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КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

За нова визия на Пазара Намаляват
децата в училище
Свилен НИКОЛОВ
Днес
общинските
съветници в Търговище
ще обсъждат предложението на управителя
на „Общински пазари”
ЕООД Синан Самиев,
как действащия централен пазар да стане
по-удобен и достъпен - както за
жителите и гостите на града,
така и за търговците,
който
излагат стоките
за продажба на
пазарната площадка.
О б щ и н с к ата
фирма
стопанисва покритият
пазар, част от
е д н о ет а ж н ат а
сграда разположена на
пазарната площадка,
обособена като 12 самостоятелни търговски
обекта – магазини и
павилиони, както и част
от открития пазар. На
терена отреден за търговска дейност, познат
на всички ни като пазара, работят и два частни
пазара. В годините ремонтни дейности и подобрения на пазарната
площадка не са правен
- нито от страна на общината, нито от частиците, който също отдават сергии на търговци.
В докладната Синан
Самиев
посочва, че
състоянието на общинските обекти не е особено добро, подчертавайки, че те са лишени

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

от всякакви естетиче- от нас са пазарували в
ски качества. Ежегодно молове и знаем за удобса правени ремонтни ствата, които предлагат
дейности, но те са били за да привлекат клиенс цел поддръжка. Сред- ти. Пазаруването днес
ства за реконструкция не е само времето, в кои обновяване последно ето да накупиш нещо за
бяха заделени, когато трапезата, но и място
(на 2 стр.)
бе покрит част от па- да се
Сега на Пазара е и тясно, и неугледно

зара. По думите на Самиев част от обектите и
начина им на ползване
се различава коренно
от замисъла, с който са
били построени преди
години.
Всеки един от нас се
е сблъсквал с редица
неудобствата, когато е
пазарувал там. От липсата на паркинг, където
да оставиш колата, през
лабиринта от неугледни
сергии, който трябва да
преодолееш, за да си
напазаруваш зарзават,
до неудобствата за клиента, дошъл с парите си
тук да пазарува. Имаме
претенции, че сме европейски град, а пазарът
и търговията, която се
върти там е замръзнала
във времето. Повечето

В Търговище
организират

Шахматен
турнир

Шахматният
спортен клуб „Мисионис” в
Търговище организира
открит турнир за любителите на шаха в града.
Той ще се проведе в
събота, 29 март 2014 г.,
от 9,30 часа. Срещите
ще се състоят в залата на шахматния клуб,
която се намира на ул.
„Христо Ботев”14 /синята спортна зала/, входът
е преди този за баскетболната зала.
Председателят
на
клуба Стойчо Божилов
кани всички любители
на древната игра в нашия град да посетят,
като зрители или участници турнира.
Участието е безплатно.

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

Няма глобени родители за отсъстващи деца от училищата

Нито една санкция
спрямо родители, чиито деца отсъстват или
прекъсват училище, не
е наложена до момента
в общините от област
Търговище. По закон те
трябва да бъдат санкционирани с глоби от 20
до 50 лв., а при повторно нарушение до 200
лв. Действат обаче мерките, заради отсъствия
да се спират детските
надбавки за месеца.
Това стана ясно на
съвместна
пресконференция на 24 март,
понеделник, на зам.
областният и ВИД областен управител Фатме Дерели, началникът
на Регионалния инспекторат по образование
Дарина Димитрова и
старшият експерт Стефан Станчев, във връзка с напусналите училище през първия учебен
срок.
В цялата област от
класните стаи са излезли 73 деца. Наймного са отпаднали от
пети клас – 11. От осми
и девети са напуснали

по 10 ученика. Като
цяло се забелязва тенденция на намаляване
броя на учениците, коТърговище,
ито прекъсват образо
0893
36
29
77
Кооп.
пазар,
тунела
ванието си преждевременно, съобщи
ст.експерт
Станчев. В изнесена от него
информация
се
посочва,
че преди 6-7
год. отпадащите ученици са
били
средно
около 400, а
сега се движат
около 100.
Паралелно с
това намаляват
и децата, които
посещават училища в областта.
През 2009/2010г.
те са били 14 208, а през
В „ЕнерСис”
настоящата са с почти 2 000 по-малко. Това
рефлектира и върху качеството на образователния процес, тъй като
недостигът на ученици
води до създаването на Уволнените си отиват с… парти
слети и маломерни параБорислав КУРДОВ да ще бъдат съкратени
лелки. На един преподаРъководството
на 420 работника, като на
вател в
(на 2 стр.) Бюрото по труда в Тър- работа ще останат окоговище е договорило с ло 100 души, които ще
фирмата, собственик на бъдат заети в производакумулаторния завод в ството на акумулатори за
града, график, по който подводници.
След срещи със синще бъдат освободени
сеца след постановява- съкратените 420 души. дикатите бе договорено
нето на обезпечението. Административния ка- съкратените да получат
Юзеир
Юзеиров, пацитет на Бюрото е да като обезщетение межпредстои да бъде от- бъдат обработвани до ду 14 и 18 брутни запланета собственост на 60 съкратени на ден. От ти.
В края на този месец,
стойност 1.022 млн.лв., друга страна всеки оспредимно земеделска вободен по закон е длъ- когато всички съкратени
земя от над 1000 дка на жен да се регистрира в ще бъдат освободени от
територията на община трудовата инспекция до работа, ръководството
Попово и на съседната седем дни, след което на завода организира
област Велико Търново. ще бъде санкциониран. парти, на което да блаТова е първото дело
Ще припомним, че годари на всички за доза отнемане на имуще- американската
фирма брата им работа през
ство, за което не е от- „Енерсис” в края на ми- годините. Тъй като брокрит законен източник, налата година обяви сво- ят на присъстващите се
по реда на новия Закон ите намерения да напус- очаква да бъда доста
за отнемане в полза на не България като място голям, за целта са андържавата на незакон- за производство на тяго- гажирани залите на хуно придобито имуще- ви и панцерни акумула- дожествената галерия в
ство.
торни батерии. От заво- Търговище.

Отнемат имотите на
скандалните Юзеирови

Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество
(КОНПИ) внесе в Търговищкия окръжен съд
иск за отнемане на
имущество на Росен
Йорданов, по-известен
като Юзеир Юзеиров,
на стойност 1.022 млн.
лeвa, съобщиха от пресцентъра на комисията.
С внасянето на иска,
комисията изпълнява
законовото изискване
за започване на съдебна процедура по отнемане на имущество, за
което не е открит законен източник, до 3 ме-

График за
съкращенията

2 страница

Глобиха Все още висока безработица
поповска През февруари 268 души са постъпили на работа
фирма
За метали без
сертификат с
30 000 лв.

На 15 януари 2014 г. бе извършена проверка след подаден сигнал от РПУ- Попово за наличието на метални
елементи от железопътната
инфраструктура, открити на
площадка за изкупуване
на черни и цветни метали
в града, стопанисвана от
„Алтметал” ЕООД. Извършената проверка потвърди
наличието на железопътните елементи, за които дружеството не бе представило
необходимите документи.
Регионалната инспекция
по околната среда и водите Шумен санкционира дружеството „Алтметал” - Попово
за изкупуването на елементи от железопътен път без
наличието на сертификат за
произход. За това информираха от Инспекцията.
За извършеното нарушение съгласно Закона за
управление на отпадъците
е съставен Акт за установяване на административно
нарушение на дружеството.
Наказателното постановление е в размер на 30 000 лв.
и подлежи на обжалване
пред Районен съд Попово,
в седем дневен срок след
връчването му.

