ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

 6 54 69; 6 53 23

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

Излиза в
понеделник
и четвъртък
Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

Èçäàâà ñå îò 7 ñåïòåìâðè 1998 ã
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК • Понеделник, 24.III.2014 г., бр.22 (1481), год.XVII

0.50 лв.

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.

Водата от я. „Тича”
„Хемус“ не била питейна

На 8 км. от Търговище

Магистрала

Строителството започва през 2016 г.
„Работим за това строителството на магистрала „Хемус“ да започне
през 2016 г. Обектът е
приоритетен за правителството и целта му е
да бъдат преодолени
диспропорциите между
Северна и Южна България.“ Това съобщи регионалният министър Десислава Терзиева.
Консултативният съвет
към министерството разгледа вчера вариантите
за отсечката от Ябланица
до Белокопитово. „След
анализ на разходите,
ползите и прогнозирания
трафик стигнахме до извода, че най-подходящо
е разработеното през
1992 г. трасе от Главно
управление на пътищата,
което сега е подобрено“,
каза Асен Антов, изп.
директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“. Това е и найобсъжданият
вариант
през годините. Започва
от Ябланица, минава по
средата между Плевен
и Ловеч (на около 15 км
от двата града), почти докосва Павликени (2-3 км),
стига на около 18 км северно от Велико Търново,
продължава към Попово
(1-2 км северно от града), минава на около 8
км северно от Търговище
и стига до Белокопитово,
откъдето е действащият
участък до Варна. „Това
е най-краткият и технически оптимален път. Но-

вото е, че се заобикалят
защитени зони от Натура
2000, избягват се защитени територии и се подобрява преминаването
покрай населените места“, обясни Асен Антов.
Оставащата за доизграждане част от „Хемус“
е разделена условно на
8 участъка, които са групирани в три етапа - от
Ябланица до пътния възел
между Плевен и Ловеч
(60 км), до Велико Търново (85 км) и до Белокопитово (110 км). Прогнозният бюджет за трите етапа
е 1,5 млрд. лв. без ДДС,
като парите ще дойдат от
държавния бюджет.
При другия вариант,
който се обсъждаше сериозно,
магистралата
съвпадаше със сегашния
главен път от Ябланица
през Севлиево до Велико Търново, като идеята
беше пътят да бъде разширен до размерите на
магистрала.

Още пари
за двете
ни болници
Борислав КУРДОВ
Както „ТН” вече писа,
правителството взе решение за допълнително
финансиране на държавни и общински болници, които обслужват
отдалечени райони. На
17 март бе публикувана
и наредбата, и методологията, според която
ще бъдат разпределяни
средствата. В Търговищка област такова допълнително финансиране
ще получат болниците в
Попово и Омуртаг, които обслужват съответно
и населените места в
Опаченско (на 4 стр.)

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

Шумен, Велики Преслав и Търговище.
Конкретно за яз.
„Тича” е имало направено предписание до
2010 г. да бъде изградена санитарно-охраТърговище,
нителна зона, което
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Кооп.
пазар,
тунела
обаче не е направено и
от тамвъзникват
редица въпроси. Защо гражданите заплащат за питейна
вода при положение, че им се
доставя такава,
с качество на
поливна, която
струва около 50
ст. за кубик.
Гражданското сдружение
„За Шумен” и
партиите от Реформаторския
блок в града са
В Омуртаг
излезли с обща декларация, в която се настоява цената на водата да
бъде намалена драстично. Според общинския съветник Даниела
Областната админи- лоши битови условия.
Русева, настоящото решение
(на 4 стр.) страция в Търговище се Сградата е повредена
самосезира по сигнал при пожар в началото
за бедстваща самотна на отоплителния сезон
В Търговищко
майка с две малки деца. и има риск от пропадаТя живеела без ток и не на покрива. Токът в
вода в полуизгоряла об- жилището е спрян заращинска къща в Омуртаг. ди сметки за два месеСъвместно с админи- ца за близо 400 лв. СуПродължава кампа- площи са 379 060 дка, страцията и кмета на мата е била натрупана,
нията по подхранва- съобщи Елена Николо- община Омуртаг Неж- въпреки че в стаята на
нето на есенниците в ва, експерт в Областна- дет Шабан беше напра- Румяна и двете й деца
Търговищка област. До та служба „Земеделие” вена проверка, която няма електрически уремомента обработените в Търговище. Все още установи, че паянтовата ди, които да консумират
не е започнало трети- къща, която е опреде- толкова енергия. Версирането с хербициди.
(на 2 стр.)
лена за събаряне, е с ята на
Към същия период на
миналата година подхранените площи са
били 388 110 дка. В областта с пшеница има
засети общо 384 371
дка. Традиционно наймного – съответно по
151 961 дка и 135 310
дка са в общините Търговище и Попово. През
миналата стопанска година с културата в региона са били засети 391
791 дка, уточниха специалистите (на 4 стр.)
Свилен НИКОЛОВ
ВиК – Шумен не може
да гарантира доставяне
на питейна вода на своите потребители, тъй
като водоизточникът яз.
“Тича” няма санитарноохранителна зона. Това
се казва в решение на
Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 4
март тази година.
Основният
водоизточник за града яз.
“Тича” няма изградена
и действаща санитарно-охранителна зона и
ВиК-операторът трябва
да предприеме спешни мерки за учредяването й, като титуляр
на разрешително за
водоползване, съгласно Закона за водите. В
противен случай трябва
да компенсира потребителите , тъй като не
може да гарантира доставяне на питейна вода
на своите потребители”,
се казва в решението
на ДКЕВР.
Язовир „Тича” снабдява с питейна вода

Подхранват посеви
с есенни култури

Жилище за
самотна майка
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В Омуртаг

Жилище За
за самотна
майка

(от 1 стр.) жената е, че
вероятно някой се е прикачил и е навъртял сметките.
Самотната майка е безработна и отглежда двете
си деца на 6 и 8 год. с месечни доходи от около 100
лв. От община Омуртаг са
я включили в социална
трапезария и осигуряват
храна, за да подпомогнат
жената и децата й.
Областната
администрация в Търговище и
ръководството на община Омуртаг, само за два
дни са успели да намерят ново жилище за тричленното семейство. То
ще бъде преместено в общинска гарсониера. Вече
е издадена заповед за
настаняване. Изчаква се
предишният наемател да
освободи апартамента.
В момента се търсят и
възможности за устройване на работа на самотната майка, за да може да
издържа децата си. 8-годишното момиче и 6-годишното му братче посещават занятия. Въпреки
ограничените средства,
те са добре обгрижвани,
заявяват от областната
администрация в Търговище и отправиха апел
към фирми от Омуртаг
да помогнат, като наемат
на работа майката, за да
останат децата при нея и
да бъдат отглеждани в семейна среда.

Едно мнение

двойния аршин

Спас СИМЕОНОВ
Събитията в Украйна
за пореден път показаха,
че политиците имат доста
странно разбиране за морал, човешки стойности и
последователност в поведението си.Някак много лесно раздават акъл, оценки и
правосъдие, както им е угодно.
Проблемът обаче не е в
самата Украйна, а в неистовото желание на великите
сили да управляват целия
свят. Без да подбират начини и средства, говорят за
мир, демокрация, сигурност,
човешки права и други подобни, а всъщност дрънкат
оръжие, дислоцират се бойни кораби и самолети. Видяхме какво се случи в Либия,
Египет и Сирия. И продължава да се случва.
Този път беше избрана
Украйна, защото не е хомогенна държава и е уязвима,
с многообразнието си от
етноси: украйнци, руснаци,
татари и българи, а също и
като религия – източно правословни, католици и мюсюлмани.Ситуацията много
напомня на бившата вече
Югославия. Странно е обаче
, че във Вашингтон и Брюксел не прецениха добре реалностите, защото Русия на
Владимир Путин, не е Русия
на Борис Елцин, който беше
известен повече с това, че
пошляпваше стюардесите
по дупетата, докато си пийваше водката. Дори познавачът на Източна Европа
Сбигнев Бжежински, съветник на няколко Американски президенти, предупреди
в статия, че последствията
от събитията в Украйна мо-

През пролетната кампания

Повече земеделска техника

Повече техника е подготвена да вземе участие в
пролетната кампания в Търговищка област в сравнение
с миналата стопанска година. Това сочат данните на
справката за готовността на
техниката на областната дирекция „Земеделие” в Търговище. В момента в региона
в наличност са 778 колесни
трактора, от които 733 са в
готовност да се включат в
кампанията. През миналата
година броят
на участвалите е бил
728, уточняват
специалистите. В
областта земеделските
стопани разполагат още
с 492 тракторни плуга,
от тях 297
ще участват
в мероприятията
на
полето. Към
наличната
техника се
прибавят
още 419 дискови брани и
343 култиватори. Триста
от наличните 318 сеялки за окопни

култури също ще участват в
пролетните дейности. Към
тях земеделските стопани
за постигане на по-добри
резултати и по-високи добиви ще прибавят машините за разпръскване на минерални торове общо – 165
в различните стопанства
в областта и пръскачки
„Перла” – вентилаторни и
щангови – общо 178, сочи
справката на земеделската
дирекция.

