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Новото в директните плащания Ден на отворени врати
Комплексът в Бряг с

Зам.-министърът на земеделието Г. Кос- Екипът и потребителите на
тов и негов екип разясняваха в Търговище Дневния център и ЗащитеноСвилен
НИКОЛОВ
Разяснителна
среща по стартиралата кампанията
по Директните плащания се състоя в
Търговище. Залата
на Младежкия дом,
миналата седмица,
събра земеделци и
животновъди от региона на среща със
зам.-министъра на
земеделието Георги Костов.
Форумът бе открит
от Севда Ерменкова,
директор на ОД „Земеделие” в Търговище, а
експертите от Министерството на земеделието запознаха земеделските производители с
новите мерки и схеми
за подпомагане, които
ще се прилагат до 2020
г., както и с промените
в Закона за ползването
на земеделските земи.
От началото на кампанията над 200 земеделски производители
в областта са очертали
площи и са подали заявления за подпомагане за стопанската година. Заявленията се
подават в общинските
служби по земеделие,
като срокът е 15 май.
След тази дата субсидията ще бъде намалявана с 1% на ден, като
крайната дата на кампанията е 9 юни. Очакванията са около 1 600
стопани – земеделци и
животновъди, да се възползват от европейското финансиране.
От този година е задължително
всички
кандидати за директни плащания, с източник на финансиране
„Европейския фонд за
гарантиране на земеделието”, да бъдат регистрирани като земеделски стопани, по чл.7 от
Закона. Регистрацията
по чл.7 от ЗПЗП не се
изисква при кандидатстване само по схеми
за Преходна национална помощ в кампания-

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

то жилище за неговата мисия, 0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
визия, принципи и бъдещи цели 0885/790 121; 0885/ 790 151

та, финансирана от държавния бюджет.
Също от тази година,
само при наличието на
правно основание /документ за собственост,
наем,
споразумение
или аренда/ се разрешава да обработвате
земята. Целта е да се
сложи ред при очертаването на площите, а
собствениците на земята да си получат парите.
Задължително е въведено и отглеждането
на животни, ако очертавате пасища. Въведено е и изискване
за минимална гъстота

на животните, пасящи
на заявеното пасище.
Тази мярка цели, общинските и държавните
пасища да се стопанисват от животновъдите и
при отдаването им те да
са с предимство.
Срещата на зам.-министъра и неговия екип
със земеделците от
Търговищко е част от
разяснителната кампания на Министерството
на земеделието по директните плащания на
земеделските производители, за което бюджет
през тази година е над
1,4 млрд. лв. (на 2 стр.)

Катя ХРИСТОВА
Комплексът за психично-здравни
грижи
в общността в кв. Бряг
отвори вратите си за
всички онези, които пожелаха да се запознаят отблизо с дейността
му, с новостите, с потребителите и техните
занимания. На големия
християнски
празник
Благовещение
ръководният екип на Комплекса припомни как
се е случило всъщност
разкриването на тази

нова за Търговище социална
услуга и как тя
се е утвърдила
във времето. А
за
ползващите услугите на
Дневния център
и
Защитеното
жилище в КПЗГО, за техните
проблеми, за обгрижването им и
за стъпките, които те правят, за
да се движат напред (на 2 стр.)

В Търговищко

Екипът, който се грижи за
потребителите на Комплекса

Заседание на Общинския съвет

И ние си имаме Фиксираха „Денят на
милионер
Търговище – 14 май”

души в страната, които
вече са обявили доходи в размер над 1 млн.
лева за миналата година, той се нарежда на
13-то място в групата на
най-богатите българи.
Основната част от
доходите му в размер
на 1,73 млн. лв., са получени от прехвърляне
на права или имущество. Освен това той е
декларирал и над 10
000 лв. от трудови праБлаготворителен концерт за набиране на средства за воотношения.
Най-много са милиоремонт на църквата „Свето Успение Богородично” * Ано- нерите
в София – 20. По
нимен дарител осигури 30 000 лв. за ремонт на покрива двама богаташи има в
каза
представителят Проданов. А събраните Шумен, Стара Загора и
Катя ХРИСТОВА
Емоционално в пре- на община Търговище, средства
(на 2 стр.) Русе. По един милионер
освен в Търговище има
пълнената зала на която е съи във Велико Търново,
Младежкия дом в Тър- организатор
Враца, Пловдив, Варна
концерговище премина кон- на
и Бургас.
Янета
цертът „Търговище за та,
Над 2500 са данъчспасението на храма Димитрова.
ните
декларации за
си”. На Благовещение Местен бизоблагане
доходите на
музикални и танцови несмен, койфизически лица, приети
състави участваха в ор- то желае да
до момента в офиса на
ганизирания концерт, остане аноНАП в Търговище.
включвайки се и те в нимен, пък е
осигурил
неблаготворителното наобходимите
чинание.
Малко над 6 000 лв. за ремонта
са постъпили по специ- на покрива
ално разкритата сметка 30 000 лв.,
Водещи на концерставна храма. Други 5 000 каза
та бяха отец Бисер
рофорен
иколв. са събрани в дариХристов и Янета
Димитрова
на 2 с т р.
телската кутия в храма, ном Славчо
Доходи за над 1,74
милиона лева е декларирал мъж на 56 години от Търговище. Това
съобщиха от териториалната дирекция на
НАП-Варна, офис Търговище. От общо 32-ма

„Търговище - за
спасението на храма”

Времето през Април

Топло,
почти без
валежи

Скандал за закупуване на земя
Свилен НИКОЛОВ
Общинският съвет в
Търговище единодушно
подкрепи докладната,
внесена от кмета Красимир Мирев, 14 май да
стане официален празник на града. В търсене на най-подходящата дата за официален
празник на Търговище,
до днес градът ни нямаше такава и предложението това да е 14 май,
бе взето на 27 март,
петък, с подкрепата
на всички политически
сили в града. „ Датата
е символ на богатата
и неоспорима панаирна традиция, развивана
от древни времена до
наши дни, довела до
образуването и установяването на града през
различни исторически
епохи”, се чете в мотивите на вносителя.
Така редом с герба,
знамето и девиза на
града ни, търговищенци имат и дата, която да ги обединява в
празник за всички.
В
историческата
справка се припомня,
че с княжеския указ на

Александър Батенберг
от 1880 г., се постановява ежегодното му
провеждане да става
през първия ден на месец май /по Юлианския
календар/. През 1916
година в България се
приема /светския/ Григорианския календар и
посочената дата става
14 май.
На сесията бе гласувано таксата, която
се събира за издръжка на детския фолклорен ансамбъл „Шарено
герданче”, да стане 15
лв на месец, за дете.
Досега родителите заплащаха по 10 лв. Групата на ГЕРБ направи
предложение
цената
на услугата да бъде за
сметка на общинския
бюджет, но предложението не бе прието.
Съветниците подкрепиха и предложението
на общинската администрация на я. „Пресиян”
да бъде изградена база
за отдих, която да предлага и услугата спортен
риболов. На язовира
ще може да се риболовства
(на 2 стр.)