Цонка КРУМОВА
На 24-ти март, понеделник се проведе ежемесечната пресконференция на
„Бюрото по труда”. През
февруари постъпилите на
работа безработни лица в
област Търговище са 268
души, това каза директорът
на „Бюрото по труда” Иван
Топалов. Започналите работа безработни без квалификация са 98, с работнически
професии са 99, а специалистите със средно специално
и висше образование са 71,
допълни Топалов. Също така
е осигурена и заетост на 55
продължително безработни
лица, както и на 5 безработни с намалена трудоспособност. Общо обявените през
февруари свободни работни
места от работодателите
на територията на област
Търговище са били 255. Заявените места в бюрата по
труда са 238 и са предимно
от частния сектор, каза още
Топалов. Той допълни, че по
програми за заетост са заявени общо 17 работни места.
Към края на февруари в трите „Бюра по труда” в област
Търговище са регистрирани
10 108 търсещи работа. Равнището на безработицата за
област Търговище, на база
официалните данни от Агенцията по заетостта в страната, е 20.6%. Като за страната
безработица е 12.2%.
Най-високо е равнището

Юридическа кантора

Гражданска
отговорност за всеки

Ако автомобилът ви не е спрян от движение
Законът категорично определя, че не се сключва застраховка „Гражданска отговорност” от собственик, който
е спрял от движение своето
МПС. След като автомобилът
ви е регистриран, той трябва
да има застраховка „Гражданска отговорност”. Обстоятелството, че не го ползвате
или го управлявате само за
определен период от годината, не ви освобождава от тази
застраховка. Едва когато свалите превозното средство от
отчет, т.е. да е временно или
постоянно регистриран дерегистрирано в КАТ, няма да
сключвате такава застраховка, защото в този случай не
можете да управлявате превозното средство – то в спряно от движение. Повреда,
липса на части, продължителен ремонт и други състояния,
довели до невъзможността да ползвате автомобила
си, дори те да са очевидни,
също не водят до отпадане
на застраховка „Гражданска
отговорност”. Дори и превозното средство да е в такова
техническо състояние, което
да не позволява то да бъде
използвано,
задължително
за валидна полица не отпада,
докато не бъде спряно от движение.
Контрол
За наличието на тази застраховка следят органите
на МВР и в случая КАТ. По
силата на Закона за движение по пътищата водачът на
моторно превозно средство е
длъжен да носи документ за

сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. Водачът на моторното превозно
средство, което не е било
спряно от движение, е длъжен да залепи в долния ляв
ъгъл на предното стъкло на
моторното превозно средство
стикер на знак за сключена
задължителна застраховка
„Гражданска отговорност” на
автомобилистите и да носи
контролен талон към знака.
Санкцията, която предвижда законът е: За осигуряване на безопасността на
движението по пътищата и
за преустановяване на административните нарушения
се налагат следните принудителни мерки – временно спиране от движение на
пътно превозно средство на
собственик, който няма задължителна
застраховка
„Гражданска отговорност” на
автомобилистите, до сключването й. Водач, който управлява моторно превозно
средство, което не е било
спряно от движение, на което не е поставено валиден
стикер съгласно чл. 100, ал.
3 и не носи валиден контролен талон от знака, издаден
от Гаранционния фонд за
задължителна застраховка
„Гражданска отговорност” на
автомобилистите по чл. 261,
ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва с глоба
от 50 лв.

на безработица в община
Антоново – 55,6%, след нея
се нарежда община Опака с
41,8%, безработните лица в
община Омуртаг са 33,2%,
в община Попово са 19,4%,
а най-нисък е процентът на
безработните лица в община Търговище – 12,6%. По
професионален
признак
регистрираните безработни
без специалност са 58%, с
работнически професии са
30%, а специалистите са
само 12%. Разпределението
по възрастови групи показва, че най-голям се запазва процентът на безработните над 50 години – 48%,
а младежите до 29 години
са 13% от всички регистри-

рани. Като 430 са лицата с
намалена трудоспособност
от всички регистрирани безработни.
На пресконференцията
Иван Топалов съобщи, че
от 1-ви април стартират
две регионални програми
за заетост, благодарение
на които ще бъдат наети 10
души в Търговищка бласт.
От тях за община Търговище местата са седем.
На въпрос за съкратените
работници от „ЕнерСис”, г-н
Топалов каза, че в Бюрото
по труда е създадена организация, която да спомогне
спазването на седемдневния срок за регистрация,
изискван от закона.

Срокът изтича за

Корпоративни декларации

140 000 декларации за
облагане с корпоративни данъци са подадени по
електронен път, подписани
с електронен подпис, до
този момент в НАП. Очаква
се в Агенцията да постъпят
общо (по електронен път
и на хартия) около 400 000
формуляра до изтичането
на крайния срок – 31 март
2014 г.
31 март е и крайният срок,
в който трябва да се плати
дължимият
корпоративен
данък, след приспадането
на направените авансови
вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по
електронен път ползват 1%
отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък.
Тази отстъпка се ползва,
само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2014
г. Плащането на задължението към хазната може да
стане във всяка банка с попълване на вносна бележка
за плащане към бюджета.
Други вариант за плащане
са с пощенски запис или
чрез интернет.
Образец на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да бъде
намерен на интернет страницата – www.nap.bg, както
и във всички офиси на Агенцията в страната. През тази
година всички фирми, които
са извършили сделки със
свързани лица или с лица
от юрисдикции с преференциален данъчен режим или
са страна по търговски и
финансови взаимоотношения с такива, както и ако са
извършили скрито разпределение на печалбата, са
длъжни да попълнят и подадат приложение 4 от декларацията.
И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт

(НСИ) за подаване само на
едно място на годишните
отчети за дейността, които
фирмите представят едновременно с декларациите си
за облагане с корпоративни данъци. Възможностите
са или по електронен път в
НСИ, задължително подписани с електронен подпис,
или на хартиен носител в
офисите на НАП. Обменът
на информация между двете
институции става изцяло по
служебен път.

Намаляват децата...

(от 1 стр.) област Търговище
се падат средно по 10 деца,
докато в големите области съотношението е 1 към 20. Това
пряко оказва влияние и върху
средствата, които се получават
за заплати и издръжка на училищата, тъй като пари се дават
на база брой деца.
Представителите на РИО
запознаха медиите и с проектите, които се реализират в различни училища на територията
на областта за задържане на
децата в час. Сред тях са въвеждане на целодневна форма
на обучение, подпомагане на
семействата на отсъстващите,
които имат финансови затруднения, раздаване на дрехи и др.
С част от децата, застрашени
от отпадане, се водят допълнителни занимания.

Четвъртък, 27 март 2014 г.
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Декларации за топло
– до края на март
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Ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà â ðàçìåð íà 30 ëâ. ùå áúäå ïðåäîñòàâÿíà åäíîêàòíî ïî ïîñòîÿíåí àäðåñ íà ñëåäíèòå ãðóïè áåç äà å íåîáõîäèìî òå äà ïîäàâàò ìîëáè, ñúîáùèõà îò
äèðåêöèÿ „Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå”. Â ãðóïèòå âëèçàò ëèöà è
ñåìåéñòâà, ïîëó÷èëè öåëåâà ïîìîù çà îòîïëåíèå çà îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí 2013-2014 ã., ëèöà è ñåìåéñòâà, êîèòî ñà ïîäàëè
ìîëáà-äåêëàðàöèÿ çà îòïóñêàíå íà öåëåâà ïîìîù çà îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí çà ñúùèÿ ïåðèîä, íà êîèòî å èçäàäåíà çàïîâåä çà
îòêàç ïîðàäè ïî-âèñîê îò äåôåðåíöèðàíèÿ ìèíèìàëåí äîõîä
çà îòîïëåíèå ñúñ ñóìà ïî-ìàëêî èëè ðàâíà íà 10 ëâ. êàêòî è
òàêèâà, íà êîèòî èì å äàäåí îòêàç çàðàäè íåïúëíà 6-ìåñå÷íà
äåêëàðàöèÿ â äèðåêöèÿòà „Áþðîòî ïî òðóäà” êúì 1 íîåìâðè
2013 ã.
Äî êðàÿ íà ìàðò äèðåêöèèòå „Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå” ùå
ïðèåìàò ìîëáè îò ëèöà è ñåìåéñòâà, êîèòî íå ñà ïîäàâàëè
ìîëáà-äåêëàðàöèÿ çà îòïóñêàíå íà öåëåâà ïîìîù çà îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí 2013-2014 ã., íî îòãîâàðÿò íà óñëîâèÿòà çà ïîëó÷àâàíåòî é. Â ìîëáàòà-äåêëàðàöèÿ ëèöàòà ñàìè òðÿáâà äà
äåêëàðèðàò äîõîäèòå ñè çà 6 ïîñëåäîâàòåëíè ìåñåöà â ïåðèîäà ìåæäó 1-âè ÿíóàðè 2013 ã. è 30-òè ñåïòåìâðè 2013 ã., âúç
îñíîâà íà êîèòî ñå îïðåäåëÿ ñðåäíîìåñå÷íèÿ èì äîõîä.
Îò äèðåêöèÿòà „Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíè” ñúîáùèõà, ÷å äî
ìîìåíòà ïîäàäåíèòå ìîëáè-äåêëàðàöèè íà òåðèòîðèÿòà íà
îáëàñò Òúðãîâèùå ñà: çà îáùèíà Ïîïîâî – 19 ìîëáè, çà îáùèíà
Îìóðòàã æåëàåùèòå ñà 2, à çà Òúðãîâèùå íóæäàåùèòå ñå îò
öåëåâàòà ïîìîù ñà 4-ìà.