гат да бъдат непредвидими.
И стигаме до същината
на проблема. Видните демократи Барак Обама, Ангела Меркел и други западни
капацитети обвиниха Русия
и Путин в агресия и анексиране на Крим и Севастопол. Добре, да допуснем,
че са прави. Веднага обаче
възниква риторичен въпрос:
Какво правиха САЩ във Виетнам, Афганистан, Ирак,
Либия и другаде по света?
Още помним бомбандировките над разпадаща се Югославия, няколко ракети дори
паднаха в покрайнините на
българската столица София.
Не издържат критика и упреците към Русия и Путин, че
не спазват правилата. Като се
визира споразумението между Сталин, Рузвелт и Чърчил
/ Ялта/ , след Втората светов-

на война, да не се прекрояват границите в Европа и да
не се създават нови държави. Как тогава да си обясним
съществуването на Северно
кипърската турска репулика,
призната само от южната ни
съседка Турция? А Косово?
Или разпадането на бившата
СФРЮ /Югославия/.
Не знам колко американци са родени, живеят и
работят във Виетнам, Афганистан или Ирак, но в Автономната република Крим
от векове живеят руснаци.
Само в Черноморската военна база в Севастопол живеят и работят около 25000
човека. Да не пропуснем:
Крим е подарен на Украйна
през 50-те години на миналия век от тогавашния ръководител на СССР Никита
Сергеевич Хрушчов.

Писмо до редакцията

... И щъркелите дойдоха

През зимата на 2013 година в село Пробуда при пожар изгоря голямо щъркелово гнездо. За да се върнат
красивите птици и тази година тук, се реших и направих сам гнездо от желязна конструкция. Съдейства ми
и кметът Герасим Маринов. Реших , че гнездото трябва да бъде на около 70 см. над електропроводите, заради които всъщност стана пожара миналата година.
Измислил съм и как да се прихване със скоби към стълба.
За да го сложим обаче, ни трябва помощта на енергодружеството, което да отпусне вишка, с която това
да се случи. От там ни отговориха, че трябва да пуснем
молба, която кметът ни веднага подписа. Появи се и нова
пречка – поставянето на гнездото трябва да се съгласува и с РИОСВ – Шумен.
Докато вървеше тази цялата процедура обаче, семейството щъркели вече се върна в село. И сега се опасяваме, че ще си тръгнат, след като не намират своя дом,
който междувпрочем неговите предци са построили преди повече от 60 години.
Молбата ни е, ако може институциите да се задействат овреме, за да не загубим щъркелите, които, сигурен съм, носят късмет на Пробуда.
Богомил АНЕВ,
с. Пробуда
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Ден на Тракия
Поклон пред жертви и герои

В туристическия бранш

По-високи доходи от
нощувки в региона
С 50,2%
са се увеличили приходите
от
нощувки в
Търговище,
спрямо миналата година. Това
съобщи Териториалното статистическо бюро
в града. Общо от приходи
от настаняване и нощувки
през месец януари 2014 г.
са били реализирани 137
377 лева.
Общият брой на нощувките в областта са били 4
197, като от тях настаняването на чужденци е 813.
Броят на пренощувалите
лица през първия месец
на 2014 спрямо последния
на 2013 година намалява с
близо 20%. Относителният
дял на българите е 90,2%
от всички пренощували.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2014
г. е 15.6 %. В сравнение с
предходния месец има намаление на заетостта на
леглата с 6.5%.
В отчетения период в
търговищка област са функционирали общо 21 места
за настаняване, които разполагат с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 418, а на
леглата – 867. В сравнение
с януари`2013 броят на леглата е намалял с 0.6%, а на
стаите – с 1,2%.

Руска ГЕОРГИЕВА
Всяка година Историята
ни припомня по дати от календара събития – важни и
незабравими.
Какво е Тракия за България – българска земя,
която младо-турското правителство завладява и не
отстъпва. Принуждава насилствено българите да
напуснат родните си места
с неописуеми зверства и
убийства. Турските башибозуци озверели от жестокост
– колят, насилват, палят и
горят къщи, ниви и животни. Тракия е обезбългарена.
17 чисто български села са
изгорени, Армаганската долина е обсипана с трупове
на избити българи. Потресен от турската жестокост,
проф. д-р Любомир Милетич
записва разкази на очевидци – оцелели по чудо.
Повод за Балканската
война 1912 г. става отказът
на Турция да признае пълна политическа автономия

„Звезди на парада”

За 11-ти път – конкурс за
детска песен в Търговище
На 27-ми март, четвъртък ще се проведе 11-я
традиционен парад на детската песен. До момента в
него са заявили желание
за участие над 120 деца
от Търговище. За целта те
ще бъдат разделени на три
възрастови групи: деца от
детски градини, ученици от
1-ви до 4-ти клас и от 5-ти
до 8-ми клас. Както винаги,
така и сега главен организатор на инициативата е
диригентът на Градския
духов оркестър Красимира
Коларова.
Децата ще се представян индивидуално и колективно във вокални групи.
Всички участници ще се
представят с по две песни
по избор. Като те ще имат
възможността да изпълняват песни от най-различни
жанрове – от детски песни
до популярна музика. Професионално жури от музи-

канти, както и детско жури
– представители от всички
училища ще оценяват кандидатите по три критерии:
вярна интонация, художествена интерпретация
и артистично представяне
на песните.
Децата събрали наймного точки ще получат
званието „Звезда на парада”, както и уникален
плакет, а всички участници в него, детското жури и
музикалните педагози ще
получат диплом на музикалния парад.
Парадът ще се проведе
в Кино-центрума в сградата на читалище „Напредък” в Търговище. Състезанието ще започне от
10 часа до 12 часа и от 15
часа до 17 часа. Всички
участници ще имат право
на предварителна подготовка преди състезателната програма.

на сърби, гърци, черногорци и българи. Дванадесет
дружини носят български
имена. На юг от Родопите
и в Беломорието бойните
действия са успешни. На
другата година Втора българска армия обкръжава
Одрин. Турското правителство предлага примирие,
но цар Фердинанд и тогавашното българско правителство го отхвърлят.
Нечувани и невиждани са
усилията на българските войници да освободят
собствената си земя. На
13 март по стар стил 1913
г. със себеотрижание и героизъм войници и офицери
превземат Одринската крепост, непревземаем дотогава бостион на турската
армия. Те прилагат и стратегия, и храброст, и умения
и доказва обичта си към
Родината и готовност да
умрат за нея. Шукри паша
обявява капитулацията и
пленен той казва: „Храбростта на българската
армия е безподобна и никаква крепост не може да
й противостои”. На 26 март,
по сегашния календар, в 10
часа българските войски
влизат победоносно в Одрин. Светът е изумен. Вазов
възкликва: „Падна Одрин с
щурм титански…”
На този ден България
отдава почит на хилядите
избити тракийци в боевете
за превземане на крепостта на турската империя. 26ти март е общонационален
ден за почитане паметта
на загиналите офицери и
войници. Тракия остана
кървава рана за тракийските българи и незабравим спомен за хилядите в
бежанци. Тъжни трагични л
години на кървави драми е
при обезбългаряването на с
Източна и Западна Тракия б
от турския башибозук. И ш
нека никога не забравяме л
тракийската Голгота и да не с
допускаме да се повтори у
тракийската трагедия. По- Д
кой на избитите и Поклон! к
26-ти март в Търговище Е
в
ще бъде отбелязан с пани- и
хида и поднасяне на венци т
с
и цветя.
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В Драматичен театър – Търговище
Спокойствието
Запетайки и членове - предпоставка за Николай Урумов в
бич за абитуриентите отслабване „Последният полов атлет”
Прочетохме за вас от в. „Телеграф”