2 страница

В Деня
на Тракия

Времето през Април

Топло,
почти
без
валежи
Панихида и
поклонение

И тази година, по установена вече традиция,
в Търговище бе отбелязан Денят на Тракия – 26
март. Организатор на събитието беше тракийското дружество „Капитан
Петко войвода” в областния град, в което членуват предимно хора, чиито
корени са от Тракийските
земи на България – от Одринско до Стара планина.
На този ден в цялата
страна се чества подвига и се прави поклон
пред българските воини,
паднали край Одрин и
други места на Родината
за свободата и независимостта на България.
Освен това се почита и
паметта на хилядите българи - тракийски бежанци, намерили подслон в
пределите на България и
запазили родовата си памет до днес.
Сутринта на 26 март в
храм „Свето Успение Богородично” в Търговище
бе отслужена упокойна
панихида в памет на загиналите тракийци. А след
това цветя на признателност бяха поднесени пред
Войнишкия паметник в
града. С минута мълчание присъстващите изразиха своята почит към
предците си.
„ТН”

Прогнозата за времето
през месец Април 2015 година е за очаквано топло
и преобладаващо слънчево
време. Още с последните
дни на март слънцето започва да се появява по-често, с
което стимулира покачване
на средните дневни температури до 21-23 градуса
през деня, а нощните температури ще бъдат между
11 и 16 градуса. В сравнение с прогнозата за времето за месец Април миналата
година, тази не се очаква да
има повишение в температурите. Очаквано средната
месечна температура ще
продължи започналото бавно повишение на температурата. Очакваната температура в равнините е между
13 и 15 градуса, по високите
полета Черноморието - 11 13 градуса, а в планините се
очаква температурите да са
около 8 градуса (от 5 до 10
градуса.).
Още с първите дни на
месец Април 2015, времето ще се затопли с 5-6 градуса, като ще бъде много
приятно за разходки. В края
на първото десетдневие и
началото на второто (9-12
Април 2015), прогнозата за
времето през април 2015
се очертава като предимно
облачна. Друго сериозно
заоблачаване, следователно и понижение на температурата с 3-4 градуса се
очаква около 22 Април. В
самия край на месеца се
очакват няколко дъждовни
дена дължащи се на топлите въздушни течения.

Фиксираха „Денят на
Търговище – 14 май”
(от 1 стр.) целогодишно.
Таксата ще е 2 лв. на ден,
като децата до 14 години
няма да заплащат за услугата.
Докладната,
която
„взриви” иначе спокойно
протичащото заседание,
бе под номер 12. В нея
собственикът на два тър-

Новото в директните..

(от 1 стр.) Зам.-министърът
на земеделието Георги Костов посочи, че до началото
на април, в Седмицата на гората, подготвените законови
промени, касаещи опазването на горите от незаконна
сеч, ще бъдат приети.
Целта е да се засили контролът върху фирмите, които
извършват дейност в тях, а
чрез въвеждането на GPS
система, да стане проследимо и количеството дървесина, добивана във всеки горски масив. Промяна ще има
и при режима и разрешителните за сеч в малките частни
парцели, който в момента
е много либерален. В тази
насока е и предложението,
чрез фонд „Инвестиции в горите”, държавата да може
да изкупува тези малки парцели, но само при изричното
желание от собствениците,
допълни Костов.

говски обекта изявява желанието да закупи земята
под тях. Става дума за
бившия супер на ул. „Трапезица /сега СВА/ на цена
от 37 000 лв. и теренът под
комплекса на бул. „Сюрен”, в кв. „Запад 1” /кафе
„Атлас”/, оценен на 14 000
лв, без ДДС.
Панайот Димитров от
групата на ГЕРБ призова
общинските съветници да
гласуват против. В защита на продажбата се изказаха съветници от БСП
и ДПС. А Сунай Хасанов
изчерпателно запозна присъстващите с ползите за
общината и с изконното
право, собственикът да за
закупи земята под сградите.
Припомняме, че миналата година , на две поредни заседания съветниците
не разрешиха на собственика на изградения нов
търговски комплекс "СИТИ
ЦЕНТЪР" /на мястото на
бившата ни баня/, да закупи земята под сградата.
80 000 лева без ДДС бяха
парите, които щяха да постъпят тогава по сметката
на Общината.
Правилно или не, с 18
гласа „за”, докладната бе
подкрепена.

Прогнозата е валежите да
бъдат малко над нормата
за месеца, като в равнините
ще достигнат до 60 литра на
квадратен метър, а в планините 100-110 л/кв. м.
В планините, в началото
на месец Април 2015 валежите ще са отчасти сняг, отчасти дъжд, като в средата
на месеца, валежите ще са
предимно от дъжд. Условията за ски в планините през
началото на месеца ще е
задоволително, като температурите ще се придържат
около 5-8 градуса. За жалост на скиорите, с приближаването на средата на Април, температурите плавно
ще се покачват, докато ски
сезона окончателно се закрие през края на месеца.

Очаква се, атмосферните
процеси да са изключително динамични, поради което
се очаква времето над България и съседните държави
да бъде променливо. Времето през април 2015 през
настоящата 2015 година се
очаква да бъде сравнително
по-топло и влажно от стандартните температурни граници измервани през месец
април 2015 от метеоролозите. Най-високата температура през месец Април 2015 се
очаква да е около 25 градуса
, а най-ниската 4 - 5. Нетърпеливите морски души ще се
зарадват на температура на
морската вода около 16 градуса, която ще е предпоставка да навлязат в морето през
април 2015 г.

Ден на отворени врати
(от 1 стр.)
към самостоятелността и живота им в
общността.
В Комплекса за психично-здравни грижи специалистите работят с хора с
тежки психични разстройства. За преодоляването
на социалните дисфункции
и изолацията, в която са
изпаднали в следствие на
болестта си, с тях работят
психолози,
психотерапевти, социални работници и
немалко доброволци. Чрез
различните видове трудотерапия и занимания по
интереси, екипът на социалното звено цели да развие
капацитета им и да им даде
шанс да живеят пълноценно. Затова са създадени и
групите „Терапевтична кухня”, „Компютърен курс”, „Да
бъдем здрави”, „Изкуството
на филма”, „Спортен клуб”,
„Литературен клуб”, „Музико и денс терапия” и други.
Повечето от ползващите

„Търговище за...”
(от 1 стр.) от граждани ще
бъдат ползвани за други
нужди на църквата, като вътрешни ремонти.
Протойерей Бисер Христов, който е председател
на Църковното настоятелство на Старата църква в
Търговище, благодари на
всички миряни отзовали се
на богоугодния призив.
Както „ТН” вече писа,
църквата „Свето Успение
Богородично” е паметник
на културата с историческо
и архитектурно значение.
Покривът пропуска вода на
много места, което нанася
необратими щети върху мазилките, интериора и, найвече, безценните стенописи
на храма, които се рушат,
мухлясват и избледняват.