Àíòîíîâî

Ще градят спортен комплекс

Â îáùèíà Àíòîíîâî ïðåäñòîè èçãðàæäàíåòî íà áàñåéí è
îôîðìÿíåòî íà ìëàäåæêè ñïîðòåí êîìïëåêñ. Òîâà ñúîáùè
ïðåäñåäàòåëÿò íà îáùèíñêèÿ ñúâåò â Àíòîíîâî Õàéðåäèí Ìåõìåäîâ. Ïðîåêòúò å âíåñåí îò Ìèíèñòåðñòâîòî
íà ìëàäåæòà è ñïîðòà, êàòî ñå î÷àêâà îäîáðåíèåòî ìó îò
âåäîìñòâîòî. Çà öåëòà îáùèíñêèÿò ñúâåò â ãðàäà å äàë
ñúãëàñèåòî ñè çà ó÷ðåäÿâàíåòî íà áåçâúçìåçäíîòî ïðàâî íà
ñòðîåæà. Ñïîðåä äîêóìåíòà îáùèíà Àíòîíîâî ñå àíãàæèðà
äà ïðåäñòàâè íåèçïîëçâàåì òåðåí, â áëèçîñò äî ãðàäñêèÿ ñòàäèîí. Êàòî ñðåäñòâàòà çà èçãðàæäàíåòî íà îáåêòà ùå áúäàò îñèãóðåíè èçöÿëî îò Ìèíèñòåðñòâîòî. Îò ñâîÿ ñòðàíà òî ùå ïðåäîñòàâè áåçâúçìåçäíî áàñåéíà íà Îáùèíàòà çà
óïðàâëåíèå è èçïîëçâàíå, óòî÷íè Ìåõìåäîâ. Ñ èçãðàæäàíåòî
íà áàñåéíà äî ñòàäèîíà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ èìà íàìåðåíèåòî äà îôîðìè â ðàéîíà Ñïîðòåí êîìïëåêñ. Ïî òîçè
íà÷èí ùå çàäîâîëè ïîòðåáíîñòèòå íà ìëàäèòå õîðà îò ðåãèîíà, êàçà îùå ïðåäñåäàòåëÿò íà ÎÑ â Àíòîíîâî.

Ïîïîâî

В Паламарца – пари за
Войнишкия паметник

Îáùî ïåò õèëÿäè ëåâà ùå áúäàò âëîæåíè â îáíîâÿâàíåòî
íà Âîéíèøêèÿ ïàìåòíèê â ñåëî Ïàëàìàðöà, Ïîïîâñêî. Êàòî
ïàðèòå ñà îáíîâåíè îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà,
ñúîáùè êìåòúò íà ïîïîâñêîòî ñåëî Ìèë÷î Ïåòðîâ. Ìàñèâíèÿò ïàìåòíèê å åäèí îò ñèìâîëèòå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî
è å èçäèãíàò îò ïðèçíàòåëíè ïîòîìöè ïðåç 1969 ãîäèíà.
Îò ñúçäàâàíåòî ñè äî ìîìåíòà, òîé íå å ðåìîíòèðàí è êàêòî ñëåäâà ãîäèíèòå ñà ñè îêàçàëè âëèÿíèå âúðõó âèäà ìó. Îò
êìåòñòâîòî íà ñåëîòî èçãîòâÿò ïðîåêò çà ðåìîíò îùå
ïðåç 2013 ã., êîéòî å îäîáðåí òàçè ãîäèíà è ñëåä íÿêîëêî äíè
çàïî÷âàò ðåìîíòíèòå äåéíîñòè ïî îáíîâÿâàíåòî ìó.
Ùå áúäàò ïîäìåíåíè ïåòòå êàìåííè ïëî÷è âúðõó, êîèòî
ñà èçïèñàíè èìåíàòà íàä 100 çàãèíàëè âúâ âîéíèòå ìåñòíè æèòåëè. Íàäïèñèòå ùå áúäàò îïðåñíåíè, èçïàäàëèòå áðîíçîâè
áóêâè ùå áúäàò âúçñòàíîâåíè, îáÿñíè êìåòúò íà Ïàëàìàðöà.
Ñ ðåìîíòíèòå äåéíîñòè âúðõó ñèìâîëà íà ñåëîòî, äíåøíèòå ìó 700 æèòåëè èçïúëíÿâàò ñâîÿ äúëã êúì ïðåäöèòå ñè,
îòäàëè æèâîòà ñè çà Ðîäèíàòà.

За нова визия на Пазара

(от 1 стр.) срещнеш с познат, време не да преодоляваш препятствия, а да се
разтуриш и избереш найдоброто от предлаганото за теб и твоето семейство.
Неудобствата, с които сте
се сблъсквали пазарувайки
тук, са ежедневие за търговците, а зареждането на
сергиите им в петъчния пазарен ден си е направо предизвикателство за тях.
Намеренията на общинската фирма е да преобразува пазара в удобен
функционален обект и да
го превърне в модерно и

желано място за търговци
и клиенти. Ръководството на „Общински пазари”
предлага да се извърши
обследване на състоянието на наличните сгради и
съоръжения и осмислянето
им в пазарния комплекс.
Да стартира процедура по
изработването на ПУП и
идеен проект за цялата пазарна площадка. И не на
последно място, проучване
на възможностите за финансиране на проекта.
Преди няколко години
Общинският съвет гласува
и остави част от печалбата

в дружеството, за да бъде
изготвен проект за реконструкцията на покрития
пазар.
„Пазарите” вече
имат готовност да започнат ремонта на закритата
част, както и идеи как да
се финансира строителството. Затова и настояват
да се изготви подробен устройствен план на целия
терен, който да е съобразен с наличния проект за
реконструкция на покрития
пазар. А не отново нещата
да се правят на парче и във
времето, без визия и архитектурна естетичност.

Четвъртък, 27 март 2014 г.
Èñòîðèè íå ñ âàñ
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Защо ли съм такъв

Кирил СМИЛКОВ предлагат да се пали
котлон! - запали се и
ЕМАЛКО СЪМ
СЕ МЪЧИЛ И в мен, невежата за научно
НЕ УСПЯВАМ палене на котлони, горещода разбера себе си - защо то желание да отстоявам
съм толкова немоден, изо- мнението си.
станал, ретро човек. Щом
Аз ти казвам, че процесе съобщи една новост в ми- дирам по книга, напълно
сленето, откритие някакво научно, а ти го правиш инили опровержение на нещо стинктивно, архаично, съвсъществувало до сега, цял сем назадничаво. Ако и люсвят мигом го признава за бов правиш така ненаучно,
неотменим закон, а аз не направо те съжалявам!...
мога да му повярвам, да го
А тук пък една жена ме
аплодирам и да се придър- направи на две стотинки,
жам към него като един- зарад моята неосведомествено вярно, меродавно в ност.
световната мода и човешЗнаете ли възбудено покия напредък.
чна да говори тя в компания
Ето, например, един чо- от десетина души, от някавек, с когото съм горд, че къв учен е доказано, че мляобщувам, защото е вина- кото е абсолютно вредно за
ги научно обоснован, иска възрастните.
да приготви по едно кафе.
Значи така?! опулиха се,
Пусна той газта на газовия котлон да тече и тогава почна да бърка в едно
чекмедже да търси кибрит.
Ровичка, обръща там разни
предметчета, но проклетия
му кибрит го няма. Е, нейсе,
след не повече от три-четири минути се сети, че имал
някъде запалка. Намери я и
запали все така фъскащата
газ, много зарадван от успеха си.
Не ти е добър методът за
палене на газов котлон - не
се сдържах да му направя
му деликатна забележка. А
знаеш ли как го правя аз и
това е по-рационално? Вземам първо средството за
палене и после се убеждавам, че е годно да действа.
Палвам огънчето и тогава
пускам газта, а тя се запалва без да тече и секунда напразно.
Ей, човече, ти наистина
си назадничав и същински
лаик! - скастри ме научно
той. Аз имам книга по тоя
въпрос, написана аргументирано, научно обосновано,
от истински специалисти.
Вятър им вее в главите на твоите високонаучни
специалисти, ако точно така