Зрелостниците не могат
да решават тестове и това
ги проваля на матурите,
твърдят експертите на Министерството на образованието. Те нямат култура на
задълбочено четене на въпросите, от където идват и
всичките им проблеми. Другият бич за абитуриентите
е пунктуацията. Оказва се,
че огромен процент от тях
не могат да се справят със
задачата къде да сложат
запетайките.
На зрелостния изпит по
български език на 21 май
зрелостниците ще трябва
да решат 40 отворени и затворени въпроси. Според
експертите липсата на знания и умения е основната
за провал. Ниски резултати
обаче често се получават
и заради незадълбочено
четене и неразбиране условието на задачата. Впоследствие зрелостниците не
съобразяват какво се изиска от тях и вписват грешни
отговори. „Често се случва
учениците да дават повече
от един верен отговор и на
въпросите с избираем отговор, и на въпросите със свободен отговор. Като грешка
се отчита и преписването
на текстовете от изпитния
вариант, когато трябва да
бъдат създадени собствени
текстове”.
Изпитът
Резултатите от последната година показват, че
зрелостниците се справят
по-лесно на задачите с
избираем отговор, но при
тези със свободен отговор срещат затруднения.
Прилагането на езикови
норми, отговарянето със
собствени думи, а не с цитати, създаването на теза,
резюме и аргументативен
текст се оказва особено
трудно за тях. Бъдещите
кандидат-студенти срещат
огромни проблеми при
прилагането на пунктуационната норма в прости и
сложни изречения. Бич за
тях е поставянето на запетаи при еднородни, обособени и вметнати части и
изрази, както и в сложните
изречения. При правописната норма зрелостниците
най-често грешат, когато
трябва да прилагат правилата за слято, полуслято и
разделно писане. Случаите, в които нарушават лексикалната норма, говорят

не само за наслоени проблеми в курса на обучение,
но и за негативно влияние
на социалната среда, в която практикуват с езика,
обясниха специалистите.
Съчинение
Основната трудност за
завършващите
ученици
обаче остава писането на
есе или интерпретативно
съчинение. Съветите на
просветните експерти при
писането на есе са да се
формулира задължително
теза, която да съответства
на поставения проблем.
Тя трябва да бъде с целенасочена и задълбочена
аргументация. Задължително условие за текста е
частите му да са обвърза-

Фалшиви митове и нови
научни данни за един от
най-древните и най-любими
компоненти от средиземноморската диета представи
на специална вечер в Милано Сара Фарнети, лекар
специалист по физиопатология на храненето и метаболизма, съобщава "Панорама". Зехтинът не води до
напълняване, не затруднява
храносмилането и не повишава холестерола. Затова

Стомашните бактерии превръщат черния шоколад в полезни противовъзпалителни съединения, които са полезни за
сърцето, установиха учени.
Чревните бактерии, както и
бифидобактериите преработват
шоколада и освобождават полезни полифенолни съединения,
съобщават изследователи от
университета в Луизиана, САЩ.
Добавянето на плодове към шоколада усилва ферментацията.
Екипът на д-р Джон Финли първоначално прави тестовете като
използва какао на прах, но е категоричен, че тъмният шоколад
съдържа същите полифенолни

или антиоксидантни съединения.
"Консумацията на много сладки и мазни храни може да доведе
до затлъстяване и диабет от 2-ри
тип, но хората трябва да правят
разлика между млечния и черния шоколад. Съдържанието на
какао в продукта е от най-голямо
значение", обяснява д-р Финли.
Въпреки че шоколадът може да
се използва като лекарство, учените съветват да не се консумира
в големи количества.
"Диета, богата на плодове и
зеленчуци, в комбинация с активен начин на живот е най-добрият начин да запазите сърцето си
здраво", твърдят учените.

ни една с друга и езиковите норми да са приложени
правилно. Критериите за
оценяване на съчиненията
и есетата са публикувани
на електронната страница на министерството още
през 2008 година и не са
променени от тогава. „При
създаване на резюме пък
зрелостниците трябва да
умеят да извличат информация от текста и да я обработват по поставената
задача. Те трябва да могат
да композират свой текст,
да прилагат нормите на
книжовния език и да умеят да подбират и съчетават езикови средства”,
споделят още образователните специалисти.

Ако искате да отслабнете,
на първо място трябва просто
да се отпуснете. За тази цел
е добре да се занимавате с
медитация и йога. Новозеландски специалисти са на
мнение, че чувството за тревога и стрес увеличават желанието за приемане на храни – особено такива с високо
съдържание на калории.
В продължение на 2 години те са анализирали хранителните навици на хора,
страдащи от затлъстяване
и правещи опити да отслабнат. 1/3 от тях са използвали
за намаляване на теглото си
т.нар. метод на „умното тяло”,
който включва медитация, занимания с йога и позитивна
визуализация (т.е. опит да си
представят как ще изглеждат
в бъдеще). Друга 1/3 от наблюдаваните се е занимавала с физически упражнения
и е приемала здравословна
храна. Последната група е
била контролна – без специални усилия, насочени към
отслабване.
Изследването показва, че
положителни резултати са
постигнали само тези, които
са се занимавали с йога и медитация. Средно те са отслабнали с 2,5 кг”
“Релаксацията очевидно
е по-ефективен и по-здравословен начин за отслабване в
сравнение с различните диети”, подчертава ръководителката на изследването Каролин Хорват.

Зехтинът – еликсир за дълъг живот

Черният шоколад полезен за сърцето

може да бъде смятан за
еликсир на дългия живот,
убедена е тя. Струдено пресованият зехтин, обясни
доктор Фарнети, притежава
всички качества на функционална храна, което означава, че е богат на полезни
и предпазващи организма
свойства.
Очевидно става въпрос
за зехтин от най-високо
качество, добит по правилния начин, така че да
запази онези съставки, които действат благоприятно
на различните органи на
тялото ни. Преди всичко,
противно на общоприетото,
зехтинът е превъзходен диджестив. Което означава,
че предизвиква секреция на
храносмилателни ензими и
производството на жлъчни
соли: присъствието му в храната стимулира работата на
черният дроб, насочвайки
жлъчния поток по правилен начин. Известно е, че
холестеролът се елиминира
чрез жлъчния поток, така
ежедневната
консумация
на зехтин спомага за понижаване на нивото на холестерол в кръвта, което е вече
научен факт.
Зехтинът е от полза и
при гастрит и други стомашни заболявания, защото
притежава голям противовъзпалителен ефект върху
лигавичните тъкани на храносмилателния апарат. Способства и за извличането
на
мастноразтворимите
витамини (А, D, E, K) и на
калция от храната. Фарнети говори и за хранителните
взаимодействия: така зехтинът, съчетан с други храни,
например със зеленчуците,
увеличава възможностите

за усвояване на витамините. От своя страна, зеленчуците усилват в организма
ефекта на зехтина чрез благотворното взаимодействие
помежду им.
Много изследвания доказват и противораковия
ефект на чистия зехтин заради свойството на компонентите му да инхибират
клетъчното размножаване.
През първите години на живота зехтинът се оказва абсолютно необходима храна,
като съставът му е близък
до този на майчиното мляко. Фарнети обясни още как
зехтинът се оказва един от
големите съюзници в битката срещу една от най-разпространените в днешно
време патологии: метаболитния синдром. Излишъкът на инсулин в организма
води до появата на тумори,
висок холестерол, затлъстяване, инфаркти, диабет. Зехтинът, включен в диетата,
съдейства за намаляване на
количеството инсулин, произведено от организма.
Д-р Фарнети препоръчва зехтинът да присъства
в ежедневното хранене. В
много случаи той помага и
на хората, които са на диета, защото ограничава усвояването на съдържащите се
в храната захари. И отхвърля схващането, че зехтинът
е нестабилен при висока
температура. Дори напротив, загрят "под прага на
пушене", или до 180 градуса Целзий, той е идеален за
всякакъв вид пържене. Фарнети опровергава още един
мит: пържените картофи с
чист зехтин поемат по-малко мазнини и следователно
са по-лесно смилаеми.