услугите на Дневния център
се трудят и в т.нар. социално
предприятие. Тук те изработват интересни предмети
и аксесоари, шият, рисуват,
пирографират…
Работата им не свършва до тук. В
двора на Комплекса всички
заедно се грижат за поддържането на парниковите
градини, където отглеждат
своя продукция от различни
зеленчуци.
Дневният център към
Комплекса има капацитет
от 30 души, а Защитеното
жилище – от 10 човека, каза
директорът на КПЗГО в кв.
Бряг Златка Иванова. „Нашата болка е, че този капацитет не винаги е достиган,
заради таксите, определени
от държавата, които трябва
да заплащат потребителите” – каза Иванова. За посещение в Дневния център
потребителите трябва да
отделят 30% от доходите
си. За да ползват услугите на Защитеното жилище
пък трябва да плащат 50
на сто от личните приходи.
Златка Иванова обясни, че
тези пари са твърде много
за нуждаещите се, тъй като
повечето от тях получават
единствено минимална пенсия за инвалидност от около
120, а не са малко и онези,
които нямат семейства и
близки до себе си. Според
нея, е необходимо да се
търсят начини, тези такси
да бъдат намалени и така
да бъдат обхванати повече
хора, които имат нужда от
помощ и подкрепа.
Денят на отворените врати беше уважен от представители на областната
управа, местната власт,
регионални институции и
неправителствени организации, близки и роднини на
потребители на Комплекса,
медии и съмишленици.
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Крими шок

Задържаха крадци,
грабили и в Търговище

Операцията, реализирана участник в групата – Г.Г.
под ръководството на слу- /34 г./, с прякор Гонзо, крижители от сектор ”Противо- минално проявен за средна
действие на престъпления телесна повреда, измама,
против собствеността” при хулиганство,
наркотични
ГД “Национална полиция”, е вещества и управление на
стартирала на 24 март. Тога- МПС след употреба на алкова във Варна и в Сливен били хол, осъждан.
задържани
ПолицейВ ТЪРГОВИЩЕ ските
четирима от КРАЖБИТЕ
слуГрупата е съпричастна към изчленовете на вършването на пет взломни кражби жители
са
престъпната на територията на Търговище. На и з в ъ р ш и л и
група, специа- 22 ноември миналата година., след действия по
лизирала се в взломяване на входна врата, са от- р а з с л е д в а фотоапарат и мобилен те- нето на осем
и з в ъ р ш в а н е краднати
лефон от фотоателие в централната
на кражби на градска част. Ден по-късно е извър- адреса
във
т е р и т о р и я - шена кражба на осем преносими Варна, обита на цяла- компютъра, след проникване в ма- тавани от зата страна. В газин за продажба и ремонт на офис държаните и
в града. На 30 декември, от техни помаполицейския техника
магазин за сребърна бижутерия в
капан попад- центъра на Търговище са открадна- гачи, както
нали варнен- ти шест сребърни синджира с общо и на две заците В.П. /31 тегло около 500 грама. Същия ден, ложни къщи,
г./ - криминал- след взломяване на входна врата, където групаизвършена кражба на преносим та е пласирано
проявен екомпютър
от магазин. На 1 март т.г.,
за кражби и от търговски обект в централната ла отнетите
измами,
ос- част на Търговище са откраднати вещи. Откриъждан;
Д.Т. шест преносими компютъра, три ти и иззети са
/24 г./ - крими- таблета и 17 мобилни телефона от м н о ж е с т в о
нално проя- различни марки.
мобилни тевен за кражби и наркотични лефони и преносими компювещества, осъждан; А.Д. /33 три, част от които са предмет
г./ - криминално проявен за на престъпления, а спрямо
кражби и управление на МПС останалите предстои да бъде
след употреба на алкохол, ос- извършена проверка.
ъждан; и неговата приятелка
До момента е установена
И.И. /19 г./.
съпричастността на групата
В хода на разследването е към извършени най-малко
установено, че те са „атакува- на 13 взломни кражби на
ли“ основно магазини за про- територията на областите
дажба на мобилни телефони, Търговище, Варна, Добрич,
компютри, както и бижуте- Стара Загора, Бургас и Сирийни магазини. Престъпле- листра.
нията са извършени от месец
На петимата са повдигнаоктомври миналата година ти обвинения, като на част от
до момента. Изяснено е, че тях е наложена мярка за недвама от групата - В.П. и Д.Т., отклонение “задържане под
са заловени непосредствено стража” за срок до 72 часа.
след две взломни кражби в Работата по документиране
на престъпната дейност на
Казанлък и Стара Загора.
В четвъртък сутринта, 26 участниците в престъпната
март, е задържан и петият група продължава.

Ученици - при
кмета на Омуртаг

Надие МУХАРЕМОВА
Кметът на Омуртаг Неждет Шабан се срещна с
ученици от гимназия „Симеон Велчев”. Срещата
разговор бе в рамките на
проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка
към Европейски Хоризонти“
/УСПЕХ/ и сформирания по
него клуб „Млад бизнесмен“
в омуртагската гимназия.
Основна тема на проведената дискусия бяха възможностите за реализация
на младите хора в града,
условията които общината
предлага на фирми имащи
инвестиционни намерения
и реализиращите се в общината проекти по различни фондове и програми на
Европейския съюз.
Градоначалникът
подробно отговори на поставените от учениците въпроси
относно проектите, по които общината работи, като
акцентира върху положи-

телния социално-икономически ефект от тяхното реализиране. Младите хора
получиха и информация с
конкретни примери, относно съдействието, което общинската администрация
оказва на инвеститори.
На финала на срещата
бяха обсъдени перспективите за бъдещето развитие
на общината. За да мотивира учениците г-н Шабан
подчерта, че в работата си
изключително разчита на
способностите на младите
хора, за което говори и екипът му от предимно млади
хора заемащи различни
ръководни и експертни позиции. След, като получиха
отговори на своите въпроси
младежите имаха възможност да разгледат сградата
на общината. На срещата,
която се проведе в кабинета на кмета присъства и
секретарят на Общината
Рембие Ереджебова.
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Школа за модерен балет „Галакси”

Сладкопойният
Орфей

Училище за родители

За
децата
и
стреса
Първа в „Магията на танца” Демис
Русос
Отлично представяне на младите танцьори към читалище „Напредък” в Търговище

Школата за модерен балет „Галакси” –
Търговище участва в
десетото издания на
националния танцов
фестивал „Магията на
танца”, който се състоя в Шумен.
Най-малките представители на балет
„Галакси”, с ръководител Екатерина
Петрова, спечелиха
първа награда в категория „Съвременни танци".
Децата на възраст между 5
и 8 години се представиха с
танц по песента „Кукла Барби”. Във втора възрастова
група /между 9 и 12 години/ търговищките балерини
и тук се класираха първи и

получиха парична награда.
При най-големите, над 15
години, нашият състав бе
класиран на трето място,
като първо не бе присъдено.
Юбилейното
издание
на фестивала се състоя
на 22 март в Младежкия
дом в Шумен. През целия
ден над 200 деца и младежи, разделени в четирите
възрастови групи, се състезаваха,
изпълнявайки
съвременни, улични и ха-

рактерни танци. Най-много
бяха танцьорите от модерните балети, като за събитието в Шумен пристигнаха деца от Варна, Бургас,
Велико Търново, Разград
и Търговище. За първи път
тази година имаше участници и от София.
Председател на журито
бе Бонка Матова, която е
преподавател по класически балет, съвременни и характерни танци.

