22:30 Скандал - сериен
16:00 Ритъмът на мечтите 17:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
сериен
17:30 Лице в лице
сериал
17:00 Дила - сериен
18:00 Бинго милиони - лоKino Nova
14:00 Майк и Моли - сериал
тария
14:30 Числено превъзходство - 08:00 Закони на привличането - 18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
18:05 Опасни улици - сериал
комедия
сериал
20:00 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара- сериал 10:00 Имението Даунтън 21:30 Ритъмът на мечтите 20:00 Завръщане - сериал
сериал
16:00 Пенсионер на 35- сериал
сериен
21:30 Истински истории 11:00 Д-р Хаус - сериал
17:00 Аламинут - шоу
реалити
12:00 Въпрос на чест - сериал 22:30 Дила - сериен
18:00 Майк и Моли - сериал
22:30 Шоуто на Слави
13:00 Непреклонните - уестърн 23:30 Ангелският остров 18:30 Столичани в повече сериен
23:30 bTV Новините
15:30 Пътят на промените сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Аз, графинята /100 години българско кино/
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:10 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Бон шанс, инспекторе
/100 години българско
кино/

bTV Action

СРЯДА

Diema TV - Тор: Чукът на Боговете
22.00 ч. - екшън

25 февруари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бон шанс, инспекторе
/100 години българско
кино/
14:35 Открито с Валя Ахчиева
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 лица от вашия живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Аве /100 години българско кино/

bTV

06:00 Лице в лице
06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони – тв.
лотария
18:05 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 С аромат на Свети
Валентин - сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Извън играта -криминален
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига
- студио
21:45 УЕАФА Шампионска
Лига: Арсенал - Монако
23:45 УЕФА Шампионска Лига
- студио

bTV Cinema

09:45 Четецът - драма
12:30 90210 - сериал
14:30 Тайният кръг - сериал
15:30 Езикът на любовта - драма
18:00 Досиетата Х- сериал
20:00 Вътрешна сигурност сериал
21:00 Златният компас - приключенски
23:15 Народът срещу Лари
Флинт - драма

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Училище за чар - комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Майк и Моли - сериал
14:30 Числено превъзходство сериал
15:30 Без пукната пара- сериал
16:00 Пенсионер на 35- сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Да отгледаш Хоуп сериал

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Последният замък
22.00 ч. - драма

26 февруари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Аве /100 години българско кино/
14:25 България от край до
край
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Американска мечта.
Произведено в България
21:25 Студио Футбол
22:05 Футбол: Среща-реванш
от Лига Европа пряко
00:00 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони - лотария
18:05 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Завръщане - сериал
21:30 С аромат на Свети
Валентин - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:30 Парите на другите -комедия 19:00 Д-р Хаус - сериал
22:30 Пенсионер на 35 - сериал 20:00 От местопрестъпление23:30 Без пукната пара - сериал
то: Маями - сериал
21:00 Хелбой II: Златната
bTV Lady
армия - екшън-фан08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
тастика
09:00 Градска природа 23:30 От местопрестъплениелайфстайл
то: Маями - сериал
09:30 Топ дестинациилайфстайл
Diema TV
10:00 Пътешествия - лайфстайл 07:45 Екип Среднощен ездач
10:30 Вълнуващи ваканции- сериал
лайфстайл
09:00 Безсмъртен - сериал
11:30 Cool…T- лайфстайл
10:00 Железен орел 3 12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
екшън
13:30 Далас - сериал
12:00 Теория за големия
14:30 Али Макбийл - сериал
взрив - сериал
15:30 Ангели пазители - сериал 12:30 Хамелеонът - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 13:30 Синя кръв- сериал
18:00 Незабравима - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
- сериал
21:00 Далас - сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия
взрив - сериал
Nova TV
19:00 Синя кръв- сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Кобра 11- сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериал
11:30 Бон Апети
22:00 Тор: Чукът на Боговете 12:00 Новините на Нова
приключенски
12:30 Огнено сърце - сериен
23:45 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Надежда за обич - сериен
Diema Famly
16:00 Новините на Нова
07:00 Доктор Куин Лечителка16:30 Малката булка - сериен
та - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Сезони на любовта 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 11:30 Клонинг - сериен
21:00 Елементарно, Уотсън 12:30 Ангелският остров сериен
сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Бон апети
22:30 Скандал - сериен
14:00 Триумф на любовта 23:30 Новините на Нова
сериен
16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
сериен
07:20 Непреклонните - уестърн
17:00Дила - сериен
10:00 Имението Даунтън 18:00 Клонинг - сериен
сериал
19:00 Моята карма - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите 13:00 Бурна нощ в Джерико сериен
уестърн
22:30 Дила - сериен
15:10 Заплащането - трилър
23:30 Ангелският остров 17:30 Имението Даунтън сериен
сериал