Училище за родители
Пълните Лъжците
се издават
невежа остаряват
по-бързо по жестовете

респектирани от неоспоримата новина всички. Може
и така да е, щом от учени е
казано.
Ти рече, че от учен е казано? - внимателно подхождах аз, лаикът, замислил коварната си провокация.
Да, да, така е ¬ тържествуваща, натърти „новинарката”.
Но той вероятно е само
учен, а не научен.
Какво, по дяволите, иронизираш, като нищо не разбираш от наука?! ¬ сопна ми
се още по-оперена тя. ¬ Ти
говориш простотии…
Не смея да го изразя
гласно, но си мисля, че е
крайно време на такива невежи заядливци като мен да
им се забрани въобще да
изразяват мнение.

Солта ускорява процеса
на стареене, откриха учени, цитирани от в. “Дейли
телеграф”. Известно е, че
натрият повишава кръвното налягане, което може
да предизвика фатален инфаркт или инсулт. За пръв
път обаче тя се свързва и с
клетъчното остаряване. Учени от университета “Джорджия Риджънтс” в Огъста
откриха, че тийнейджърите
с наднормено тегло или затлъстяване, които ядат прекалено много сол, са с покъси теломери в сравнение
с тези, които ограничават
солта.
Теломерите са предпазните крайчета на хромозомите. При всяко делене
на клетката те се скъсяват.
Когато станат прекалено
малки, клетката спира да се
дели и умира.
Същият генетичен процес
се свързва с остаряването и
болести като рак, диабет тип
2, деменция, сърдечносъдови заболявания. Известно е,
че високите нива на мазнините в кръвта ускоряват скъсяването на теломерите.
Новото изследване установи, че солта действа
едновременно със затлъстяването и ускорява ефекта. Консумацията на сол не
скъсява теломерите при тийнейджъри с нормално тегло.

Спорт срещу рак на гърдата

Къде жената е
най-сексапилна?

Ще се учудите, но не са
гърдите, нито краката

Краката, бедрата, гърдите, интимните зони – всичко
това възбужда мъжете, но
ще се изненадате, когато
разберете коя част от женското тяло е най-секси според господата. Невероятно,
но гърдите не са на първо
място. Ако започнем отзад
напред, най-възбуждащи са
ушите.
Те са отлични за началото на любовната игра,
което напомня на мъжете
страстни преживявания под
завивките. Следват глезените и стъпалата, както и
задната част на коляното,
която се оказва, че е една
от най-чувствителните зони.
Гърбът е на седмо място. Той
вълнува мъжете, защото в
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някои ситуации те обичат да
го гледат.
След него е коремът, но
не защото трябва да имате
плочки, а защото силният пол обича мекотата на
кожата. Ханшът също не е
за подценяване, той е наистина привлекателен за
мъжете. Навлизаме в найгорещата част от класацията. На четвърто място са
гърдите.
Съвсем заслужено на
трето място са задните части, следват устните. Ако очите са огледало на душата, то
устата е вратата към сърцето. Но без значение какви са
на цвят или колко са големи,
очите са най-сексапилната
част от тялото на жената.

Жените,
които
правят
интензивни физически упражнения по един
час на ден, са
с по-малък риск
да развият от
рак на гърдата,
независимо на
каква възраст
са и колко килограма тежат.
При тях рискът от заболяването намалява с
11%, информира британският
вестник "Дейли Мейл", позовавайки се на данни, изнесени
на Европейската конференция
за рака на гърдата в Глазгоу.
Ако времето за спорт бъде
удължено, се увеличава и
процентът, с който намалява
рискът от рак на гърдата при
активните дами в сравнение с
тези, които не спортуват.
Френски учени са обработили данните от общо 37 проучвания, които са обхванали
над 4 млн. жени. Те открили,
че жените, които правят интензивни физически упражнения
по един час на ден, са по-защитени от ракови заболявания
на гърдата, включително и от
най-агресивните такива, независимо на каква възраст са и
колко килограма тежат.
Тъй като резултатите не зависят от индекса на телесна
маса, това означава, че защитният ефект не се дължи
само на контрола върху теглото. Оказва се, че няма никакво
значение и на каква възраст
започват да спортуват жените,
тъй като всички активно спортуващи дами са еднакво защитени.
Професор Матио Бониол,
директор на изследванията в
Международния
изследователски институт за превенция
в Лион, Франция, казва: "Това

са изследвания, които специално търсят връзка между физическата активност и риска
от рак на гърдата, така че сме
уверени, че резултатите от тях
са достоверни.
Като добавяме рака на гърдата към списъка от болести,
които могат да бъдат предотвратени с физически упражнения, искаме да насърчим в
градовете да се развиват повече възможности за спорт, например да се улесняват велосипедистите и пешеходците и
да се насърчава спортуването
чрез образователни кампании.
Това е много ниска цена за
една проста стратегия за намаляване на риска от болестта, която понастоящем много
товари системата на здравеопазването и засяга твърде
много пациенти и техните
семейства. Ето защо това откритие е много добра новина
както за хората, така и за политиците".
Настоящото изследване е
фокусирано само върху енергичните упражнения, но предишни проучвания показват,
че дори умерената активност
под формата на един час ходене пеша намалява риска от
рак на гърдата в сравнение
с жени, които се движат помалко.
Смята се, че физическата
активност помага на жените
да останат по-слаби. Така се
намалява нивото на хормоните, стимулиращи развитието
на раковите клетки, които се
произвеждат от мазнините в
организма.
По-тежките дами имат повисоки нива на хормоните,
стимулиращи развитието на
ракови клетки, като естроген
и инсулин в организма си, но
при интензивни физически натоварвания мазнините се разграждат и съответно нивото на
тези хормони намалява.

Малките просто ни копират, те бързо са схванали,
че понякога лъжата спестява куп неприятности. Например, да ти се скарат или накажат, че си направил някоя
пакост или си се издънил в
училище. Друг път се лъже
просто от развинтена фантазия, характерна за тази
възраст. Понякога малките
лъжци ги хващаме веднага,
но друг път са толкова изкусни, че ни заблуждават,
без да им мигне окото.
Но не бързайте да обвинявате малкия човек в лъжа,
без да сте сигурни, защото
децата са честолюбиви и
много ще ги засегнете, ако
ги обвините несправедливо.
Ще загубите доверието им и
ще престанат да споделят.
Когато се колебаете дали
казват истината, или не, на
помощ идва разчитането на
жестовете. Устата може да
говори едно, но жестовете
са подсъзнателни и почти
никога не лъжат.
Наблюдавайте внимателно поведението на малкия
хитрец и си правете изводи:
Гледа ли ви детето в очите, когато говори? Когато
някой е искрен и убеден в
думите си, той гледа събеседника си право в очите
или поне търси често зрителен контакт. Така е и при
детето, то сякаш иска да
внуши мислите и чувствата си. Неслучайно казваме
"погледни ме в очите и ми
кажи истената!". Ако хлапето ви говори, но навежда
глава, така че да не се виждат очите му, или те шарят
някъде наоколо, трябва да
си имате едно наум.
Наблюдавайте устата! Когато лъжат, малките сякаш
усещат, че устата издава