Изложба в
Младежкия
Австралия
дом Ученици
от
Най-големият
Търговище
кратер от Попово –
студенти в
астероид
Авторска изложбата под
надслов „Животински работи” организира клуб „Батик”
към Младежкия дом в Търговище, с ръководител Славка Георгиева. Тя ще включва над 30 творби в техника
батик, разкриващи красотата на животинския свят и
създадени от 13-годишната
Димана Стойчева.
Димана спечели правото
на самостоятелна изложба през миналата пролет,
когато клуб „Батик” отпразнува 20-годишен юбилей
в присъствието на Н.Пр.
Бунян Саптомо – посланик
на Република Индонезия в
България и много приятели и гости. Наградата й бе
присъдена от ръководителя
на Клуба за активна работа
през творческия сезон.
Изложбата „Животински
работи” ще бъде открита на
1 април от 18.00ч., във фоайето на Младежки дом.

Учени откриха 400-километров кратер в централната част на Австралия,
възникнал след падане на
астероид. Според специалистите, небесното тяло е паднало преди около 300 млн.
години. Преди да се сблъсъка с нашата планета, то се е
разделило на две части, всяка от които с размери от над
10 км в диаметър.
"Това е една мистерия ние не можем да открием
следи от измиране, съответстващо на това събитие",
коментира ръководителят
на изследователския екип
д-р Андрю Гликсън.
Кратерът е открит случайно, при изследване на
почвата в района.

Свищов

Ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ в Попово
участваха в Националното
ученическо състезание, организирано от Стопанската
академия в Свищов. Представителите на стопанската
гимназия в Попово умело
демонстрираха своите знания в направленията туризъм, иновации в бизнеса и
счетоводство. Шестима единадесетокласници и трима
завършващи тази година
постигнаха отлични резултати в своите категории.
За първа година ПГСС
„Никола Пушкаров“ изпраща ученици да участват в
това национално състезание. Под ръководството на
учителките Йонка Господинова и Стефка Колева
младежите оправдаха очакванията, съобщават от
учебното заведение.
Освен награди от спонсорите и сертификати за
участие, те са получили
и награда от академията
в Свищов. А именно – да
бъдат приети без допълнителни изпити в специалност по тяхно желание.

Петър МАТЕВ
Популярният певец Демис Русос на 68 години пое
към вечността. Той казваше: „Аз съм човек с няколко
живота. Този, който живея
сега, не ми е последният”.
Това сподели през 1989 г.
и разкри, че негов ангелхранител е баба му Мария,
помогнала му да избегне гибелта, когато от движението Хизбула отвличат самолета, с който лети към Рим.
Още четвърт век старицата бди над него, а на 25
януари 2015 г. го прибра
при себе си, покосен от рак,
открит от личния му лекар.
Дъщеря му Емили от първия му брак разказва, че
той отначало не знаел за
това. До последните си месеци е кроял планове за
бъдещето. Седмица преди
да издъхне се срещнал със
строителен предприемач за
реставрация на Акропола
в Атина. „Баща ми обичаше живота. Напусна ни, но
усещам, че продължава да
живее с нас” – казва Емили.
Демис Русос беше гост
на нашия Златен Орфей.
Тук изпя една от най-хубавите си песни „Моят приятел вятърът”:
„Моят приятел
вятърът
ще се завърне,
когато дойде изгрева,
отново ще ме събуди,
ще ми разкрие тайната,
ще я сподели с мен”.

Стресът е проблем, който обикновено свързваме с
възрастните. Но в последно
време той все по-често засяга и децата.
Стресът може да се отрази на мисленето, реакциите
и поведението на детето. За
някои изпитите в училище и
проблемите с приятелите са
непоносими. Напрежението
у детето може да нарасне
и от фактори като смяна на
училището, нужда от създаване на нови приятелства,
различни физически травми
и др. Психолозите твърдят,
че в много отношения стресът в детството не се различава по сила и последици
от този, който се появява у
възрастните.
„Добрият и лошият
стрес“
• „Добрият стрес“ може
да ни мотивира да работим
повече, да се стремим към
постигане на нови цели, да
научаваме нови неща.
• „Лошият стрес“ обаче
ни парализира. Той може
да причини проблеми на детето и дори да забави развитието му, да го направи
нервно и избухливо. Особено опасно е това при тийнейджърите.
Как да предотвратим
стреса?
Не можем да влияем
върху напрежението, което
предизвикват у детето ни

училището, приятелите и
всички фактори от улицата.
Но можем да опитаме да се
справим със собствения си
стрес. Той също се отразява много силно върху начина, по който то се чувства.
Много важно е да успеем
да предразположим детето
си да сподели с нас своите
проблеми и страхове. Другото, което е добре да направим, е да организираме
съвместни забавления и
физически игри. Те обаче
не трябва да са състезателни, за да не се превърнат в поредния източник на
напрежение.
Не трябва да забравяме и
за собствената си почивка и
развлечения, защото стресиран родител означава и
стресирано дете.
Признаци за стрес при
децата.
Стресът личи ясно, ако
детето:
• не може да спи
• сънува кошмари
• страхува се, става нервно
и раздразнително, когато не
сте с него
• нощем се подмокря или
смуче пръста си
• претоварва се със задачи
• не може да се съсредоточи
• става раздразнително и
непослушно
• често се оплаква, че го
боли стомахът или главата.