Николай
Урумов е „Последният полов атлет” в
едноименната
пиеса на Нийл
Саймън,
постановка
на
Д р а м ат и ч н о куклен театър
„Иван Радоев”
– Плевен.Спектакълът
ще
бъде представен в Търговище на 28 март
от 19.00 ч.
Героят на
Ники Урумов Барни Кешмън
– мъж на средна възраст, с
нежна душа и
никакъв опит в
изневярата, е твърдо решен
да се включи в сексуалната
революции преди да е станало твърде късно.
Изневярата е една от
най-честите теми в творчеството на Саймън. Женен 5 пъти, баща на четири
деца, авторът упорито изследва кризите в брака и
възможно ли е да бъде избегната изневярата.

Можем ли да обичаме
само един партньор?
Естествено ли е това?
Оправдана ли е физическата моногамия, когато
липсва любов?
Има ли втори шанс за самотниците?
Отговорите – на 28 март
от 19.00 ч. на сцената на
Търговищкия драматичен
театър.

За всяка домакиня

Малки кулинарни тайни

За да направите суха
марината за месо или риба
сипете сухи подправки като
майорана, риган, мащерка,
розмарин, босилек в дървено хаванче или направо
върху дървена дъска или
парче прозрачно фолио.
Добавете прясно смлени
сол и черен пипер, куркума.
Смесете добре подправките и оваляйте месото или
рибата в тях. Мариновайте
10-15 минути в хладилника.
Ако месото, което приготвяте е прясно и крехко,
не го изтънявайте с чукче.
Нарежете го на дебели филии и просто ги притиснете
с ръце. След това мариновайте в суха или течна марината.
За да обърнете омлет
по-лесно, захлупете тигана
с друг тиган със същия размер, дръпнете го от котлона
и рязко обърнете.
Когато месите тесто за
пица, използвайте фино
брашно и го пресейте. Направете кладенче в него и
сипете предварително приготвена закваска от суха
или прясна мая с топла
вода и 1 ч.л. захар.
За да разберете дали
сместа за палачинки е с
идеалната гъстота, заграбе-

те от нея с черпак. Сместа
трябва да се стича по задната част на черпака свободно, а не да остава по него.
За да приготвите пилешки бульон, сложете в
тенджера със студена вода
пилешки кости и нарязани
на едро лук, моркови и листа от целина. Когато сместа
заври, намалете огъня и
варете 15 минути. Не добавяйте подправки. Прецедете
бульона и го съхранявайте в
хладилника за няколко дни.
За да мариновате сирене, т.е. да му предадете
леко пикантен и опушен
вкус, нарежете сиренето с
помощта на нож, потопен в
чаша с топла вода, на правоъгълни филийки с дебелина около 0.5 см. Подредете
парченцата сирене на дъното на дълбока чиния или
купа. Поръсете ги с прясно
смлян микс пипер и го покрийте със зехтин. По желание може да добавите други
подправки или нарязани на
ситно каперси и люта чушка. Поставете сиренето в
хладилник за 20-30 минути.
Винаги варете мидите в
тенджера с капак. Добавете
ситно нарязан лук и малко
бяло вино и варете, докато
мидите се отворят. Тогава
може да ги използвате за
сос към паста например.
За да направите малки парти хапки, изрежете
с помощта на малък ринг
кръгчета от меката част на
филийка хляб. Намажете ги
с масло и гарнирайте по ваш
избор със салам, кашкавал,
домат. По същия начин за
малки торти изрежете с ринг
кръгчета от предварително
изпечено кексово тесто и
гарнирайте с бита сметана
или маслен крем и плодове
по желание.
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Вдигане на тежести
Водата от я. „Тича” Подхранват посеви Добро представяне
в Асеновград
не била питейна с есенни култури

(от 1 стр.) на ДКЕВР
противоречи на това от
2012 г., с което е одобрена цената на водата в Шумен. Ето защо
единственото
правно
последствие е, че ако
в бъдеще ВиК поиска
увеличение в цената
на водата, комисията
би трябвало да откаже,
като се позове на настоящото решение.
Последното
увеличение на питейната
вода за търговищенци
бе през март 2012 г.,
а като основанието за
това бе пускането в експлоатация на пречиствателната станция за
отпадни води в града.
Така от 1,92 лева с ДДС
за кубик, цената скочи на 2,57 лв. В нея са
включени и таксите „канализация" - 0,18 лв. за
кубик и „пречистване на
отпадъчни води" - 0,32
лв. Тази цена е при месечно потребление до
20 кубика за абонатите
на дружеството. Тези,
които ползват повече,
заплащат с 55 стотинки
по-висока цена за ку-

бик.
В Търговище, от миналата година, се работи по водния проект
на града, който трябва
да приключи в края на
май 2014 г. Стойността на проекта е 12 700
000 лв., а след неговото
приключване, новоизграденото съоръжение
ще се включи в капитала на дружеството.
Когато водата потече
по новите тръби, ще започне да се начислява
и амортизация на съоръжението. Предстои да
видим дали намалените
разходите, от течове по
водопреносната мрежа,
ще са достатъчни, за да
не се налага увеличаване на цената още в тази
година.
В началото на следващия месец община
Шумен ще обяви обществена поръчка за
избор на проектанти
за изграждането на санитарно охранителната
зона на яз. „Тича”.
Което, разбира се,
касае и нас - търговищенци.

(от 1 стр.) от земеделската дирекция. През
тази година най-много
земи – 356 163 дка се
обработват от кооперации, сдружения и арендатори. Други малко над
27 000 дка са на частни
стопани в Търговищка
област, засели земите
си с пшеница. В община
Търговище има и 1 200
дка с културата, собственост на Опитната
станция по земеделие.
В ход е и кампанията по подхранване на
ечемика и зимната маслодайна рапица в областта. От областната
дирекция „Земеделие”
обобщиха, че земеделците преценяват всяка
стопанска година в какви количества да подхранват в зависимост
от плодородността на
почвите и финансовите
си възможности. В Търговищка област с ечемик са засети общо 56
247 дка. Те са намалени
в сравнения с миналата
2013 г., когато са били
81 737 дка. През тази
най-много ечемик ще

отглеждат кооперации,
сдружения и арендатори – общо 50 784 дка.
През миналата площите
са били 74 672 дка, сочи
сравнителната справка
на земеделската дирекция. Частните стопани
от региона са засели
общо 5 163 дка с културата, докато през 2013
г. те са били с 1 600 дка
повече. Специалистите
от дирекция „Земеделие” отчитат 56 010 дка
подхранени житни площи към момента и още
44 565 дка рапица.

Още пари за двете ни болници
(от 1 стр.) и Антоновско.
До миналата година
държавата плащаше на
болниците за изпълнение на спешна помощ
и преглед при специалист. От тази година ще
се заплащат и необходимите изследвания както лабораторни, така
и например рентгенови
снимки. В наредбата е
публикуван и приетият
ценоразспис,
според

ОБЩИНА АНТОНОВО
О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
1.1. УПИ IХ, кв.4 с.Длъжка поляна, с площ 3700кв.м.,незастроен, при начална цена 7800
лв. без ДДС.
1.2. УПИ I, кв.9 с.Длъжка поляна, с площ 2000 кв.м., незастроен, при начална цена 4200
лв. без ДДС.
1.3. УПИ II от кв.9 с.Длъжка поляна, с площ 1560 кв.м., незастроен, при начална цена 3300
лв. без ДДС.
1.4. ПИ пл.№ 47 кв.10 с.Вельово, с площ 1610 кв.м., незастроен, при начална цена 3370 лв. без ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 08.04.2014 г. от 13.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване
на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 15.04.2014г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:
- 60 лв. за имоти с цена до 5 х.лв.
-120 лв. за имоти с цена до 30 х.лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня,
предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.
За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр. 38; стая № 14

който се заплащат дейностите.
Средствата за допълнителното финансиране
са залегнати в държавния бюджет и ще бъдат заплащани всяко
тримесечие, каквато е
практиката за отчитане
на дейностите в здравните заведения. Наредбата влиза в сила със
стара дата з- от 1 януари 2014 година.
По такава методика в
болницата в Търговище
се субсидират всички
психиатрични заболявания, дейността на
спешното приемно отделение, издръжката на
ТЕЛК и други.
Това допълнително
финансиране касае различни средства от тези,
които Министерството
на
здравеопазването
реши да вложи в модернизирането на спешната помощ в 35 болници
в страната. По тази линия болниците в Попово
и Омуртаг ще получат
още по около 500 000
лева.