20:30 Лак за коса - комедия
17:30 Имението Даунтън 22:30 Пенсионер на 35 - сериал
сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то: Маями - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Знак на съдбата - ро09:00 Градска природа мантичен
лайфстайл
22:50 От местопрестъпление09:30 Топ дестинации то: Маями - сериал
лайфстайл
10:00 Пътешествия - лайфстайл 23:50 Въпрос на чест - сериал
10:30 Вълнуващи ваканции Diema TV
лайфстайл
07:45 Екип Среднощен ездач
11:00 Мармалад - шоу
- сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
09:00 Безсмъртен - сериал
13:30 Далас - сериал
10:00 Тор: Чукът на Боговете 14:30 Али Макбийл - сериал
приключенски
15:30 Ангели пазители - сериал 12:00 Теория за големия
17:00 Огледален свят - сериал
взрив - сериал
18:00 Незабравима - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
13:30 Синя кръв- сериал
bTV Cinema
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Далас - сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
09:00 Тайният кръг - сериал
- сериал
10:00 Езикът на любовта - драма 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 16:30 Безсмъртен - сериал
12:30 90210 - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
Nova TV
14:30 Тайният кръг - сериал
18:30 Теория за големия
15:30 Златният компас - прик- 06:20 Здравей, България
взрив - сериал
09:30 На кафе - НТВ
люченски
19:00 Синя кръв- сериал
11:30 Бон Апети
18:00 Досиетата Х- сериал
20:00 Кобра 11- сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Вътрешна сигурност 21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
22:00 Последният замък 13:30 Моята карма - сериен
21:00 Несломим - драма
драма
14:30 Надежда за обич - сериен
23:45 Седем - трилър
00:40 Хавай 5-0 - сериал
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
Diema Famly
08:00 Дък Доджърс- анимаци- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Сезони на любовта онен
19:00 Новините на Нова
сериен
09:00 Шоуто на Слави
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 11:30 Клонинг - сериен
10:00 Парите на другите- ко21:00 Елементарно, Уотсън 12:30 Ангелският остров медия
сериен
сериен
12:00 Да отгледаш Хоуп 22:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Бон апети
сериал
22:30 Скандал - сериен
14:00 Триумф на любовта 13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
сериен
сериал
16:00 Ритъмът на мечтите Kino Nova
14:00 Майк и Моли - сериал
сериен
14:30 Числено превъзходство - 07:20 Бурна нощ в Джерико 17:00 Дила - сериен
уестърн
сериал
18:00 Клонинг - сериен
15:30 Без пукната пара- сериал 09:30 Имението Даунтън 19:00 Моята карма - сериен
сериал
16:00 Пенсионер на 35- сериал
20:00 Малката булка - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
17:00 Комиците - шоу
12:00 Въпрос на чест - сериал 21:30 Ритъмът на мечтите 18:00 Майк и Моли - сериал
сериен
13:00 Военният фургон 18:30 Столичани в повече 22:30 Дила - сериен
уестърн
сериал
15:00 Хелбой II: Златната армия 23:30 Ангелският остров 19:30 Да отгледаш Хоуп сериен
- екшън
сериал

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Ел Мариачи - драма
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Щитът- сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Италианска Серия А обзор
19:30 УЕФА Лига Европа студио
20:00 УЕФА Лига Европа:
22:00 УЕФА Лига Европа:

Понеделник, 23 февруари 2015 г.

страница 7

Каква е истинската ви възраст?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Някои хора винаги се
държат така, сякаш
са много по-стари от
годините си, а други,
като че ли никога не
престават да бъдат
деца. Запитвали ли

сте се, дали духовната
ви възраст е същата
като
физическата?
Ако не сте, сега е моментът да го сторите. Ето и въпросите,
които ще ви улеснят:

1. Събота вечер е и
вали като из ведро, а вие
и приятелят ви ще излизате. В състояние сте да
си сложите леки обувки с
високи токчета, защото:
А) той ви е обещал да
вземе колата на баща си;
Б) винаги носите такива
обувки независимо от обстоятелствата.
2. Обзавеждането на
стаята ви е:
А) пример за ред и хармония, с много растения и
дребни аксесоари;
Б) сведено до най-необходимото: само легло
две кресла и телевизор.
3. Вашата житейска
философия се свежда до
фразата:
А) "И утре е ден, а днес