Синузитът като сериозен проблем

Укрепете имунитета си, за да избегнете разпространението на здравословния проблем

Един от най- честите и разпространени
здравословни
проблеми е синузитът. Найчесто възниква в последствие
на грип или настинка. Проявява се през есенно-зимните и
пролетните периоди. Представлява инфекция на лигавицата
на една или повече синусови
кухини, която води до възпаление.
Съществуват два типа синузит – остър и хроничен. Като и
двата са изключително неприятни, а симптомите са силна
болка в главата и общо неразположение. Острият синузит
протича до три седмици, а хроничния от три до осем седмици,
понякога протича и по-дълго.
Главоболието при синузита е
характерно, като сутрин e полеко и постепенно се засилва.
Често то е и придружено от
температура, запушване на
носа, хрема, болка около очите, умора и отпадналост. Както
острият така и хроничният синузит възникват в следствие на
инфекция на горните дихателни
пътища, която се разпространява към синусовите канали.
Други причини за появяването на синузита могат да бъдат
алергиите, бактериите, тютюневият дим, плесени или прах,

венците и зъбите. Някой изследвания сочат, че има връзка между астмата и синузита.
Липсата на адекватно лечение,
може да доведе острият синузит до хроничен. Сред тежките
усложнения е менингит, може
да се развие възпаление и на
ухото – отит.
Много е важно да укрепите
имунитета си. Като приемате
храни съдържащи витамин C
и цинк който има противовъзпалителни действия. Една от
причините за синузита са алергиите, който възпаляват носните пътища. Консумацията на
ананас също може да окаже
благоприятно въздействие той
съдържа ензима бромелаин.

Може да пиете и горещи напитки, горещият чай има благоприятно въздействие и отпуша
носа. Консумацията на пикантни храни, като хрян, синап и
джинджифил може временно
да облекчи болката. Важно е
да пиете много течности и най
– вече вода.
Добро влияние за намаляване на главоболието оказват
топлите компреси около очите. За отпушване на синусите опитайте да си направите
инхалации – поставете съд с
вода на котлона, като тя кипне,
поставете кърпа над главата
си и се наведе над съда, така
че топлите пари да попаднат в
носа ви.
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Драхмата води след себе си купони
за храни, горива и лекарства

В обширно интервю за американското
списание Jacobin (Якобинец)* депутатът от
СИРИЗА Костас Лапавицас, известен и като
„икономическият
ум”
на логиката за връщане на драхмата разкри
икономическия план на
лявото крило в управляващата партия, което
открито се обявява за
подобно решение.
В коментарна статия
в гръцкото електронно
издание capital.gr лидерът на либералната
партия Драси Теодорос
Скилакакис представя
какво точно ще означава това за гръцката
икономика. Заслужава да се отбележи, че
Костас Лапавицас не е
просто депутат от лявото крило на СИРИЗА, а
един от икономическите съветници на премиера Алексис Ципрас.
Някои анализатори го
сочат като евентуален
следващ финансов министър в коалиционния
кабинет на СИРИЗА и
Независимите гърци.
В
интервюто
за
Jacobin той описва какво ще се случи в Гърция след връщането на
драхмата: „Правителството ще трябва незабавно да наложи контрол над движението
на капитали и над банките...Тоест да направи
това, което Европейският съюз направи в Кипър. Тези мерки със сигурност ще се запазят
за доста дълъг период
от време, а някакъв вид
контрол над капиталите
ще е в сила непрекъснато…Въвеждането на
новата валута ще на-

Гърция

ложи преразглеждане
на всички дейности…
Ще е нужна цяла армия
от адвокати... Договорите в чуждестранна
валута ще бъдат проблемни. Ще трябва да
се поставят в някакви
специални сметки и да
се уредят с течение на
времето…Естествено,
банките трябва да бъдат национализирани
веднага…да бъдат поставени под народен
контрол с участието на
служителите…синдикалните
организации
на банките…ще имат
роля в управлението на
новите банки…горива,
хранителни продукти,
лекарства…ще е нужна
активна намеса…периодът от време няма да е
лек…говорим за купонна система”.
На въпроса: „Тоест
ще се доверите на гръцката бюрокрация да
изпълни този план по
справедлив и ефективен начин?”, Лапавицас
отговаря:
„За съжаление да…
Имаме на разположение 4 месеца. През тези
4 месеца можем да направим всички неща в
рамките на подготовката… И сега живеем в
подобна система, само
че средството е портмонето.…големи части
от населението нямат
достатъчно
храна…
Вече създаваме механизмите, чрез които
ще могат да се решат
проблемите,
предизвикани от липсата на
предлагане. По този
начин нещата няма да
са толкова трудни, колкото бяха през 2010…
Страната има голяма

динамика в производството на електрическа
енергия, тя се намира
на границата на това
да произвежда цялата енергия, от която се
нуждае. Липсите ще са
в транспортния сектор
и там ще е необходима купонна система…
Много хора не използват колите си, защото
парите не им достигат.
От тази гледна точка
много хора няма да бъдат засегнати”.
Планът на Лапавицас
предвижда и промяна в
геополитическата насоченост на Гърция. Той е
категоричен, че създаването на алтернативни
партньорства със страни като Русия, Венецуела, Китай и Иран е „абсолютно наложително”
и допълва: „И имаме основателна причина да
очакваме позитивни реакции от тези страни”.
От своя страна Скилакакис
коментира:
„Икономистите – „якобинци”, може би поради
незнание, но по-вероятно поради безразличие
към функциите на една
съвременна икономика
от западен тип не са
преценили как реалната икономика би реагирала на подобен шок.
А той е създаването на
втори пазар (търговия
на черно), който ще работи в евро. Масовото
оттегляне на компании
към други страни. Унищожението на компании със задължения
в друга валута, които
няма да са в състояние
да изплатят. Замразяването на европейските
помощи, което ще причини фалитът и всички

нарушения на европейските правила в хода на
изпълнението на този
план. Ответните мерки
за глупавите заплахи от
рода на „джихадисти с
паспорти на правителството на СИРИЗА в
Европа” с изгонването
на Гърция от Шенген
в ущърб на туризма в
страната и др.
Никой не е изчислил спада на Брутния
вътрешен продукт и
мащаба на икономическата и социалната
катастрофа, която ще
причини. Но със сигурно може да се твърди,
че ако едно правителство на „якобинци”
приложи този план
ще последва международна изолация на
Гърция, изчезване на
всякакви гръцки и чужди капитали и срив на
всякакво доверие спадът на БВП ще е равен
на този от началото
на кризата до днес с
разликата, че той ще
засегне едно вече изтощено общество и
то в много по-кратки
срокове. Това е един
икономически кошмар,
който по-голямата част
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Обява за инвестиционно
предложение
Уведомяваме Ви, че е открит достъп до
информация по Приложение №2, към чл.6,
ал.9, съгласно изискванията на Наредба за
условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда
за инвестиционно предложение
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛАДЕНЕЦ
ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ”
в ПИ №736266.156.276 по КК на гр. Търговище, м. „Драка Б”, общ. Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Капитан Данаджиев” №23 – офис, лице за контакт – Илхан
Мехмедов Юмеров.