Ивана

Мариана

Бенат

Емне

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0170-C0001
“Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”,
чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията
на Община Омуртаг”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От месец февруари 2013 г. община Омуртаг изпълнява проект “Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на
Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По договор BG051PO001-5.1.04-0170-C0001 от схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”. продължителността на проекта е 16 месеца, а стойността му е
83 923,09 лв.
В изпълнение на проекта бе разкрито Звено за услуги в домашна среда към съществуващ «Домашен социален патронаж».Оборудван
бе офис на звеното с необходимата офис техника и мебели за нормалното му функциониране. След проведен конкурс по КТ , в който за
обявените позиции се явиха 35 кандидати бяха назначени 11 безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране – персонал в звеното за услуги.Техническият
секретар, двамата социални работници и осем домашни санитари преминаха тридневен курс на обучение по следните теми: Социални
услуги в общността, Звено за социални услуги в Омуртаг – нови възможности и нови предизвикателства, Специфика на услугите за самотни
стари хора, Специфика на услугите за възрастни хора с увреждания, Специфика на услугите за деца, Права на потребителите на социални
услуги, Професионални умения в кризисни ситуации, Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя, Общуване с
потребителите, Процедура за осигуряване на достъп до дома на потребителя, Етични принципи в работата, Запознаване с Методиката за
предоставяне на услугите, Организация на услугата. На обучените лица бяха връчени сертификати.
В резултат на проведената информационна кампания бе проявен голям интерес към новата услуга и в определения срок бяха подадени
55 заявления от кандидат потребители - лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число и
деца, и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Според утвърдената Методика за оценка на потребностите
на кандидатите за потребители на почасови услуги, ДСП гр. Омуртаг направи оценка на потребностите на кандидат потребителите. Назначената комисия от специалисти в община Омуртаг определи 28 потребители, които отговарят на целевата група по проекта. С 26 от тях бяха
сключени договори за предоставяне на услугата от 01.05.2013 г. През месец май 2013 г .бяха включени още 6 потребители.През периода от
01.05.2013г. до м.март 2014 г. са оценени 69 кандидатури на нуждаещи се.През този период от време бяха обслужени 39 лица, от които две
деца.В момента услугата се предоставя в селата Камбурово, Козма Презвитер, Звездица, Горно Новково, Голямо Църквище и в гр.Омуртаг.
В с. Камбурово един домашен санитар обслужва петима потребители, в с. Козма Презвитер – двама домашни санитари обслужват 7
потребители, от които едно дете, в с. Звездица един домашен санитар обслужва трима потребители – двама от които в Горно Новково и
Голямо Църквище. В гр.Омуртаг трима домашни санитари обслужват 10 потребители, а двамата социални работници - 6 потребители. Една
потребителка ползва услугите и на домашен санитар и социален работник.
Потребителите заплащат утвърдена от общински съвет Омуртаг такса за ползване на услугата «Помощ в дома» в размер на 0,20 лв. на
час, но не повече от 30 на сто от дохода на лицето, което ползва социалната услуга. Срещу тази такса хората с увреждания и самотни възрастни получават такава помощ в дома от която имат нужда и в удобно за тях време – почистване, пазаруване, готвене, социална подкрепа,
поддържане на лична хигиена, придружаване да лечебно заведение и др.
Проекта е отворен за подаване на заявления от кандидатите за потребители на услугата през целия период на изпълнение.
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Омуртаг носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията
за социално подпомагане”.
Инвестира във вашето бъдеще!

Алишен

Али

В зала „Иван Веселинов” в Асеновград от 12
до 16 март т.г. се проведе
държавният лично-отборен шампионат по вдигане на тежести за момчета
и момичета, кадети и кадетки, юноши и девойки,
както и за мъже и жени.
В него взеха участие 356
състезатели от над 40
спортни клуба от цяла
България. Домакин на
първенството бе СК „Вдигане на тежести – Асеновец” – Асеновград.
Търговище бе представен в турнира от спортния
клуб по вдигане на тежести „Светкавица 1971 г.”
Треньорите Петър Йорданов и Лъчезар Йорданов
заведоха в Асеновград
десет от своите възпитаници. Те завоюваха по
едно първо и второ, две
трети и две пети места в
турнира. Ето и имената на
най-добре представителите се наши спортисти:
Първо място в категория 35 килограма спечели
Ивана Петрова, а втора в
същата категория стана
Мариана Младенова.
В категория 40 килограма трето място завоюва Бенат Николаев
Даскалов. Също с бронз
своите гърди окичи Емне
Билялова Ахмедова в категория 53 кг. Алишен Неджибов Алиев в категория
40 кг е седми. Пето място
в категория 45 кг спечели
Айлин Бюлет Осман, а
Руси Русев също зае петото място в категория 35
кг.
Треньорите са доволни
от представянето на своите възпитаници, имайки
предвид, че спортният
клуб по вдигане на тежести бе сформиран само
преди няколко месеца.

Екоинспектори и полицаи

Проверки в пунктове за отпадъци

Проверявани са пунктове за изкупуване на
метали на територията на община Попово.
Акцията е по линия на
нерегламентирано разкомплектоване на автомобили и търговия с отпадъци на черни цветни
метали, съобщават от
ОД на МВР в Търговище.
Акцията е проведена съвместно от полицейски служители и
представители на Регионалната инспекция за
опазване на околната

среда и водите /РИОСВ/ в Шумен. За ден са
проверени два обекта –
един пукт за изкупуване
на метали и една площадка.
Следено е дали изкупените и предадени в
обекта МПС разполагат
с разрешително, издадено от екоинспекцията.
В пункта контролните
органи не са установили
нарушения. На площадката са установени такива, съставени са констативни протоколи.

Понеделник, 24 март 2014 г.
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ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
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!

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

Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

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.
На 07.04.2014 г., от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: вилна зона „Серсема” гр.Търговище (МТП „Димитър Михайлов” и БКТП
„Войнишка градина”), захранени от ВЕЛ ”КОС”.
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

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

СЪОБЩЕНИЯ

(3-10)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ



(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

(1-4)

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



(1-4)

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ТЪРГОВЕ

(1-4)

и още много оферти...

ÍÀÅÌÈ



(1-9)

56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
60 кв.м. Широк център, ет.5, подобр.
55 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
65 кв.м. В района на Бряста, ет.8
42 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
52 000
77 кв.м. Идеален център, ет.4, с таванска стая
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, завършен 69 000
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, добро състояние
двустаен панел
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 3, подобрения
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 3, ет. 1, подобрения
40 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
38 000

РЕКЛАМИ

(1-2)

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
42 000
39 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), ново
строителство, завършен вид 27 000
40 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
29 500
40 кв.м. Запад 2, ет. 1, луксозно
отремонтирана, панелна
35 000
40 кв.м. В района на Дом “Майка и дете”,
ет. 5, преустроена, обзав.
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
43 кв.м. Борово око, ет. 5, след ремонт 43 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
Център, ет. 4 (жилищен),
двустаен, ново строителство 59 000
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1,
отремонтиран
50 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
47 000
52 кв.м. Пазара, ет. 2
45 000
53 кв.м. Широк център, ет.3, ново
строителство, завършен вид 50 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

(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

24 март 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Агент XXL
21.00 ч. - комедия

24 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 Бразди
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Светът на живо:
Стените на Европа /
Италия, Германия,
Полша/ документална
поредица
22:30 По света и у нас
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс - тв филм

bTV

18:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости - сериал
10:30 Сърцето на мрака - драма
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момичета сериал
14:00 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
22:00 Светкавичен огън - екшън

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Розали и Айлс - сериал
11:00 Да служиш и пазиш - трилър
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Приятели с деца - драма
18:00 Никита - Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Гробницата на дракона приключенски
23:00 Проблясък - трилър

bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
06:30 Тази сутрин
08:00 Приказки безкрай 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
11:30 Бон Апети
09:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
10:00 Дънстън сам в хотела 13:30 Изборът на Лара комедия
сериал
12:00 Клуб Веселие - сериал
14:30 Цветовете на любовта 13:00 Майк и Моли - сериал
- сериал
14:00 Предградие - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 14:30 Слънчева Филаделфия 16:30 Кухнята на Звездев
сериал
17:00 bTV Новините
15:00 Напълно непознати 17:30 Времето лети - сериал
сериал