да става каквото ще."
Б) "Предпазливост преди всичко."
4. Любимата ви порода
куче е:
А) чистокръвен лабрадор или златен ретривър;
Б) "улична превъзходна".
5. Убедени ли сте, че
мобилните телефони са:
А) жизненоважни за
всеки човек;
Б) глезотия,която трябва да бъде забранена.
6. Отношението ви към
зъболякаря е:
А) като към необходимо
зло;
Б) като към грешка на
природата, която вие напълно сте игнорирали.
7. Как ще реагирате,

ако видите двама влюбени да се целуват насред
улицата?
А) с усмивка и с възторг
пред романтиката на любовта;
Б) с досада и желание,
тези неща да се пазят
само за спалнята у дома.
8. Козметичната ви
чанта съдържа:
А) купища гримове,
достатъчна за подготовката на цяло модно ревю;
Б) само молив за очи и
червило.
9. Със сегашният си
приятел сте се запознали
в рамките на:
А) последните шест години;
Б) последните шест месеца.
10. Обикновено настроението ви варира в:
А) границите на нормалното, нито много тъжно, нито прекалено весело;
Б) двете крайности: ту
пълна депресия, ту силна
радост.
ОТГОВОРИ:
5 и повече
отгови Б):
Вие сте по-стар от
годините си. Очевидно

още в детската си възраст сте сериозни, отговорни и здраво стъпили на земята реалисти.
От вас не може да се
очаква да се смеете без
повод, да участвате в
лудежки магарии. От
една страна, уравновесеността и стабилността са хубаво нещо,
но от друга - не смятате ли, че ако се повеселите сега, докато сте
млади, няма да имате
възможност да го сторите в бъдеще.
5 и повече
отгови А):
Вие сте по-млад от
годините си. За вас животът е един безкраен
купон и театрална сцена, на която смело да
развихрите фантазията си.
Щом стане дума за
приключения и рисковани ситуации, винаги се
озовавате първа. Прекрасно е, че гледате на
света откъм веселата
му страна, но все пак е
желателно да включите в речника си и думите стабилност и отговорност.

Астрални знаци
ОВЕН: Сега зависите от благоволението на шефове и покровители,
а околните ви дърпат да се месите в техни спорове. Овните да си
гледат задачите, много са, а и спешни. Не бива да си позволявате
пропуски от припряност и недоглеждане, пренебрежение към задължения и хора няма да бъде търпяно. Решителността и професионализмът ви ще бъдат възнаградени, покажете - работите отговорно.
ТЕЛЕЦ Времето сега хич не е да усложнявате общуване с шефове, познати и близки, проявявайки критичност. Телците може да са
прави в исканията, но и техните дела не вървят ОК. Едни се хващат
с технически проблеми, които не разбират, втори следва да обновят
плана си според условията, трети ще търсят посредници за уреждане на
отношения с клиенти, партньори. И ще успеете.
БЛИЗНАЦИ Деловата седмица едва започва, но Козирози ви подтикват да се върнете към стари уговорки. Близнаците избягват
спорните теми и наистина е по-резултатно да действат в съюз с
колеги, познати, близки. Ако околните ви искат помощ, няма да се
щадите, но няма да търсите и отплата. Откриват ви се добри условия за изява и печалби, не правете дребнави сметки, а се трудете, резултатът ще е ОК.
РАК Вие и Водолеи малко бързате за изпълнение на свои делови идеи. Като Рибите е по-добре да подхванете лични и домашни
неща, а плановете за нови изяви, печалби и партньорства да подготвите подобаващо сериозно. Вярно, идват изкусителни предложения, но бързо ще се разбере: камъкът си тежи на мястото. Раците с такт
ще амбицират и обкръжението си за резултатна работа.
ЛЪВ Трябва да уреждате делови и административни неща, а в екипа
има клюки, интриги и това допълнително усложнява редица проблеми. Лъвовете да си държат езика зад зъбите, сега не е време да споделят идеи, а и оценки за околните. Е, ако конфликтът се е изострил,
ще действате строго и няма да има за какво да ви упрекват. Държите на
правилата и печелите от това.
ДЕВА Упорствате по делови планове, но е добре да бъдете по-гъвкави, по-ефективно ще прокарвате идеите си. Някои Деви се притесняват доста как ще се подредят нещата, дълго са се готвили, ала на
изпити и пред публика всичко е ясно накрая. Не се бойте да използвате добрите шансове, иначе ще отлетят. Вечерта си дайте отдих,
имате нужда от укрепване, ще анализирате резултата.
ВЕЗНИ Още от началото на седмицата гоните амбициозни цели,
блазнят ви печалби и кариера. Хубаво е, че Везните са подготвили плановете си и даже при неблагоприятен развой на ситуацията
могат да уловят малки шансове за напредък. Общителни сте, вероятно искате да помогнете на колеги и познати, но не се претоварвайте. Използвайте свободното време за отдих и презареждане, нужни са ви и двете.
СКОРПИОН Направили сте си по-скромен план за работа и програма за много приятни срещи с познати и близки. Е, Скорпионите ще
трябва да променят предварителните си намерения, делата им се
натъкват на пречки, попадат във водовъртеж на спорове и критики.
Може да отстъпите малко от позицията си, но ще упорствате и скоро
ще видите очертанията на успеха, шефове ви ценят.
СТРЕЛЕЦ Вие и Риби не споделяте нашироко идеите си, а и за
изпълнението на някои трябва да се чака. Стрелците имат стари
обещания за сериозна помощ от партньори, влиятелни познати и
близки, ала да не чакат другите да им свършат работата, няма как
да стане... Ако усещате, че е нужно, обогатявайте знанията си. И околните
имат нужда от услуги, ще ги окуражите още с първия резултат.
КОЗИРОГ В начолото на деловата седмица като Близнаци се връщате към стари уговорки и планове. Козирозите като че ли още се колебаят за някои, но има дългосрочни бизнес проекти, които си струват усилията. Втора група смятат да действат самостоятелно, правят
промени в стила си на живот. Има и трети, които май не искат да си простят
със стари опоненти, а взаимодействието би било от полза.
ВОДОЛЕЙ Сега вие и Раци трябва да овладеете нетърпението си за
изпълнение на някои отдавнашни делови планове, работата и без
друго не е малко. Водолеите да се пазят от спорове, лесно засягат
опонентите, а не е нужно. Поддържайте равномерно темпо по рутинните задължения и ловете шансове, които правят възможно разширяването на дейността ви, утвърждаването и вашите печалби.
РИБИ Като Стрелците не споделяте много замислите си, имате домашни задачи като Раците и като приключите с тях, ще се хванете
пак с начинания. Рибите гледат да помогнат на всеки, който ги търси за услуга, и това е добре, защото с такт и толерантност обединяват хората около своите идеи, утвърждават се като лидери. Ходи ви се по
купони, ала не прекалявайте с веселбите, уговаряйте дела.