от гърците отхвърлят, БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
но някои в лявото кри- съобщава, че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДло на СИРИЗА разра- НО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
ботват под нечлено- производство, както и офис помещение.
Възползвайте се от ниските наемни
разделните крясъци на
цени на Бизнес инкубатора !
подкрепа от страна на
За допълнителна информация
крайнодесните си подтел. 0601/62622, 0899942063.
дръжници”.
Според Скилакакис
вероятността този план
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
да бъде изпълнен е
Разпределителен обслужващ център Търговище и
много малка. Той се
уведомява своите клиенти, че:
аргументира с думите: Шумен
На 03.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради из„Дори ако бъде подсигу- вършване на профилактика на съоръженията за доставка на
рена политическата му електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването
на: гр.Търговище - кв.Запад 3, жилищни блокоподкрепа той ще рухне вверайона
с номера: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 72 .
под тежестта на реакНа 03.04.2015 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради изцията на обществото вършване на профилактика на съоръженията за доставка
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранспрямо разрушенията, на
ването в района на: гр.Търговище - улиците Страцин от
които ще предизвика, №15 до №34, Мальовица от №20 до №39, Сива от №21 до
когато започне изпъл- №37, Вихрен от №8 до №14, Цар Симеон от №38 до №44,
от №60 до №81, Митрополит Андрей №138,
нението му. Но дори и в Опълченска
Кракра, Китка и Патриарх Ефтимий.
този случай щетите ще
На 02.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради изсе големи. Затова тряб- вършване на профилактика на съоръженията за доставка
на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранвава да бъде избегнат”.
нето в района на: гр.Търговище - ул.Опълченска от ляво
*Ръководените
от и дясно, кв.Малчо Малчев, ул.Вит, Александър СтамбоРобеспиер якобинци са лийски от пресечката на ул.Вит до бул.Трайко Китанчев
32, 34, 36 и 38, жилищните блокове на кв.Запад
най-радикалната група –I сномера
номера 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 23 и 24 .
участници във ФренскаНа 01.04.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради изта революция и в голя- вършване на профилактика на съоръженията за доставка
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранма степен носят вината на
ването в района на: гр.Търговище - улици Скопие, Маза „големия терор”, кой- дара, Ивайло, Васил Левски, Доспат,Кюстенджа – от
то завършва с тяхната ул.В.Левски до кръстовището на дискотека Пайнер, Пасобствена екзекуция. нагюрище, Тракия, част от ул.Еп.Софроний, Клокотница, Иван Асен, Родопи, Чепино, Стефан Караджа .
От тогава терминът се
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
използва в англосак- център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенсонския свят като опре- ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете
деление за крайнолеви
да получите на тел. 0700 161 61
радикални формации.
ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м.
за търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51

Глобално захлаждане Може ли хапче да ни
ще смени затоплянето направи по-добри?

Глобалното затопляне, което вече се смята
за неоспорима истина,
се отменя. Изследвания
на руски учени в района на кратерното езеро
Елгигитгин в Чукотка,
са стигнали до извода,
че планетата я очаква
рязко застудяване.
Езерото Елгигитгин
се е образувало на мястото на падането на метеорит преди милиони
години.
Анализирайки резултатите, получени при

изучаването на дъното на езерото, учените
получили представа за
климатичните промени на планетата ни за
период от над 3,5 млн.
години.
Заради разположението си езерото има
особено значение за
специалистите, то е
като природен сейф,
който пази файлове за
геологическата история
на Земята.
През
по-голямата
част от годината езеро-

то е покрито с лед. Има
години, когато ледът не
се топи дори през лятото. Затова във водите
му няма живот, а отлаганията по дъното му са
останали непроменени
от времето на формирането му.
Учените смятат, че
климатичното състояние на планетата има
цикличен характер и
глобалното затопляне
скоро ще се смени с период на глобално застудяване.

Възможно ли е престъпниците да взимат
лекарства, които да
провокират у тях повече съчувствие? Това е
въпросът, който задава
екип от изследователи,
разработващи
хапче,
което може по изкуствен начин да предизвика
чувство за симпатия.
Медикаментът действа чрез промяна на
неврохимичния баланс
в предната част на кортекса на мозъка, който е
отговорен за личността,
социалното поведение и
взимането на решения.
Учените от Калифорнийския университет в Бъркли посочват, че в бъдеще препаратът би могъл
да се използва за терапия на психически разстройства и заболявания
като пристрастяване и
шизофрения.
По време на изследването група от доброволци, при две различни
посещения, са получили
хапче, съдържащо или
плацебо, или толкапон,

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
в Търговище - 55 кв.м.; ул. „Шейново” 5;
ет. 3. Цена: 50 000 лв. Без посредник
лекарство, което удълТел.: 0897 817 018
жава действието на допамина. Допаминът е ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН ДВУхимикал в мозъка, който СТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Вароша”,
се свързва с възнагражет. 4 /последен/; ново строителство. 210 лв. наем/
дението и мотивацията
Тел.: 0889 70 55 46 и
месечно
в предфронталния кор0893
20
27 61 – Тодорова
текс. След това доброволците са играли на
ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ в Търигра с прости правила,
при която са разделяли
говище – 4-стаен; 80 кв.м. след основен
пари между себе си и
ремонт,
обзаведен, газ, климатик и гараж;
анонимен получател.
След прием на толка- намира се на ул. „Христо Ботев” 31вх.А, ап. 2
пон участниците са разПодходящ за живеене или офис
делили парите с непознатия по-справедливо,
Тел.: 0887 53 61 56
отколкото при приема на
плацебо. “Обикновено
мислим, че честността е Траурна агенция „Ивет” в Търговище
стабилна характеристика, част от личността”, търси да назначи продавач-консулотбелязва Минг Су, един тант /жена/ с компютърна грамотот научните директори в Калифорнийския
ност. Тел.: 0899 81 69 67
университет в Бъркли.
“Проучването ни не отхвърля тази представа,
но показва, че поведението ни може да бъде
системно
повлиявано
чрез определени неврохимични процеси в
човешки мозък”.

Ôèðìà â Òúðãîâèùå òúðñè äà íàçíà÷è ãîòâà÷êà ñ
îïèò. Òåë.: 0894 776 111
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71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
35 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзаведен, с гараж (+15 000 лв.)
79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.) 102 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000

90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), завършен 99 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4,
обзаведен, с таванска
72 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000

и още много оферти...