ВТОРНИК

14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - 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
09:30 Времето лети - сериал
22:00 Командир на взвод 10:30 Пепел от рози - сериал
драма
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 00:00 Кобра 11: Обади се! сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
15:00 Блясък - риалити
Kino Nova
15:30 Пътят към висшата мода - 07:40 Американска приказка
риалити
- анимационен
16:00 Призракът на Елена 09:45 Фирмата - сериал
сериал
10:45 Осмо чувство - сериал
17:00 Любов и предателство - 11:45 Костюмари - сериал
сериал
12:45 Фирмата - сериал
20:00 Цветовете на любовта 13:45 От руса по-руса -комедия
сериал
15:40 Отменено уволнение 22:00 Престъпления и страсти
драма
- сериал
18:00 Костюмари - сериал
23:00 Призракът на Елена 19:00 Осмо чувство - сериал
сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
Nova TV
21:00 Агент XXL - комедия
06:20 Здравей, България
23:10 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
то: Маями - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Новините на Нова
TV 7
13:30 Мелодията на сърцето - 12:30 Новини
сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
15:00 Черешката на тортата - тв 14:00 Лекар в планината шоу
сериал
16:00 Новините на Нова
15:00 Дневниците на Кърти16:20 Часът на Милен Цветков
цата
17:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
18:00 Сделка или не – тв. игра 16:00 Великолепният век 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Като две капки вода - шоу 17:00 Дневен ред - ток шоу
23:00 Господари на ефира - шоу 18:30 НОВИНИ
23:30 Новините на Нова
19:30 Следващият, моля - тв
00:00 Д-р Хаус - сериен
игра
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
Diema TV
21:30 Великолепният век 09:00 Маями Вайс - сериал
сериал
10:00 Обещанието - екшън
22:30 Новини
12:00 Смело напред - сериал
22:55 Club News: Десертът 12:30 Безсмъртен - сериал
лайфстайл
13:30 Морски патрул - сериал

Kino Nova - Агент XXL 2
21.00 ч. - комедия

25 март
БНТ 1

16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Предградие - сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Като Майк - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
bTV Action
18:30 Смело напред - сериал
08:30 В.И.П - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Кости - сериал
20:00 Военни престъпления 11:30 Праведен - сериал
сериал
12:30 Най-добрият нинджа –
bTV Lady
21:00 Питайте Джим - сериал
риалити
08:00 Диво сърце - сериал
21:30 Студио Carlsberg
13:00 Добрите момичета 09:30 Времето лети - сериал
Premium Football
сериал
10:30 Пепел от рози - сериал
21:45 Футбол: Манчестър
14:00 Щитът - сериал
12:30 Бон Апети
Юнайтед - Манчестър
15:00 Кости - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Сити - директно
17:00 Кралете на бягството 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс сериал
токшоу
Kino Nova
18:00 В.И.П - сериал
15:00 Часът на мама- токшоу
07:50 Франклин и съкровище
19:00 Праведен - сериал
16:00 Призракът на Елена то от езерото - анимационен
20:00 Щитът - сериал
сериал
10:00 Фирмата - сериал
21:00 Италианска Серия А 17:00 Любов и предателство - 11:00 Осмо чувство - сериал
студио
сериал
12:00 Костюмари - сериал
21:45 Италианска Серия А
20:00 Цветовете на любовта 13:00 Фирмата - сериал
23:45 Италианска Серия А сериал
14:00 Любителката на мисте22:00 Престъпления и страсти
студио
рии - сериал
- сериал
bTV Cinema
15:55 Агент XXL - комедия
23:00 Призракът на Елена 07:00 Никита - сериал
18:00 Костюмари - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
Nova TV
10:00 Розали и Айлс - сериал
20:00 От местопрестъпление11:00 Да служиш и пазиш (част 06:20 Здравей, България
то: Маями - сериал
09:30 На кафе - НТВ
2) - трилър
21:00 Агент XXL 2 - екшън11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:00 Розали и Айлс - сериал
комедия
13:00 Новините на Нова
14:00 Никита - сериал
23:10 От местопрестъпление16:00 Гробницата на дракона - 13:30 Мелодията на сърцето то: Маями - сериал
сериен
приключенски
TV 7
18:00 Никита - Отмъщението - 15:00 Черешката на тортата - шоу 12:30 Новини
16:00 Новините на Нова
сериал
13:00 Мъртвата зона - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков 14:00 Лекар в планината 19:00 Фамилията - сериал
20:00 Градска полиция - сериал 17:30 Господари на ефира - шоу
bTV
сериал
21:00 Пътешествие до центъра 18:00 Сделка или не – тв. игра 15:00 Дневниците на Кърти06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
на Земята - екшън
09:30 Преди обед - токшоу
цата
20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Фамилията - сериал
11:30 Бон Апети
15:30 Новини
23:00
Господари
на
ефира
шоу
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
16:00 Великолепният век 23:30 Новините на Нова
09:00 Комиците - шоу
12:30 Шоуто на Слави
сериал
Diema TV
10:00 Като Майк - комедия
13:30 Изборът на Лара 17:00 Дневен ред - ток шоу
07:40 Новата мисия невъзможна 18:30 НОВИНИ
12:00 Клуб Веселие - сериал
сериал
- сериал
14:30 Цветовете на любовта 13:00 Майк и Моли - сериал
19:30 Следващият, моля -тв игра
09:00 Маями Вайс - сериал
14:00 Предградие- сериал
- сериал
20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
10:00 Командир на взвод 15:30 Пепел от рози - сериал 14:30 Слънчева Филаделфия
21:30 Великолепният век драма
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
сериал
12:00 Смело напред - сериал
15:00 Напълно непознати
17:00 bTV Новините
22:30 Новини
12:30 Безсмъртен - сериал
- сериал
17:30 Времето лети - сериал
22:55 Club News: Десертът 16:00 Гувернантката - сериал 13:30 Морски патрул - сериал
18:30 Лице в лице
лайфстайл
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 - тв
филм
14:20 Кълна се - аз всичко
бих повторил документален
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
23:00 Сполуките и неволите
на Мол Фландърс - тв филм

19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Фамилията - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

17:00 Аламинут - шоу
18:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Предградие - сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Някъде на запад - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

СРЯДА

bTV Comedy - Бебето беглец
20.00 ч. - комедия

26 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 - тв
филм
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Втори шанс - тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню 13-сериен тв филм
23:55 Бързо, лесно, вкусно

21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

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
19:00 Без пукната пара сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Бебето беглец - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
22:30 Старчета разбойници
- сериал

23:30 Д-р Хаус - сериен

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
08:55 Маями Вайс - сериал
bTV Action
09:55 Тайна - драма
08:30 В.И.П - сериал
12:00 Смело напред - сериал
09:30 Кости - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
11:30 Праведен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
12:30 Най-добрият нинджа 14:30 Военни престъпления
риалити
- сериал
13:00 Добрите момичета 15:30 Новата мисия невъзсериал
можна - сериал
14:00 Щитът - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
15:00 Кости - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
17:00 Кралете на бягството 18:30 Смело напред - сериал
сериал
19:00 Морски патрул - сериал
18:00 В.И.П - сериал
bTV Lady
20:00 Военни престъпления
19:00 Праведен - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
- сериал
20:00 Щитът - сериал
09:30 Времето лети - сериал
20:55 Кобра 11: Обади се! 21:00 УЕФА Шампионска Лига- 10:30 Пепел от рози - сериал
сериал
магазинно предаване
12:30 Бон Апети
21:30 Италианска Серия А 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:55 Студио Carlsberg
Premium Football
студио
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 22:00 Футбол: Ливърпул 21:45 Италианска Серия А
токшоу
Съндърланд - мач от
23:45 Италианска Серия А 15:00 Дом и градина - идеи и
английската Висша
студио
решения
Лига, директно
16:00 Призракът на Елена bTV Cinema
23:55 Студио Carlsberg
сериал
07:00 Никита - сериал
Premium Football
17:00 Любов и предателство 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 Розали и Айлс - сериал
Kino Nova
11:00 Пътешествие до центъра 20:00 Цветовете на любовта 07:35 От руса по-руса - косериал
на Земята - приклюмедия
22:00 Американска наследница 10:00 Фирмата - сериал
ченски
- сериал
13:00 Розали и Айлс - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
23:00 Призракът на Елена 14:00 Никита - сериал
12:00 Костюмари - сериал
сериал
16:00 Под опека - драма
13:00 Фирмата - сериал
18:00 Никита: Отмъщението 14:00 Любителката на мистеNova TV
bTV
сериал
рии - сериал
06:20 Здравей, България
06:30 Тази сутрин
19:00 Фамилията - сериал
15:55 Агент XXL 2 - екшън09:30 На кафе - НТВ
09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Градска полиция - сериал 11:30 Цвете от Изтока - сериен
комедия
11:30 Бон Апети
21:00 Мобилна връзка - екшън 13:00 Новините на Нова
18:00 Костюмари - сериал
12:00 bTV Новините
13:30 Мелодията на сърцето - 19:00 Осмо чувство - сериал
12:30 Шоуто на Слави
20:00 От местопрестъплениесериен
13:30 Изборът на Лара то: Маями - сериал
15:00 Черешката на тортата - тв
сериал
21:00 Агент XXL 3: Еволюция
шоу
14:30 Цветовете на любовта
23:00 Убиец на пътя 2 - екшън 16:00 Новините на Нова
- екшън-комедия
- сериал
16:20 Часът на Милен Цветков 23:15 От местопрестъплениеbTV Comedy
15:30 Пепел от рози - сериал
то: Маями - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу
08:00 Приказки безкрай 16:30 Кухнята на Звездев
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
TV 7
17:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
15:00 А група: Ботев /Пд/17:30 Времето лети - сериал 09:00 Аламинут - шоу
20:00
Големите
надежди
шоу
10:00 Някъде на запад
Черно Море /Варна/,
18:30 Лице в лице
22:30 Господари на ефира - шоу
- комедия
мач от българския
19:00 bTV Новините
23:00 Новините на Нова
12:00 Клуб Веселие - сериал
футболен шампионат
20:00 Север Юг - сериал

