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Възражение на кмета Мирев срещу решението на ВАС * Няма да
има „Кухня-майка” в Търговище
Свилен НИКОЛОВ
На редовното заседание на общинския съвет
в Търговище, през миналата седмица, общинската администрация
предложи за ремонтните дейности, които
се извършват в детска
ясла №3, във кв. „Запад”, да бъдат отпуснати допълнително 40 хил.
лв. Парите ще дойдат
от провалилата се общественна поръчка, за
закупуване на три автомобила втора употреба,
за нуждите на „Кухнята майка”. /
Припомняме, че с тях
трябваше да
се осигури
транспорта
на храната
до детските
заведения,
когато зара-

боти кухнята./
Групата на ГЕРБ направи препоръка към
общинарите в следващата година да бъдат
заложени пари за нови
автомобили, както такива бяха предвидени
за двете луксозни лимузини, които ползва администрацията. Според
тях, това само отлага
реализирането на тази
добра идея в годините
и е поредния провал
на управата при планирането на дейностите в
Общината.

Съветниците разрешиха да бъде продаден
терен от 4 дка, който
се намира до околовръстното в кв. „Запад”,
на цена от 100 хил. лв.
Разбра се, че към имота
има интерес, а инвеститор възнамерява да построи малко предприятие. Панайот Димитров
от ГЕРБ предложи, при
продажбата на имота
да бъде записано, че
той ще се ползва за изграждането на производствено предприятие,
като по този (на 4 стр.)

Може би
нещо такова щеше да
представлява проектът за
обща кухня
за детските заведения в града

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Странни хора
сме ние, българите. Може би
заради битовите,
идеологическите
и политическите
ни странности ортодоксалните европейци нито ни
разбират, нито ни
харесват като съграждани в Европейския съюз. За
някой от нашенските ни странности примери дава съ- риали. Където живеят и
временната статистика, страдат Ферхунде, Мехкоято знае всичко, но мет и дори Сюлейман
нищо не може да обяс- Велики.
ни. Защото и нея странВ същото време съностите ни я озадачават щите тези българи,
и сигурно я демотиви- емоционално ангажират.
рани със сериали и теТа, по последните лефонни
откровения,
статистически изслед- спокойно преживяват
вания, телевизорът и без баня вкъщи и дори
смартфонът са станали с тоалетни чак в края
за българина символ на двора. Така, както
на просперитет и ци- преди десетилетия са
вилизованост. Защото живели баба и дядо, за
по цял ден могат да си които техническият и
цъкат на смартфона / технологичният прогрес
таблета/, а вечер довол- са се измервали с памно да се излегнат пред пора /влака/, който двателевизора и да потъ- три пъти в денонощието
нат във виртуалните минавал и подсвирквал
дебри на турските се- край селото…(на 2 стр.)

Крими шок

Живописна изложба

Бисера и Васил Вълеви – пред
търговищката публика
Картините им са експонирани в приземното фоайе
на РБ „Петър Стъпов”

Божидар НИКОЛОВ
В четвъртък гражданите на Търговище имаха възможност да вземат участие в поредното
културно събитие, което
организира Регионал-

ната библиотека „Петър
Стъпов” в града. По инициатива на уредника в
библиотеката Богомила
Атанасова и с участието
на всички нейни служители,
(на 2 стр.)

Мъж изби дрегера с
рекордните 3,6 промила
44-годишен правоспособен водач се качил зад волана с 3,68
промила алкохол в из-

дишания въздух. Това
съобщиха от ОД на
МВР в Търговище. Управляваният от него лек
автомобил „Рено" е бил
спрян от контролните
органи за проверка пет
минути преди полунощ
на улица „Сива" в града.
След като дрегерът
показал
рекордните
промили, водачът отказал кръвна проба за
химическо изследване.
44-годишния мъж е задържан по Закона за
МВР. По случая е образувано бързо производство.

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

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

В „Общински пазари” - Търговище

Млад активист
на ДПС

Досегашният управител на „Общински пазари“ Синан
Самиев, който ръководи общинското
дружество
малко
повече от година, е
поискал да бъде освободен. На неговото
място бе предложен
Гюрсел Хасанов. Зам.кметът Деян Дечев
представи на сесията
на Общинския съвет
кратката визитката на
26 годишния Хасанов.
Той е завършил средното си образувание в
Професионалната гимназия по икономическа
информатика в Търговище, има и диплома от
Стопанската академия
в Свищов – „Застраховане и социално дело”,
степен бакалавър. Профисионалният стаж на
Хасанов е изцяло по
специалността, работил
е като застрахователен
агент.
Според съветниците от ГЕРБ, предложението Гюрсел Хасанов
да заеме овакантеното място противоречи
на наредбата приета
от Общинския съвет,

касаеща
търговските
дружества с общинско
участие. В нея е записано, че кандидатите
трябва да имат управленски опит, какъвто
Хасанов няма. От своя
страна те предложиха
Йовчо Яков, доказал
се ръководител с дълъг
стаж, образование от
чужбина и няколко магистратури, да стане управител на „Пазарите”.
Общинското дружество бе управлявано от
Яков преди години, припомни Светлин Бонев
и направи съпоставка
между финансовите резултати сега и в годините, когато то бе ръководено от него. Безспорно
печалбата за Общината, а и направените
инвестиции за удобство
на търговци и клиенти
от негово
(на 2 стр.)
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Млад
активист
на ДПС

(от 1 стр.) време никой
дори не е доближил. Затова и те застават зад неговата кандидатура. Бонев
се обърна към групата на
БСП с думите че „целия
град тях гледа” и очаква да
подкрепят тяхното предложение и да припознаят
Яков, който е бил и общински съветник, от тяхната
партия.
В защита на Хасанов
на трибуната излезе председателят на групата съветници от ДПС Тахир Тахиров. Той обясни, че те
подкрепят млади хора, без
значение от коя партия са.
„Нормално е младите хора
да нямат професионален
опит, но ние разчитаме
изцяло на тяхното образование и креативност“, каза
Тахиров.
В последвалото гласуване съветниците отхвърлиха кандидатурата на
Йовчо Яков и избраха за
управител на Общински
пазари младия активист
на ДПС Гюрсел Хасанов.