неверни думи и правят различни жестове около нея,
по брадичката, под носа.
Сякаш се оправдават "Не
лъжа аз, а устата ми, тя е
виновна!". Сигурно сте забелязали, че когато лъжат, съвсем малките деца слагат ръчичките си върху устата, така
че почти не може да се чуе
какво точно казват. Като пораснат жестовете стават подискретни – слагат пръстче
в крайчетата на устата или
леко се почесват по нослето.
Някои неестествено кривят
устни или повдигат брадичката, когато лъжат.
Ръцете "говорят" по-искрено от устата! На невербален език отворените ръце
с длани нагоре, които могат
да се видят са признак на
искреност. Не се изненадвайте, ако малкият човек е
направил някоя беля и ви
излага своята версия като
несъзнателно крие ръцете
си. Те могат да са зад гърба,
в джобовете, под блузката
или просто стиснати, така
че дланите да не се виждат.
Всичко това означава, че
детето крие нещо.
Съмнително е, ако детето
сменя темата Най-лесният
начин да не отговориш на
въпрос е да се смени темата. Възрастните често го
правим, децата също. Така
те отклоняват вниманието от проблем, за който се
чувстват виновни. В тези
ситуации малкото се прави
на разсеяно и упорито не
отговаря на въпросите, които му задавате. Вместо това,
започва да разказва съвсем
други неща, и то с ентусиазъм, който ви кара да забравите за какво сте говорили.
Целта е постигната, спокойствието осигурено.

Шотовете с текила могат
да направят много повече
от това да внесат настроение на някое парти, напитката може да се окаже
доста полезна за здравето,
съобщи "Фокс нюз". Мексикански специалисти са установили, че натуралните
захари, получени от агаве,
са предпазили мишки от
затлъстяване, предизвикано
от неправилното хранене, а
също от диабет тип 2.
Учените са разделили
група лабораторни мишки
на седем подгрупи. На животните от първата са давали вода, а на останалите
- вода с аспартам, глюкоза,
фруктоза, захароза, сироп
от агаве или агавини. Медиците са установили, че
мишките, които са пили
вода с агавини, са се хранили по-малко, не са тру-

пали наднормено тегло, а
са отслабвали. Успоредно с
това са падали показателите за съдържание на захар
в кръвта. Същото е ставало
в контролната група, пила
обикновена вода.
Агавините действат като
целулоза. Те не повишават
съдържанието на захар в
кръвта и могат да се превърнат в универсален подсладител, твърдят мексиканските специалисти. Това
са лесноразтворими захари
с нисък гликемичен индекс
и неизразена миризма. Лекарствени средства от агаве
могат да помогнат на диабетиците и на хората с наднормено тегло.
Алкохолната напитка текила се прави от растението
синьо агаве, което се среща
предимно край мексиканския град Текила.

Текилата била
полезна за здравето

Четвъртък, 27 март 2014 г.
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Производители от Североизточна България са взели 40 кредита за близо 17, 5 млн. лв.
с подкрепата на Националния гаранционен фонд

Земеделски производители от Североизточна България са
получили 40 облекчени
кредита от търговските
банки, общо за почти
17,5 млн. лв., за реализиране на проекти по
Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г. Заемите с
облекчени условия са
обезпечени със средства от Националния гаранционен фонд (НГФ),
за близо 14 млн. лв.
В
Североизточна
България са се проведени 8 информационни срещи с общо 278
участници, на които те
са се запознали с начина на прилагане на
Гаранционната схема по
Програмата за развитие на селските райони.
Информационната кампания е по проект на
Земеделското министерство, като през следващите няколко месеца

ще бъдат проведени 55
информационни срещи
в цялата страна.
Тези данни бяха изнесени по време на
семинар за журналисти, от Североизточна
България, който се проведе в курорта Златни
пясъци. В рамките на
семинара се проведе и
лекция за разясняване
практиките на НГФ и
предоставяне на обобщена информация за
региона.
От
Гаранционната
схема напълно безплатно могат да се възползват бенефициенти по
мерки 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и
123 „Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти“ по
ПРСР. Всички земеделски производители, които имат одобрени про-

екти по някоя от тези
три мерки, могат да
кандидатстват за получаване на финансиране
по схемата до септември 2015 г. и да получат кредити с по-ниски
от стандартните лихви,
като са освободени от
такси и комисиони.
„Фондът издава допълваща обезпечението гаранция в размер
до 80% от размера на
заема, за който кандидатстват земеделските
производители“, обясни
Самуил Шидеров, изпълнителен директор
на Националния гаранционен фонд. Той добави, че максималната
стойност на гаранцията
е 3 млн. лв., а максималният й срок е 10 години.
От всичките 40 кредита, отпуснати чрез
Гаранционната схема в
Североизточна България най-много са облекчените заеми, отпусна-

ти на бенефициентите
от Добричка област –
14. Земеделските производители от област
Варна са взели 9 кредита с подкрепата на НГФ.
В Шуменска област
Фондът е обезпечил
10 кредита на стойност
над 5 млн. лева, а в област Търговище те са 7
за повече от 2,5 млн. лв.
В рамките на семинара журналистите имаха
възможност да се запознаят с „добра практика” на земеделския
производител Радослав
Христов, който има кравеферма в с. Дъбовик,
община Генерал Тошево.
Той е с одобрен проект
по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и е взел
облекчен кредит чрез
Гаранционната схема, за
да си купи трактор и цистерни, както и да изгради
силоз за съхранение на
течни и твърди торове.

Кравефермата на земеделският
производител Радослав Христов в
с. Дъбовик, община Генерал Тошево

Радослав Христов
показа на журналистите целия процес – от събирането, обработката
и съхранението на течните и твърдите торове,

до тяхното използване
за наторяване на пасищата.
От старта на Гаранционната схема в началото на 2013 г. Фондът

е издал гаранции на
общо 252 бенефициенти и по този начин е
подкрепил отпускането
на кредити в размер на
104 млн. лева.

Четвъртък, 27 март 2014 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

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

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

(1-2)

Продавам БМВ 525, комби, сив
металик, турбо TDI, 2001 година, с
всички екстри, обслужен.
Цена: По договаряне.
тел: 0886/ 55 05 34

Търся
ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ИНВАЛИД
тел: 0601/ 6 77 16

Продавам Ягуар Stype,
1999 г. Цена: По договаряне
тел: 0886/ 55 05 34
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

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
(1-5)

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

(1-4)

АПАРТАМЕНТ - 4 стаим
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на 96 кв. м. в Широк ценул."Цар Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В мнотър в Търговище.
тел: 0889/ 92 02 59
го добро състояние! Цена: 4 500.00лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУСТАЙНА
КЪЩА с дворно място
и овошни насъждения
в с. Голямо Ново /до
жп гарата/
тел: 06064/ 2268 след
20 ч. и 0877/ 379 850
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

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

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

(3-10)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Давам под наем

Продавам или
АПАРТАМЕНТ Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око" в кв. "Борово око"
 0887 369 592  0887 369 592
(1-4)

и още много оферти...

Продавам ОБЗАВЕДЕН
АПАРТАМЕНТ, 40 кв. м. с маза
на ул. "Здравец" 1, цена: 30 000 лв.
тел: 0888/ 53 21 22 от 16 до 19 часа.

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Туристическа агенция
Производство и монтаж
„ЕКОТУР ЙН – Варна” предна AL и PVC дограма,
лага организирани екскурзии
с автобус, Егейска
щори, комарници,
Турция и почивка в Марна изгодни цени. Пълна марис, Гърция, Румъния и
други.
цветова гама.
тел. в Търговище:
тел: 0899/ 04 60 75
0897/ 88 70 26

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

(1-4)

130 кв.м.