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - Училище за чар
20.00 ч. - комедия

27 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 - тв
филм
14:20 На прицел разследващо
предаване
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Доктор Живаго 6-сериен тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Още от деня
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Икар 2013 г.
23:00 Световно първенство по
фигурно пързаляне

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

bTV Action

07:00 Супермен, пилотни-анимационен
07:30 Супермен- анимационен
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Праведен - сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момичета сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости - сериал
17:00 Кралете на бягството сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Праведен - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А
23:45 Италианска Серия А студио

bTV Cinema

09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Розали и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Гробницата на дракона приключенски.
13:00 Розали и Айлс: Криминални досиета - сериал
bTV
14:00 Никита - сериал
06:30 Тази сутрин
15:00 Фамилията - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Мобилна връзка - екшън
11:30 Бон Апети
18:00 Никита: Отмъщението 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
19:00 Трета смяна - сериал
13:30 Изборът на Лара 20:00 Градска полиция - сериал
сериал
14:30 Цветовете на любовта 21:00 Гран Торино - драма
23:00 Последните часове на
- сериал
Земята - фантастика
15:30 Пепел от рози - сериал
bTV Comedy
16:30 Кухнята на Звездев
08:30 Аниманиаци - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал 09:00 Шоуто на Слави
10:00 Бебето беглец
18:30 Лице в лице
- комедия
19:00 bTV Новините
12:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Север Юг - сериал

13:00 Майк и Моли - сериал
14:00 Без пукната пара сериал
14:30 Слънчева Филаделфия сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
16:30 Старчета разбойници сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Старчета разбойници сериал
19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Училище за чар - комедия
22:00 Ало ало - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
10:00 В светлината на прожекторите - екшън
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзbTV Lady
можна - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
09:30 Времето лети - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
10:30 Пепел от рози - сериал
18:30 Смело напред - сериал
12:30 Бон Апети
19:00 Морски патрул - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 Военни престъпления
14:00 Часът на мама- токшоу
- сериал
15:00 Духът на здравето
21:00 Кобра 11: Обади се! 16:00 Призракът на Елена сериал
сериал
22:00 Телепорт - екшън-фан17:00 Любов и предателство тастика
сериал
23:50 Кобра 11: Обади се! 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
Kino Nova
21:00 Цветовете на любовта 07:30 Гаджето на майка ми сериал
комедия
22:00 Американска наследница 10:00 Фирмата - сериал
- сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
23:00 Призракът на Елена 12:00 Костюмари - сериал
сериал
13:00 Фирмата - сериал
00:00 Любов и предателство - 14:00 Любителката на мистесериал
рии - сериал
Nova TV
15:45 Агент XXL 3: Еволюция
06:20 Здравей, България
- комедия
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Костюмари - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен 19:00 Осмо чувство - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 От местопрестъпление13:30 Мелодията на сърцето то: Маями - сериал
сериен
21:00 Представи си това 15:00 Черешката на тортата - тв
комедия
шоу
23:15 От местопрестъпление16:00 Новините на Нова
то: Маями - сериал
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В напрегнатото всекидневие много важно е да си даваме отдих - на тялото и на
душата. Да умеем да отпуснем газта, когато виждаме,
че скоростта бясно расте.
Вие способна ли сте да кажете "Стоп!" точно в момента, в който трябва да поемете въздух или продължавате
да пренавивате пружината
без да забелязвате, че успехът не ви съпътства. Този
тест ще ви даде отговор на
въпросите:
1. Имате ли навик у дома
да преразказвате целия си
работен ден:
А) имам нужда от активен
събеседник, за да споделя
много неща
Б) само ако изрично ме
попитат
В) не, напусна ли работното си място, мисля само
за приятни неща.
2. През уикенда търсите
ли отдих извън дома:
А) не, защото имам много
изостанала работа от седмицата
Б) ако приятели ме навият
В) смятам, че това са дни
за пълноценна почивка в
друга обстановка.
3. Когато нещо не ви върви, захвърляте ли го, за да
се отдадете на по-приятно
занимание:
А) не мога да си го наложа, а продължавам да се
мъча и изнервям
Б) стигам и до такова решение
В) задължително сменям
задачата или просто си почивам
4. След добре свършена
работа давате ли си малък
прозорец за релаксация:
А) не, защото това ми
дава импулс да се захване с
нещо друго
Б) Най-често се възнаграждавам
В) С нетърпение чакам
този момент, за да разпускам
5. Случва ли ви се цяла
нощ да танцувате?
А) не обичам щурите купони
Б) от време на време разкършвам тяло
В) без умора мога да изкарам повече време
6. Какво предприемате,
когато се чувствате много
уморена:
А) посягам към чаша алкохол
Б) безцелно гледам в
една точка
В) взимам велосипеа или
кънките в зависимост от
времето и "зареждам" батериите си
7. Случва ли ви се да прекарате годишната отпуска у
дома:
А) напоследък - да
Б) правя всичко възможно това да стане
В) не планирам нещата
отдалеч.
РЕЗУЛТАТИ
5 и повече
отговори А):
Не организирате по
най-добрия начин своята
почивка. Все имате някакви задачи, коит не ви позволяват да се отпуснете
дори, когато имате малък

отдих. Явно нещо куца в
планирането ви, което не
ви позволява да се насладите нито на почивката,
нито на работата. Нямате система, карате както дойде.
5 и повече
отговори В):
На думи добре разграничавате времето за
труд и за отдих, но не

го спазвате в практиката. Общо взето, все сте
в напрежение от мисълта, че нещо ви предстои.
Опитайте се да внесете
повече ред в заниманията
си и да си наложите да не
мислите за работа, когато почивате и обратно.
5 и повече
отговори Б)
Умеете да разпускате