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам ГАРАЖ
в центъра – бетон със
собствен електромер и с
нотариален акт
Ниска цена
Тел.: 0876 24 25 91
Продавам АПАРТАМЕНТ – 66 кв.м., в
Търговище, ул. „Васил Левски” 40. С частична ПВЦ дограма и естествен паркет;
ет.2-жилищен. Тел.: 0897 87 57 30

Продавам МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ –
99.79 кв.м.; изба 5.82 кв.м.; таван 8.18
кв.м. Представлява две спални, дневна и
кухня в гр. Търговище, ул. „Тр. Китанчев”
21, ет.3, ап. 8, с асансьор, локално парно
и възможност за газификация. Свободен.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.
Цена – 75 000 лв. Тел.: 0888 611 688

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ – 81 кв.м.
/кухня и три стаи, две тераси, маза
и таванско помещение в района на
Кооперативния пазар; югозападно
изложение; ет. 9 – непоследен
Тел.: 0898 467 009

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

ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”
тел. 0601/6 41 41,
0885/960 157

ÊÓÏÓÂÀ

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна
гарсониера с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3,
гарсониера, с подобрения
40 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7, гарсониера
39 900
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.),
двустаен тухла, с таванска
45 000
50 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), двустаен
ново строителство
53 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3, двустаен тухла 43 500
54 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
48 000
70 кв.м. Център, ет. 4, двустаен тухла 55 000
89 кв.м. Широк център, ет.4, трист. тухла 60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), тристаен
ново стр-во, завършен вид
95 000
Широк център, ет. 1 (жил.),
лукс, четиристаен
52 000 EUR
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
112 кв.м. Център, ет. 3, теракот, PVC
90 000
Широк център, ет. 2 от къща, 117 кв.м. ЗП
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
27 500
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
46 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, ново стр-во
43 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. Ид. център, ет. 3 (жил.), лукс
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

ïëàùàíå
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КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

УЛ. В. ЛЕВСКИ 34 (до ГУМ)
тел. 0601/6 44 11,
0898/517 396

гр. Търговище

СЪОБЩЕНИЯ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Транспортна фирма
ТЪРСИ СПЕШНО
ШОФЬОРИ ЗА БЕЛГИЯ
Задължителен турски
език. С цял комплект
документи
Заплата 1 600 евро/месечно, трудов договор и
осигуровки
Тел.: 0895 69 28 86

Продавам
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Борово око"
Тел. 0887 36 95 92

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

Продавам ГАРСОНИЕРА в Търговище
/43 кв.м./ - в близост има детска
ясла, градина, училище и болница,
един от големите хипермаркети
След основен ремонт; ет. 2, среден;
южно изложение
Тел.: 0878 42 82 79 и 0895 42 76 81
Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
ПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

Продавам АПАРТАМЕНТ /57 кв.м./ в бл. 32, кв.
Продавам/давам под наем ОФИС –
Запад 2 Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
Давам под наем ГАРСОНИЕРА кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
в Идеалния център на Търго- Давам под наем кафе и рибен магазин на
вище. Тел.: 0887 36 95 92
„Момина чешма” – оборудвани; и апар-

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

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

тамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам АПАРТАМЕНТ
/80 кв.м./ - ул. „Никола Симов” 2 в Търговище; 3 стаен, с подобрения, 5-ти етаж; с мазе
Цена: 58 000 лв. Тел.: 0897 27 17 37

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Фирма „Прометей” ООД търси
Продавам 500 кв.м. ШЛОСЕР с техническо образование за работа
Продавам
дворно място със
с металообработващи машини
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
Молба и автобиография изпращайте на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
имейл-адрес: kamini_prometei@abv.bg
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
За контакти: 0888 439 667
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400
Давам
Лукерия ООД Търговище
Тел.: 089 87 43 166
стая
търси да назначи
Продавам
под
наем
МАЙСТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Продавам две СЕКЦИИ
на улица
с двукрилен ГАРДЕ- КОКОШКИ – НОСАЧКИ
НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
– 3 лв. за брой „Царевец” 14 в с опит в производството на
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
с ракла, трикрилен
птицеферма с. Тел.:Търговище
0601 580 29 рахат локум минимум 10 г.
гардероб и УЧЕНИЧЕВасил Левски
семейство и владеене на турски език
СКО БЮРО
Тел.: 0601/6-46 64
Василеви
Тел.: 0878 350 117
Тел.: 0886 06 48 87

ПОНЕДЕЛНИК

30 март

ВТОРНИК
31 март
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Умеете ли да говорите добре?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1.Кое най-много ви дразни при един спор?
А/ неразбирането на доводите
Б/ личните нападки
В/ изопачаването на това,
което съм казал
2. Когато говорите в салон, избирате ли си лица,
към които да адресирате
своите думи?
А/ не, говоря към всички
Б/ да, непременно
В/ не го смятам за важно,
но го правя
3. Обичате ли да си служите с нагледни помагала?
А/ не, това са ученически
методи
Б/ предпочитам да разказвам за нещата
В/ да, те ме улесняват
4.Имало ли е случаи, кои-

то по средата на речта си
изведнъж да се улавяте, че
сте се отклонили от темата?
А/ да, случва се, но не е
беда
Б/ Не, никога
В/ Често, но какво да правя
5. Как се подготвяте за
беседа или изказване?
А/ С подробни записки,
макар и по главните точки
Б/ предпочитам да напиша и после да чета
В/ записвам си само основните мисли, които развивам сред слушателите си
6. Вие сте сред публиката. Бихте ли изезли веднага
на сцената, за да кажете
своето мнение, ако ви поканят?
А/ не, предпочитам пред-

варително да се подготвя
Б/ мога, но това не винаги
е нужно
В/ да, ще изляза
7. Кое от казаното ви допада най-много?
А/ "Нещастието може да
се понася, то е изпитание,
но много по-голямо изпитание за човека е продължителното щастие" /Тацит/
Б/ "Когато съм изпитал
щастието сам, едва тогава
зная да съчуствам на нещастията на другите"/Вергалий/
В/ "Всеки може да понесе
най-героично нещастието
на ближния си " /Суифт/
8. Смятате ли, че можете
да защитите теза, в която не
сте убеден?
А/ Не, не желая да си кри-

вя душата
Б/ При случай, че това е
нужно - да
В/ Да, аз умея да говоря и
убеждавам другите
9. Смущавате ли се, когато сте пред публика (при
хора, чието мнение цените)
А/ Да, но умея да го скривам
Б/ Не, никога
В/ В началото, после ми
минава
10. Задават ви въпрос,
по който не сте подготвен.
Очакват вашият отговор, а
въпросът съвсем не е приятелски...
А/ Започвам да отговарям - все нещо ще излезе
б/ Заявявам, че по този
въпрос няма да отговоря
В/ Преценявам целта на

въпроса и го огласявам
11. Пред каква аудитория
обичате да говорите?
А/ Слушатели с моето
равнище на култура
Б/ Мога да говоря и пред
непознати
В/ Обичам да говоря пред
хора, които знаят по#малко
от мен
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори А/
Трябва доста да се учите. Опитайте най - напред
да говорите пред малко
слушатели и да се изказвате само по един - два
конкретни върпоса. Чак
след това излезте пред по

- голяма аудитория. Преценявайте добре и доводите
си и не се оставяйте да ви
отклонят от тях.
10 и повече отговори В/
Вие говорите добре. Погрижете се обаче да попълвате записите си от
знания с остроумни, находчиви изрази
10 и повече отговори Б/
от 24 до 32 точки. Вие
умеете да говорите и сте
много опитен, когато искате да убеждавате хората.
Пазете се от прекаления
патос в изказванията си,
нека той да бъде патос на
фактите, а не на думите.