Фирма „Данили 888”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР
на тежкотоварен автомобил за
извършване на превози на територията на България и Турция. Пътуванията до Турция са най-много
до 3 дни. Изискванията са да има
категория C + E, за предпочитане
със стаж от 2 години.
тел: 0899/ 82 88 88

Д-р Пламен
Кожухаров

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

0885/ 849 800
 0876/ 06 01 34 и 0895/ 89 73 73

Евроглас 82 ЕООД
предлага монтаж на AI,
PVC и дървена дограма
и строително монтажни
дейности.
Офис в Търговище, производствен цех с.
Баячево. Мениджър Мустафа Мустафов

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 25.04.2014 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Девино,Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни
бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения, селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна,
Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка, Богомолско - общ.Антоново.
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна .
На 23.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Велево, Таймище, Милино, Крушолак, Великовци, Старчище, Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода
- общ.Антоново. Както и абонатите:Фотоволтаична централа с.Велево, Мобилни оператори в селата Велево, Чеканци, помпена станция Кънино .
На 22.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Коноп, Моравка, Трескавец, Любичево, Разделци, Добротица - общ.Антоново, както и селата Конак,Долец
и Берковски - общ.Попово. както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Берковски, Помпени станции: Любичево, Моравка, Долец и Добротица .
На 16.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино, Еревиш - общ.Антоново. Както и
абонатите:Мобилни оператори в селата Кьосевци, Божица, Рибарско селище Ястребино, НДК Ястребино, Помп.станции: Изворово, Божица,
Еревиш, Ястребино - първи и втори подем .
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

(1-4)

125 кв.м.

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

(1-4)

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

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

(1-9)

97 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
98 кв.м.
103 кв.м.
103 кв.м.
104 кв.м.
104 кв.м.
106 кв.м.
106 кв.м.
115 кв.м.
119 кв.м.
120 кв.м.

ЧЕТИРИСТАЙНИ
В района на Бряста, ет.4
69 000
МЦ “Солигена”, ет. 3, ремонт 95 000
кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
В района на Бряста, ет.9
56 000
Идеален център, ет.1, парно 64 000
ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
Широк център, ет.3, изолация 65 000
Бряста, ет.5, газифициран
60 000
Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 75 000
Борово око, ет.1 (жил.), лукс.
ремонтиран, обзаведен
170 000
Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
Идеален център, ет.3
68 000
Пазара, ет.3, гараж, двор
90 000
МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
Център, ет. 2 от кооперация,
224 кв.м. двор, с таванска
105 000
В района на ул. Дунав, ет. 2 (жил.),
обзаведен, с гараж и двор
80 000
МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Фирма търси да назначи
СПЕШНО тир шофьор – отлично
заплащане. Тръгването е веднага,
да владее турски език и да е със
стаж в чужбина 1 година.
тел: 0892/ 46 86 65

(1-1)

ТРИСТАЙНИ, тухла
64 кв.м. Широк център, ет.4, ново стр-во 62 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Заменям
ОФИС в топ-център на Търговище за тухлен апартамент
Тел. 0878 66 48 59

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



ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

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

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

27 март 2014 г.

6 страница

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

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 невъзможна - сериал
bTV Lady
16:30 Маями Вайс - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
09:30 Времето лети - сериал
18:30 Смело напред - сериал
10:30 Пепел от рози - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 Военни престъпления сериал
14:00 Часът на мама- токшоу
21:00 Кобра 11: Обади се! 15:00 Духът на здравето
сериал
16:00 Призракът на Елена bTV Cinema
22:00 Телепорт - екшън-фансериал
09:00 Трета смяна - сериал
тастика
10:00 Розали и Айлс: Криминал- 17:00 Любов и предателство 23:50 Кобра 11: Обади се! сериал
ни досиета - сериал
сериал
11:00 Гробницата на дракона - 20:00 Цветовете на любовта сериал
приключенски.
Kino Nova
13:00 Розали и Айлс: Криминал- 21:00 Цветовете на любовта 07:30 Гаджето на майка ми сериал
ни досиета - сериал
комедия
bTV
22:00 Американска наследница 10:00 Фирмата - сериал
14:00 Никита - сериал
06:30 Тази сутрин
сериал
15:00
Фамилията
сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Мобилна връзка - екшън 23:00 Призракът на Елена 12:00 Костюмари - сериал
11:30 Бон Апети
сериал
18:00 Никита: Отмъщението 13:00 Фирмата - сериал
12:00 bTV Новините
00:00 Любов и предателство - 14:00 Любителката на мистесериал
12:30 Шоуто на Слави
сериал
19:00 Трета смяна - сериал
рии - сериал
13:30 Изборът на Лара 20:00 Градска полиция - сериал
15:45 Агент XXL 3: Еволюция Nova TV
сериал
комедия
06:20 Здравей, България
14:30 Цветовете на любовта 21:00 Гран Торино - драма
23:00 Последните часове на
18:00 Костюмари - сериал
09:30 На кафе - НТВ
- сериал
Земята
фантастика
11:30 Цвете от Изтока - сериен 19:00 Осмо чувство - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
20:00 От местопрестъпление13:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:30 Кухнята на Звездев
то: Маями - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 08:30 Аниманиаци - сериал
17:00 bTV Новините
21:00 Представи си това сериен
17:30 Времето лети - сериал 09:00 Шоуто на Слави
комедия
15:00 Черешката на тортата - тв
10:00 Бебето беглец
18:30 Лице в лице
23:15 От местопрестъплениешоу
- комедия
19:00 bTV Новините
то: Маями - сериал
16:00 Новините на Нова
12:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Север Юг - сериал

ПЕТЪК

bTV Cinema - Сфера
21.00 ч. - фантастика

28 март
БНТ 1

19:00 Без пукната пара - сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Teнейшъс Ди: Перцето на
съдбата- музикален филм
22:00 Ало ало - сериал
23:00 Напълно непознати сериал

12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
08:30 В.И.П - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
09:30 Кости - сериал
14:30 Военни престъпления 11:30 Праведен - сериал
сериал
12:30 Най-добрият нинджа 15:30 Новата мисия невъзможриалити
на - сериал
13:00 Добрите момичета 16:30 Маями Вайс - сериал
сериал
bTV Lady
17:30 Безсмъртен - сериал
14:00 Щитът - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
18:30 Смело напред - сериал
15:00 Дивата муха - предаване 09:30 Времето лети - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
за екстремни спортове 10:30 Пепел от рози - сериал
20:00 Военни престъпления 16:00 Кости- сериал
12:30 Бон Апети
сериал
17:00 Кралете на бягството 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Кобра 11 - сериал
сериал
14:00 Дом и градина - идеи и
22:00 Ваканцията на мистър
18:00 В.И.П - сериал
решения
Бийн - комедия
19:00 Праведен - сериал
15:00 Топ дестинации 23:50 Кобра 11 - сериал
20:00 Щитът - сериал
лайфстайл
21:00 Алкатраз - сериал
15:30 Градска природа Kino Nova
22:00 Над закона - еkшън
лайфстайл
07:15 Тайна - драма
16:00 Призракът на Елена 10:00 Фирмата - сериал
bTV Cinema
сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
08:00 Никита- сериал
17:00 Любов и предателство - 12:00 Костюмари - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
сериал
13:00 Фирмата - сериал
10:00 Фамилията - сериал
20:00 Цветовете на любовта 14:00 Любителката на мисте11:00 Последните часове на
сериал
рии - сериал
Земята - фантастика
22:00 Американска наследница 15:45 Представи си това 13:00 Розали и Айлс - сериал
- сериал
комедия
14:00 Никита - сериал
23:00 Призракът на Елена 18:00 Костюмари - сериал
16:00 Гран Торино - драма
сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
18:00 Никита: Отмъщението 20:00 От местопрестъплениесериал
Nova TV
то: Маями - сериал
19:00 Трета смяна - сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Елизабеттаун - комедия
20:00 Градска полиция - сериал 09:30 На кафе - НТВ
bTV
21:00 Сфера - фантастика
11:30 Цвете от Изтока - сериен 23:30 От местопрестъпление06:30 Тази сутрин
то: Маями - сериал
23:30 Гробницата на дракона - 13:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед - токшоу
приключенски
13:30 Мелодията на сърцето TV 7
11:30 Бон Апети
сериен
06:30 Добро утро, България
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
15:00 Черешката на тортата - тв 09:30 Усещане за жена - шоу
08:00 Аниманиаци
12:30 Шоуто на Слави
шоу
11:30 Къртицата: Разтърсване
09:00 Столичани в повече 13:30 Изборът на Лара 16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
сериал
сериал
14:30 Цветовете на любовта 10:00 Училище за чар - комедия 16:20 Часът на Милен Цветков 13:00 Мъртвата зона - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Лекар в планината 12:00 Клуб Веселие - сериал
- сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 13:00 Майк и Моли - сериал
19:00 Новините на Нова
15:00 Дневниците на Къртицата
13:30 Старчета разбойници 16:30 Кухнята на Звездев
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:30 Новини
сериал
17:00 bTV Новините
16:00 Великолепният век 17:30 Времето лети - сериал 14:00 Без пукната пара - сериал 21:00 Стани богат - световна
ТВ игра
сериал
14:30 Слънчева Филаделфия 18:30 Лице в лице
23:00 Господари на ефира - шоу 17:00 Дневен ред - ток шоу
сериал
19:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
18:30 НОВИНИ
15:00 Напълно непознати 20:00 Север Юг - сериал
19:30 Следващият, моля -тв игра
сериал
21:30 Комиците - шоу
Diema TV
16:00 Ало ало - сериал
22:30 Шоуто на Слави
07:40 Новата мисия невъзможна 20:30 КЪРТИЦАТА - риалити
23:00 Новини
17:00 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
- сериал
23:25 Club News: Десертът 00:00 Престъпления от класа 18:00 Какво ще кажат хората - 09:00 Маями Вайс - сериал
лайфстайл
сериал
- сериал
10:00 Телепорт - екшън
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Световно първенство
по фигурно пързаляне: Мъже /волна
програма/
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Концерт за цигулка,
виолончело и пиано от Бетовен
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 Панорама
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие 4 -тв филм