Понеделник, 23 февруари 2015 г.
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ЛЮБОПИТНО

Свикваме с новото и хубавото в Търговище...

Заради климатичните промени

Ще отглеждаме
сливи, киви и смокини
като наклон на оста
на Земята, океански
течения и слънчева
активност.
Въпреки климатичните промени, в България си оставаме на
територията на умерения континентален
климат, при който има
четири сезона, подчерта специалистът.
И занапред се очакват наводнения и
засушавания
Очаква се с промените на климата
аномалиите във времето да продължат
и наводнения като
миналогодишните да

се случват с по-голям
интензитет, а сушите,
които се наблюдават на територията
на нашата страна
да се увеличават,
прогнозира експертът. Според него ще
има проблеми и с водните ресурси - за напояване и за питейни
нужди.
Хората трябва да
мислят за години напред, да създават
изпълними
планове
и стратегии, за да се
смекчат негативните
последствия от промените на климата,
коментира проф. Александров.
Почти
всички климатични
модели през последните 20 години, които включват
Балканския полуостров и територията на България,
сочат спад на валежите през топлата
част на годината,
когато се сеят, поникват и формират
добив растенията,
подчерта експертът. Според него у
нас бихме имали
уведомява своите клиенти, че проблем, ако спаот 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу дът на валежите
достигне
20-30
мираната питейна вода по електронен път процента. При тасценарий се
(Е pay), както и да получават електронни къв
очаква проблеми
фактури (e Faktura)
с водата да имат
на ЮгоПодробности на сайта на „В и К” Търговище районите
източна България,
Североизточната

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95
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ОБЛАЧНО
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ТОП ВИЦ

у нас вече има два сезона, но за това трябва да бъдат изпълнени метеорологични
закономерности и условия.
В България в момента нямаме субтропик, оставаме си
с четири сезона и аз
мисля, че още дълго
време ще бъде така,
коментира
професор
Александров.
Промените в климата са комбинация от
човешката дейност,
при която се отделят
парникови газове в
атмосферата, както и
от природни фактори