Понеделник, 30 март 2015 г.
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Състави участвали в благотворителния концерт „Търговище за спасението на храма си”

Ловец седи вкъщи пред
телевизора, жена му се
мотае напред-назад и
отивайки към него, му
казва:
-Иване, миналия месец
ходи на лов за елени,
нали?
Мъжът:
-Да, защо?
-А, нищо. Просто забравих да ти кажа, че
вчера се обади една сърничка да съобщи, че е
бременна!
***
Съпруг предлага на
жена си:
-Скъпа, хайде довечера
да излезем да се позабавляваме.
-Добре - съгласява се
тя, - обаче, ако се прибереш преди мен, остави лампата в коридора
включена!
***
Надпис в тоалетна:
„Моля, ползвайте четката!“
По-надолу дописано:
“Може ли с хартия? С
четката много боли!“
*** Бременна блондинка отива да провери
пола на бъдещото си
дете. Докторът:
-Ще имате син.
-Не питам какъв ще
бъде цветът на бебето, а какъв ще бъде полът му!

Почти всички зодиакални знаци вече са грешни
лен на 12 части от по 30 градуса. Това съзвездие е зад
Слънцето от 30 ноември до
18 декември.
Зодиакалните знаци са
определени от позицията
на Слънцето по отношение
на някои съзвездия в деня
на раждане на даден човек.
Но проблемът е, че тези позиции са били установени
преди повече от 2000 години и в наши дни звездите са
сменили местата си на нощното небе до такава степен,
че знаците се различават с
цял месец, разказва в научния сайт Джо Рао, лектор в
планетариума Хейдън в Ню
Йорк.
Смяната на местата се
дължи на трептенето на
оста на Земята,
предизвикано от
гравитационното привличане,
което Луната упражнява върху
земния екватор.
Експертът
припомня,
че
Земята е като
пумпал и докато той се върти,
неговата ос се
клатушка в кръг,
като се насочва
уведомява своите клиенти, че в различни посоТака е и със
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу ки.
Земята, а с промираната питейна вода по електронен път мяната на пози(Е pay), както и да получават електронни цията й, се променя и нашата
фактури (e Faktura)
перспектива за
Подробности на сайта на „В и К” Търговище нощното небе.
Като пример
Козирог, обясни д-р Радмила Топалович, астроном от
Кралската обсерватория в
Гринуич.
Когато древните гърци
създават зодиака, знаците в него са определени по
съзвездието, което е зад
Слънцето в дадения период.
Съзвездията обаче вече са
се изместили с около месец.
Това означава, че 86 процента от хората са с грешен
зодиакален знак.
Предаването "Звездобройци" напомни, че съществува тринайсети зодиакален
знак - Змиеносец. Древните астролози вероятно са
се отказали от него, за да
може 360-градусовият път
на Слънцето да бъде разде-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95
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Почти никой вече не е
роден под зодиакалния
знак, който знае, защото
астрологичният календар
не е осъвременяван спрямо реалното положение на
звездите, съобщи в. "Индипендънт".
Съзвездията от зодиака
са се изместили с цял месец, разкри предаването
"Звездобройци" (Stargazing)
на Би Би Си. Заради причинената от Луната и Слънцето промяната на наклона
на земната ос, наречена
прецесия, звездите над нас
са с друго положение. Това
означава, че ако някой е
роден в края на януари и
си мисли, че е Водолей,
всъщност може да е зодия

ОБЯВИ

Рао посочва Северната
звезда Поларис, или Полярната звезда, която е на линията най-близо до Северния полюс на Земята. Но
по времето на изграждането на пирамидите в Египет,
звездата, която е била в
тази позиция, е била звезда
от съзвездието Дракон, наречена Тубан. А след 12 000
години Северната звезда
ще бъде Вега, най-ярката
в съзвездието Лира, казва
още Рао.
Всичко в небето е като
поток, така че и в зодиите няма нищо стабилно,
допълва експертът и предоставя времеви график
действителните зодиакал-

ни знаци:
Козирог - 20 януари - 16
февруари
Водолей - 16 февруари 11 март
Риби - 11 март - 18 април
Овен - 18 април - 13 май
Телец - 13 май - 21 юни
Близнаци - 21 юни - 20
юли
Рак - 20 юли -10 август
Лъв - 10 август - 16 септември
Дева - 16 септември - 30
октомври
Везни - 30 октомври - 23
ноември
Скорпион - 23 ноември 29 ноември
Стрелец - 17 декември 20 януари.

Стресът на работното място може да убива, показват
данните от 13 изследвания на
над 200 000 души.
Интензивността и напрежението в работата повишават риска от сърдечен удар
или смърт от коронарна болест на сърцето с 23%. Учени
от университетския колеж в
Лондон открили, че вероятността от фатален край е поголяма при по-слабо квалифицираните служители.
Ако премахнете психологическото бреме в офиса, можете
да намалите риска от инфаркт
с 3,4%. Учените предупреждават, че рискът е най-голям при
пушачи и хора, които редовно
консумират алкохол. Кратката
почивка по средата на деня
увеличава концентрацията.
ЙОГА НА СМЕХА ЗА ДОБРО
ЗДРАВЕ И СРЕЩУ СТРЕС
Модерната терапия "йога на

смеха" става все по-популярна
в България като начин за разтоварване от стреса. Лечебната техника се практикува в
Клубове за смях в 12 града в
България, сред които и Велико
Търново. Хората се събират в
група, за да се смеят заедно.
Йога на смеха е открита
от индийския лекар Катариа
преди 16 години. От векове
е известно, че смехът е найдоброто лекарство за всички
болести. В съвременното общество, при напрегнатия и
изпълнен със стресови сиуа-

Погребален
агент припадна

Покойница
се надигна
от ковчега

Немски погребален агент
припадна, след като 92-годишна покойница се надигнала от ковчега и попитала
"Къде се намирам?", пише
в. "Дейли мирър".
Странната случка станала в град Гелзенкирхен.
Възрастната жена била
обявена за мъртва преди
няколко часа от лекар, който констатирал смъртта й
в местно старопиталище.
Тялото й било закарано в
гробищния комплекс Мунстерман.
Когато погребалният агент отново дошъл на себе
си, той видял, че "покойницата" лежи в ковчега е с отворени очи. Той премерил
пулса й и веднага повикал
линейка. Веднага било информирано и семейството
на възрастната дама, че
всъщност е още жива. Полицията е започнала разследване на лекаря, обявил
старицата за мъртва.
Служителка в старопиталището открила възрастната жена в леглото й със
спрян дъх. Повикали лекар,
който констатирал същото и
тя била откарана за погребение.

Стресът на работното място убива

ции живот, става все по трудно човек да намери повод за
радост и смях. Йога на смеха
е комбинирана техника, която
съчетава по уникален начин
смях с йога дишане.
Йога на смеха те кара да се
смееш без какъвто и да било
конкретен повод - без никакви шеги или комични ситуации. Практикуването на Йога
смехът може да бъде индивидуално, но най-добре то се
осъществява под формата на
групово физическо упражнение.
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0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