bTV Action

СЪБОТА

bTV Cinema - 15 минути
21.00 ч. - екшън

29 март
БНТ 1
07:30 Пътят към ФИФА Световна купа - отборите,
треньорите, звездите
08:00 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Танцови двойки /волна
програма/ пряко
09:50 Животът и други неща
- токшоу
11:35 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Жени /волна програма/
пряко
14:15 Бразди
14:45 Малки истории
15:45 Сага за Форсайтови - тв
филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Умно село
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Госфорд Парк - игрален
филм
00:10 Изчезнали в Америка игрален филм

bTV

06:30 Агрофорум
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Морски трепачи комедия
14:30 Хванете Папи - комедия
16:00 120 минути
17:00 Наистина любов - романтично предаване
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу
22:00 Смъртоносно оръжие
4 - екшън
00:30 Антоан Фишър - драма

bTV Action

08:30 Извън играта - сериал
10:30 Над закона - еkшън
12:30 Дивата муха - предаване за екстремни
спортове

13:30 Разбулени тайни на
магията - документална
поредица
14:30 Италианска Серия А
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия А обзорно предаване
18:30 Италианска Серия А студио
19:00 Италианска Серия А
21:00 Италианска Серия А студио
21:30 Италианска Серия А
23:30 Италианска Серия А студио

bTV Cinema

09:00 Проблясък - трилър
11:30 Бащин избор - драма
13:30 Флика - драма
15:30 Сфера - фантастика
18:00 Фамилията - сериал
19:00 Гробницата на дракона приключенски
21:00 15 минути - екшън
23:30 Пропадане - трилър

bTV Comedy

08:00 Алф - сериал
10:00 Бебето беглец - комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Най- лошата седмица сериал
14:00 Алф - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Ало Ало - сериал
19:00 Модерно семейство сериал
20:00 Още една история за
Пепеляшка - комедия
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Първична сила - турнир на
Световната федерация по кеч
00:00 С теб ми е добре - сериал

bTV Lady

08:00 Желязната дама - сериал
12:00 Часът на мама - токшоу

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

21:25 Студио Carlsberg
Premium Football
22:00 Време да убиваш трилър

Kino Nova

08:10 Детски анимационен
блок
10:00 Да спреш времето комедия
11:55 Любителката на мистерии - сериал
13:40 Убийство в приятелски
Nova TV
кръг - трилър
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 15:30 Елизабеттаун - комедия
18:00 Д-р Хаус - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Септември - минисериал 20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
13:00 Новините на Нова
21:00 Обявявам ви за
13:30 Студио VIP - НТВ
законни Чък и Лари 14:00 Брилянтин – музикален
комедия
филм
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Опасна плячка - екшън
22:00 Горещо - таблоид
23:00 Обичам те, човече местопрестъпление23:20 От местопрестъпление
комедия
то: Маями - сериал

Diema TV

07:45 Кобра 11 - сериал
11:00 Ваканцията на мистър
Бийн - комедия
13:00 Специален агент - сериал
14:00 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
14:45 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Астън Вила
- мач от английската
Висша Лига, директно
16:40 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
16:50 Студио Чемпиъншип,
директно
17:00 Футбол: Болтън - Уигън
Атлетик - мач от Чемпиъншип, директно
18:55 Студио Чемпиъншип,
директно
19:10 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
19:30 Футбол: Арсенал Манчестър Сити - мач
от английската Висша
Лига, директно

TV 7

07:00 Кой е по-по-най
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Факторът Кошлуков
11:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 Пряка демокрация
15:30 Студио футбол
16:15 А група: Литекс ЦСКА - пряко
18:10 Студио футбол
18:30 НОВИНИ
19:30 Червената вдовица сериал
20:30 Адел и проклятието на
пирамидите - приключенски
22:30 Поверително от Н.Л.таблоид
23:30 Новини
23:40 Белият слон - трилър

Nova TV - Мумията 3
20.00 ч. - приключенски

30 март
08:55 Денят започва ...в
неделя
10:30 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Галаконцерт пряко
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 Ток шоу
15:30 Женско царство /По
повод 135г. от рождението на Ст.Л.Костов/
тв постановка
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Рейгън документален
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 - тв
филм
21:50 Нощни птици - ток шоу
22:50 По света и у нас
23:05 Аполония 2013: Концерт
на Акуафоника

13:00 България търси талант риалити
15:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Американска наследница
- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
00:00 България търси талант риалити

обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 Борба за справедливост
- драма
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
22:00 Италианска Серия А:
Монако - Лил
23:35 Италианска Серия А студио