ОБЯВИ
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Заради климатичните промени ще отглеждаме сливи,киви
и смокини, прогнозира в интервю за БТА
проф. Веселин Александров - директор на
Департамент "Климатология и Агрометеорология" към НИМХБАН.
"У нас има малка
тенденция към размиване на сезоните, тъй
като температурата
през зимата се повишава, а през пролетта и есента намалява", каза ученият. По
думите му това кара
хората да мислят, че



част над Добруджа,
която и през 20-ти век
е най-засушената в
страната, както и Софийското поле.
Добруджа
ще
продължи да бъде
житницата на България
За отражението на
климатичните промени върху българското
земеделие са правени изследвания и математически модели,
като са включвани
различни сценарии за
бъдещето на добивите на различни култури. Оказва се, че пшеницата ще продължи
да се развива на нашата територия, а царевицата би трябвало
да се полива повече,
каза професорът, който е разработвал част
от
изследванията.
Има различни мнения за бъдещето на
Добруджа. Заявявам,
че Добруджа няма да
стане пустиня и ще
остане житницата на
страната, освен ако
няма проблем с шистовия газ, коментира
проф. Александров.
По думите му в района ще продължи да
се отглежда пшеница,
като сортовете трябва да се променят, за
да се адаптират към
по-топлия климат и
по-малкото влага. При
поливане на царевицата добивите могат


Мъж отива при кварталния и се оплаква от жена
си:
- Инспекторе, жена ми
иска да ме отрови.
- Как разбрахте?
- Ами видях я да сипва
отрова в яденето. Дори
вкуса на храната се измени от това.
- Добре. Ще видя какво
мога да направя. Елате
утре пак.
На следващият ден човекът отново отива при
кварталния. Кварталният
седи зад бюрото, косата
му рошава, очите изцъклени, ръцете му треперят....
- Инспекторе,... аз таковата,... дето вчера идвах.....
- Да, говорих с жена Ви
по телефона. Три часа си
говорихме. Три часа!!! Ще
приемете ли един съвет
от мен?
- Ама разбира се, имам
Ви доверие...
- Човече, изяж отровата!
***
На една жена й починал
съпругът. Отишла тя
при екстрасенс, за да разговаря с духа му:
- Как си? - попитала жената.
- Всичко е наред, не се
притеснявай. - отговорил духът на съпруга.
- Ти по-добре ли си там,
отколкото с мен?
- Да, много по-добре!
Съпругата обидена:
- Да, разбира се: раят си
е рай!
- Какъв рай? Аз съм в
ада...

Парите не
носят щастие

Но намаляват тъгата

Учени доказаха, че парите не могат
да ни дадат щастие, но с положителност ни правят по-малко тъжни, пише
в. "Дейли мирър".
Изследователски екип, воден от
психолога Костадин Кушлев, изследвал връзката между притежаването
на парични знаци и тъгата. Той анализирал метаданни на 12 291 граждани на САЩ, получени по време на
преброяване на населението. От него
станало видно, че парите могат да ни
помогнат в "мениджмънта" на нашето нещастие. По-високите доходи не
правят хората по-щастливи, установил екипът.
Но пък за сметка на това тези, които ги имат, се чувстват тъжни много
по-рядко. Поради тази причина богатите хора са много по-малко стресирани. Безпаричието не ги навежда
на тъжни мисли. Парите помагат и да
се справим с неприятните ситуации в
живота. Те ни насърчават да гледаме
на бъдещето, без да се притесняваме,
тъй като могат да ни послужат като
"спасителен пояс".
Това също избавя от стреса. А какво прави хората щастливи?
Според предишни изследвания
това са на първо място доброто здраве, семейството и приятелите, пише
вестникът.

да се покачат с 50 и дърво са необходими генномодифицирани,
повече процента, ко- поне 40 години, има- а такива, които са поментира още специа- ше такива проекти в сухоустойчиви, по-топюжната част на стра- лолюбиви и могат да
листът.
Ще
отглеждаме ната през последните издържат на климасливи, киви и смо- години, но замряха, тичните промени.
коментира проф. АлекУ нас би могло да
кини
Въпреки
клима- сандров. Аз лично бих се отглежда киви, кактичните
изменения, предпочел да има то и смокиня, която
отглеждането на мас- плантации от сливи има голямо бъдеще за
лини и цитруси на бъл- или друго, което ви- страната, посочи ексгарска територия не е рее добре на българ- пертът. По думите му
удачно, смята ученият ския климат и може да в Пловдивско могат да
от БАН. Портокали ще бъде от полза, добави се отглеждат плантамогат да се отглеждат той. По думите му това ции от смокини, които
около Сандански и трябва да са не съв- бихме могли да изнаМелник, но не и в Бори- сем нови култури, не сяме и в чужбина.
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