и да се радвате на всеки свободен миг. Търсите
най-добрия баланс между
напрежението и отдиха,
за да ви остане време да
релаксирате. Но истинската почивка за вас не
е бездействието , отпускането върху дивана.
Обичате да спортувате,
да танцувате да се веселите с приятни компании.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Доизяснявате проблеми, които ви притесняваха през уикенда.
Овните като Близнаците да се помъчат да извлекат позитивното от
спорове и критики, ако се обиждат на колеги, партньори и близки, че
сега не подкрепят идеите им за изява, няма да спечелят много. Действайте
сами, а резултатите ще привлекат съюзници. От вас ще зависи да организирате разширяващата се дейност добре.
ТЕЛЕЦ Хубава седмица, дори служебната ви изява да зависи от шефове, влиятелни партньори, претенциозни клиенти. Телците са си набелязали куп задачи, ако има проблеми в работата – ще споделят
какво пречи, ще искат услуги. Можете да разчитате на закрила от високопоставени хора, имат ви доверие заради стриктността и професионалните
умения. Идват и повишение, и признание.
БЛИЗНАЦИ Като Овни изяснявате и разчиствате спънките в работата. Все пак Близнаците да помнят, че новите им начинания зависят
и от благосклонността на шефовете. Можете да ги привлечете не с
раболепие, а със сериозни изяви и проекти, колегите ви няма откъде
да извадят по-убедителни аргументи от вашите. Организирайте стриктно дейността и не хранете интриганти и лентяи.
РАК Вие и Везни трябва да обмислите много подробно плана си за
работа, печалбите може да се окажат доста добри. Раците са далновидни, да бъдат и бдителни. Някои не разпределят точно задачите в екипа и после няма да останат доволни от свършеното. Не
прехвърляйте свои отговорности на по-неопитни колеги и да са ви близки, не
коментирайте кога и как ще действате.
ЛЪВ До края на новата седмица се очертават доста административни
и финансови въпроси за уреждане, но ние няма да отстъпите от отговорностите си. Лъвовете не обичат да висят пред разни гишета, да
подготвят прецизно документите си, по-бързо ще свършат работа или
ще защитят правата си. Ако имате учебни или научни задачи, ще се отличите,
ако търсите работа – ще дойде и хубава оферта.
ДЕВА Полагате голямо старание за изпълнение на делови задължения, шансът е все по-благосклонен към идеите ви. Но и Девите трябва
да се щадят, някои не обръщат нужното внимание на сезонни неразположения. И за здраве, и за бизнес начинания се съветвайте с компетентни хора. Не е моментът да експериментирате с уважението на клиенти
и шефове, близки ще ви помогнат.
ВЕЗНИ В следващите няколко дни ще анализирате внимателно служебната ситуация, няма да се връщате към старите идеи за работа.
Везните ще получат условия да се изявят в по-различна светлина,
да привлекат нови хора към дейността. Бъдете предпазливи, обичате
да спорите, но сега близките са по-чувствителни към критиките. Очертават се
ненадейни вести и гости, вкъщи поне да е спокойно.
СКОРПИОН Сега се разминавате с доста планове и намерения, нещо
в последния момент поставя сериозни прегради пред начинания.
Скорпионите да не се притесняват, скоро ще се види: всяко зло е за
добро. Дано сте настроени по-философски, някои от знака много бързат за промени в работата, за печалби. Успехът ще си дойде закономерно, а
вие анализирайте по-задълбочено мотивите на околните.
СТРЕЛЕЦ Не сте наясно с някои неща в деловата сфера и затова не
бързайте с оценки, укори и пр. Стрелците да анализират ситуацията,
бързо могат да променят нещо в плана си, така че той да се впише
по-добре в проектите на вишестоящите и изпълнението му да им донесе повече печалби. Ако ви се учи, наистина е от полза. Едни се записват в
курсове, други си намират наставници.
КОЗИРОГ До края на новата делова седмица няма как да разгърнете
професионалния си потенциал, но и от изпълнени рутинни задължения
може да се изпита удоволствие. Козирозите като че ли са склонни да
оставят работата си на самотек, не им е в стила и няма да се радват на
високи резултати. Бъдете бдителни – ще ви се отвори шанс за нещо ново, ще
изкарате добри пари. И допълнителна дейност да е, оценяват ви.
ВОДОЛЕЙ Действате по плановете си тихо, кротко и много резултатно.
Водолеите знаят как да извлекат полза и от съвестното изпълнение на
по-рутинни задачи, шефовете им имат доверие, вече се канят да им възложат по-отговорни проекти. Предвидили сте какво ще ви искат, имате
идеи за нови изяви и сътрудници, така че дойде ли време, няма да отлагате
или да се маете.
РИБИ Уморителна седмица ви предстои, делата ви са по-рутинни, а
имате толкова други идеи... Рибите да потърсят подкрепа от влиятелни хора, може и преките им шефове да се заинтересуват. Докато не
уговорите твърдо какво и защо да променяте, не бързайте, нали и
колегите ви трябва да са готови да участват в начинанието. С търпение ще
постигнете важни неща, после ще разгърнете и още инициативи.

Понеделник, 24 март 2014 г.
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ÒÎÏ ÂÈÖ
Вечер, мъж и
жена ще правят
секс.
- Скъпи, изключи
лампата, моля. Пречи ми.
- Как ти пречи?
- Виждам те...
***
Трима ловджии
си говорят за жените си:
- Моята е като
сърна!
Стройна,
нежна, с големи
влажни очи?
- А моята е хитра, лукава, бърза ?
като лисица.
- А моята пък,
да ви кажа, външно
изглежда като човек...
***
- Миче, що разправяш, че съм дебела? Моят ми каза,
че съм във форма...
- Пено, ми той
твоят е учител
по
математика,
за него идеалната
форма е кълбото.
***
Заплатата
на
инж. Петров влезе
в Книгата на Гинес.
Там той я крие от
жена си.

Талантите на I ОУ "Христо Ботев" в Търговище

Какво кара мозъка
да чувства доверие?

Липсата на сън води до загуба на мозъчни клетки

Опити в лабораторни
условия върху мишки
показват, че недостатъчното спане причинява смъртта на 25 процента от определени
клетки, установиха учени, цитирани от ВВС.
Ако същото се окаже
вярно и за хората, пропуснатият сън ще крие
доста по-големи проблеми, отколкото сме
предполагали,
става
ясно от изследването на
учени от Университета
на Пенсилвания.
Те наблюдавали мишки, които след няколко
денонощия с ограничен

сън започнали да губят
специални неврони в
мозъка си. Според учените режимът, на който са били подложени
мишките е подобен на
този, с който живеят работещите нощна смяна.
Това е първото доказателство, че загубата
на сън може да доведе
до загуба на мозъчни
клетки. Според учените
все пак са необходими
повече доказателства
преди да се заключи,
че хората, които не си
доспиват са изложени
на риск от постоянни увреждания.

Недоспиването спасява от лоши спомени

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

Тъй като една от основните функции на съня е да
помага на новите спомени
да улегнат, избягването му
може да предпази психиката
ни от насаждането на неприятни травми. Това доказват и
научните изследвания.
Сънят спомага за пренасянето на информацията от
краткосрочната към дългосрочната памет, в която данните могат да останат месеци и години.
Понякога обаче се случват неща, които по-добре
и да не си спомняме. Катастрофи, военни операции,
насилие, травми - всичко
това може да доведе до
болестно състояние, което
психолозите наричат посттравматично стресово разстройство (ПТСР).
Специалисти от Националния център
по неврология
и психиатрия в

които са вдишали окситоцин в крайна сметка
инвестират повече пари,
отколкото онези, които
са вдишали плацебо.
Изглежда допънителната доза окситоцин е увеличила доверието им.
Но изводът не е толкова топъл и приятен. Колкото повече си вярвали
участниците,
толкова
повече се активирала
една зона в мозъка, известна като „опашато
ядро” (nucleus caudatus),
един от центровете на
удоволствието. И колкото повече укрепвало
доверието им, това опашато ядро започвало да
се активизира все порано. Така участниците
започнали да приемат
печалбите от всяка инвестиция за даденост.
Което довело изследователите до заключението, че ние не вярваме
на хората поради някаква универсална морална
сила. Вярваме им, защото това възнаграждава
един от устремените към
удоволствието центровте в мозъка ни. Мозъкът
ни просто обича приятния прилив на окситоцин.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

Токио са провели експерименти, които доказват, че
липсата на сън действително може да ни предпази от
лошите спомени.
"Лишаването от сън след
травматично събитие може
да предотврати развиването на посттравматично
стресово
разстройство.
Данните, които получихме,
могат да изяснят функционалната роля на острата
инсомния (хронично безсъние) при хората и да помогнат за разработването на
стратегия за профилактично ограничаване на съня с
цел предотвратяването на
ПТСР," посочват учените.
Ето защо безсънието
може да е полезно понякога
- като подсъзнателен опит да
се предпазим от психическа
травма.

Чувството на доверие
е заложено в устройството на човешкия мозък, но може би то не е
нещо толкова благородно, колкото са ви учили.
Невронауката днес има
обяснянение, което разчита на редица удивителни биохимични процеси.
В едно изследване
учените помолили 49
участници да играят по
двойки игра на доврието – работейки заедно
като брокер и инвестиор, те събират голяма
сума пари, инвестирайки един в друг. Но за да
бъде увеличен рискът, а
следователно и доверието, има едно важно условие – един от участниците може да открадне
всички пари във всеки
един момент.
Преди да започнат играта, някои от участниците е трябвало да вдишат спрей, съдържащ
окситоцин. Окситоцинът
е известен като „хормонът на любовта”, но
учените са открили, че
той има роля в това да
предразполага към доверие. И изследването
го доказва. Участниците,

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

 0876 69 47 81
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