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

Kino Nova

08:10 Детски анимационен
блок
10:00 Хрониките на Спай дъруик - приключенски
12:00 Убийство в приятелски
кръг - трилър
13:50 Диамантът на Джеру приключенски
Nova TV
15:40 Обявявам ви за законни
07:00 Събуди се... - НТВ
Чък и Лари - комедия
09:00 На светло с Люба Кулезич 18:00 Д-р Хаус - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
bTV Cinema
20:00 От местопрестъпление12:00 Септември - минисериал
10:00 Отиваме при баба то: Маями - сериал
13:00 Новините на Нова
комедия
21:00 40-годишният дев12:00 Волният Уили 3: Спасени- 13:30 Студио VIP - НТВ
ственик - комедия
14:00 Горещо маце - комедия
ето - приключенски
14:00 Гробницата на дракона - 16:00 Всяка неделя
19:00 Новините на Нова
екшън
19:30 Разследване
16:00 15 минути - екшън
20:00 Мумията: Гробницата на
18:30 Пропадане - трилър
Императора Дракон 21:00 Кръв – трилър
местопрестъпление23:25 От местопрестъпление
приключенски
23:00 Убиец на пътя 2 - екшън
то: Маями - сериал
22:10 Присъда за продан 01:00 Отиваме при баба TV 7
екшън
комедия
07:00 Кой е по-по-най
00:40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 08:00 Терминал 7: Съдът
bTV Comedy
bTV
06:00 Модерно семейство Diema TV
влиза
06:00 Батман - сериал
сериал
07:40 Кобра 11: Обади се! 09:00 Терминал 7: Пуснете
06:30 Кухнята на Звездев
07:00 Аниманиаци - сериал
сериал
водата
07:00 Духът на здравето
08:00 Алф - сериал
09:50 Време да убиваш - трилър 11:00 Терминал 7: Жените
08:00 Тази неделя
10:00 Още една история за
12:50 По следите на Ханибал говорят
11:00 Търси се… - токшоу
Пепелшка - комедия
документална поредица 12:30 Новини
12:00 bTV Новините
12:00 Най- лошата седмица 13:30 Национална лотария
12:40 Терминал 7: Жените
12:30 В открито море - косериал
14:00
В
търсене
на
съвършения
говорят
медия
13:00 Столичани в повече улов - документална
14:00 Терминал 7: Град на
14:30 НепознатиТЕ - докуменсериал
поредица
ангели
тална поредица
14:00 Алф - сериал
14:30 Сапьорски отряд: Афга15:00 Терминал 7: Игри на
15:00 bTV Документите
16:00 Числено превъзходство нистан - документална
съдбата
16:00 Нека говорят - токшоу
сериал
поредица
15:30 Жега
19:00 bTV Новините
16:30 Числено превъзходство - 15:30 Спасителни хеликоптери - 16:00 Карбовски: Предава19:30 bTV Репортерите
сериал
документална поредица
нето
20:00 Зрителна измама 17:00 Шоуто на Слави
17:25 Студио Carlsberg Premium 18:00 Фронтова линия
трилър
18:00 Ало ало - сериал
Football, директно
18:45 НОВИНИ
22:30 Борат - комедия
19:00 Модерно семейство 18:00 Футбол: Ливърпул 19:20 Студио футбол
00:20 В открито море - косериал
Тотнъм Хотспър - мач
19:30 А група: Лудогорец
медия
20:00 Сервитьорка - комедия
от английската Висша
- Ботев Пд, мач от
22:00 Най- лошата седмица bTV Action
Лига, директно
българския футболен
сериал
08:30 Извън играта - сериал
19:55 Студио Carlsberg Premium
шампионат
23:00 Разбиване - турнир на
10:30 Огън под земята Football, директно
21:30 Оригиналът с Иван ГаСветовната федерация по кеч 20:30 Кралят на Скорпионите 2
екшън
релов и Елена Йончева
12:30 Зона спорт
- приключенски
bTV Lady
23:00 Новини
13:30 Италианска Серия А
08:00 Желязната дама - сериал 22:45 Ужилването 2 - комедия 23:10 Кървавата Рейн - фан15:30 Италианска Серия А- 12:00 Духът на здравето
00:55 Фрактура
тастика
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НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
Рангел се буди
след едногодишна
кома. До леглото
седи обляната в
сълзи Мара, която
и за миг не изоставила съпруга си по
време на комата!
Той хваща ръката:
- Маро, помниш
ли как едно време,
като загубих всичките си пари на
покер и всички ми
се смяха, ти бе до
мен?
- Помня, скъпи!
- А, помниш ли
как, когато
катастрофирахме и
един месец бях на
легло, ти пак бе до
мен?
- Помня, любими!
- А, помниш ли
как, като започнах
частен бизнес и после фалирах, ти пак
бе до мен?
- Помня, Рангeле!
- И сега, като 1
година бях в кома,
ти пак си до мен...
- Да, скъпи.
- Знаеш ли какво
си мисля, Маро?
Мара умилена:
- Какво, любов
Фоторепортерът в действие. Това е нашият редовен сътрудник в рубриката ни „Фотоакадемия” моя?
- Aми, страшен
Мехмед МЕХМЕДОВ. Той се е снимал на Мадарското плато. Както ние, така и нашите читатели, очакваме
карък ми носиш ма!

Щъркел се връща при
любимата си 12 години поред

нови „фотооткрития” на талантливия счетоводител в „Общински пазари” – Търговище.

Любовта и страстта Пектинът: напразно
укрепват здравето позабравени ползи

Пектинът е вид му
Ефектът им е особено забележим при мъжете захар,
която може при

Любовта и чувството за близост имат
пряко положително
въздействие
върху
здравето, особено на
мъжете. Това е изводът на екип от учени
от Изследователския
институт на Нова Англия в щата Масачузетс.
След 16 г. на изследвания специалистите са уверени, че
споделената любов

и истински дълбоката страст подпомагат
съществено нормалното функциониране
на имунната и сърдечносъдовата системи.
Нещо повече – интимната близост и сексът
не по-малко от 2 пъти
седмично намалява с
45% риска от опасни
сърдечни заболявания, твърдят американските учени.
Аналогични
са

заключенията и на
друга група от специалисти – от Университета “Уилкис” (Wilkes
University) в щата
Пенсилвания. Според
тях любовта е важен
компонент за запазването на пълноценно
функционираща имунна система, което се
проявява
най-вече
през зимните месеци
и особено се откроява
при мъжкия пол.

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

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

да бъде намерена
в различни количества във всички
растения. Това е
богат на фибри въглехидрат, който
най-често използваме за приготвянето на желета и
конфитюри - защото помага на
плодовите смеси
да се сгъстяват и
желират. Повечето консервирани
конфитюри и желета се правят от
плодове,
захар,
пектин и киселина, необходима за
регулирането на
pH на захарта, за
да се сгъсти пектинът.
Тъй като пектинът се състои
от
разтворими
фибри, той може
да
подпомогне
храносмилането
и да съдейства
на организма за
понижаването на
холестерола.
Как да се възползваме по-пълно от ползите
за здравето, които пектинът
предоставя:
Стъпка 1
Използвайте
пектин в домашно приготвените
си сладка и
конфитюри.
Качеството

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

е

различно
различните
плодове.
Ябълките са богати на
висококачествен
пектин, но може
да се наложи да
добавите пектин
към сладкото от
ягоди например.
Натуралният пектин, който се
продава, е с различно качество - в
зависимост от количеството захар,
което е необходимо, за да се сгъсти.
Стъпка 2
Храните, богати на пектин, забавят усвояването

на захарта от организма, с което
намаляват риска
от резки скокове в
нивото на кръвната ни захар. Ябълките, особено зелените със свежо
запазена кора, са
много богати на
пектин.
Стъпка 3
Ре г ул и р а й те
работата на червата си с помощта
на пектина. Той
всъщност е често
използвана съставка в продаваните без рецепта
лекарства за диария и запек.

Два влюбени щъркела отпразнуваха своята 12та годишнина, след като мъжкият прелетя за поредна година хиляди километри, за да се събере
със своята любима в Хърватия.
Верният до гроб щъркел, когото местните наричат Клепатан, прелетял 13 500 км от зимния си
дом в Южна Африка, за да види Малена, която не
може да лети, защото е със счупено крило.
"Той ме събуди...тази година дойде 12 часа порано от обикновено", заяви Степан Вокич, който
се грижи за Малена, цитиран от "Ютарни лист".
Пенсионираният пазач в начално училище, който живее в село Бродски Варос в Източна Хърватия, осиновил женския щъркел преди повече от
десет години, след като ловци счупили крилото й.
Двойката щъркели се сдобива с наследници
всяка година в последните 11 години от връзката
си.
Малките птици се научавали да летят от баща
си, преди да мигрират за Южна Африка за зимата.
Междувременно Малена остава в селото да очаква завръщането на любимия си Клепатан всяка
пролет.

Европейски съюз

ОБЩИНА ПОПОВО – С ОБНОВЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Община Попово разработи или актуализира нормативни и стратегически документи (вътрешни правила, наредби, общински правилници, инструкции и др.) по Дейност 3 на проект на ОПАК
„Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за
добро управление”. Документите бяха актуализирани на база изготвения функционален анализ
и препоръките към него. Промените бяха обсъдени съвместно от Изпълнителя на анализа и
експерти от общинска администрация. Предстои отпечатване и цялостно оформление на новата документация. Съгласно подписания договор между община Попово и ОПАК следващите
дейности са провеждане на кръгла маса и еднодневно обучение, във връзка с разработения
функционален анализ и обновени нормативни документи.
Този документ е създаден в рамките на проект с договор № 12-11-6/19.10.2012 г.“Община Поповоефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