За
храните
Много топло и с валежи и етикетите
Времето през юли

През юли по правило е
един от най-топлите месеци в годината. Температурите са високи, а слънцето
пече много силно. Прогнозата ни, за времето през
месеца е за средна месечна температура около 34
градуса, а максималните
средно месечните температури за юли се очаква
да бъдат в рамките на 33
- 38 градуса, а най-ниските стойности може да достигнат 12- 17 градуса по
целзий. В някой части на
страната месец юли е найтоплият и температурите
достигат максимални стойности, като термометрите
надминават скалата от 40
градуса и достигат
41-43 в обедните часове.
В тези моменти излизането и излагането на преки слънчеви
личи не е препоръчително и повечето
специалисти съветват да се стои на дебела сянка и да се
приемат много течности, за да не се получи обезводняване
или топлинни удари.
Времето
през
лято 2014
През първите десет
дена на месец юли
се очакват югоизточни ветрове и слаби
валежи. През втора-

В Търговище

В детските градини повече свободни места

Спрямо предходните години свободните места в
детските градини в Търговище са се увеличили. Единствено за 4-годишните няма
свободни места. Това показа справка на общинската
администрация за учебната
2014-2015 г.
Броят на свободните
места в първа група, където се възпитават 3-годишните деца е 26. За първа
година са толкова много
свободните места в тази
група, сподели експертът в
общинска администрация
Ани Кушева. Една от причините за това според нея
е, че е намаляла раждае-

Понеделник, 30 юни 2014 г.

мостта. При 5-6 годишните
местата също са ограничени, за трета група – 8
места, а за четвърта група
местата са 11.
В Търговище функциониращите детски заведения са
общо 11 и в тях се обучават
1 300 малчугана, уточниха
от администрацията. С предимство се приемат децата
на родители инвалиди, на
сираци и многодетни семейства.
Предимство ползват и
тези, които имат братче или
сестриче в същото заведение, както и когато родителите работят и живеят в района на заведението.

та десетина на месеца се
прогнозира бързо затопляне на температурите, в
последните дни на месеца
ще преобладават западни
ветрове. През месец юли
се очакват и краткотрайни,
но силни валежи от 2 до 4
дни. Прогнозата е за около
200 литра на квадратен метър, възможно е и разрязване на летни бури, но те
ще преминат бързо и времето отново ще се усмихне
на почиващите. Очакват се
също и градушки.
Времето през юли ще зарадва всички любители на
лятната почивка и ще даде
прекрасни възможности за
отдих на морето или плани-

ната. Времето през месеца,
ще зарадва любителите на
почивката на море. Температурата на водата ще
бъде около 27-28 градуса.
В морските курорти температурите ще са подходящи
за активен летен отдих и
ще достигнат средно месечните с около 3-4 градуса под стойностите им. Ето
прогнозата за месечните
температури в някои по-големи градове по черноморието: Варна-32, Бургас-34,
Несебър-34, Приморско-33,
Каварна-31. Високите температури ще накарат много
хора да търсят спасение в
планинските курорти или в
прохладните помещения,

За селския
нужник...

които разполагат с климатизация и добра вентилация на въздуха.
Прогнозата за времето
в планините през месец
юли е за идеално време. Всички планинари ще
могат да се насладят на
чудесни
преживявания
в планината. Прогнозата за времето в по-големите планински курорти:
Пампорово-26
градуса, (от 1 стр.) тук бе подредеБанско-27 градуса, Боро- на впечатляваща живописна
изложба от творби на Бисера
вец-26 градуса.

(от 1 стр.) О, времена, о
нрави – казал преди много
лета именитият римлянин,
навярно по същия за онова
време цивилизационен повод.
Но, за да не звучи казаното до тук прекалено песимистично за нашият път
към прогреса, ще приведа
и един положителен пример, който все пак е повод
за оптимизъм. Добър циганин от наше село, който от
години е и мой приятел, ми
разказа как миналото лято
поработил в Англия, където
от години са децата му. Отишъл им на гости, но свикнал
да работи, решил да изкара
и някой лев. Хванал се да
бере череши и за добрата
работа му платили доволно
и предоволно. Върнал се от
гостуването с добри чувства
и пари в джоба. Похвалил се
на жена си и седнали, за да
решат как да похарчат разумно парите. И го сторили –
построили си баня и тоалетна вкъщи. Красиво, удобно,
разумно и цивилизовано.
Моят приятел пак си е
онзи познат ми от години работлив циганин /той не обича думата „ром”/, но видимо
е пораснал в битието и социалния си статус, къде по-високо. Та, ето ти добър пример
за онези нашенци /цигани,
турци и българи/, които в 99
процента имат телевизори,
че и смартфони дори, но са в
графата на онези 40 процента наши съграждани с нужник в края на двора. А други
22,5 процента така и нямат
баня вкъщи. И може би не
чувстват нужда да я имат…

Четем без лупа съдържанието на опаковките

Потребителите ще могат
да четат етикетите на хранителните продукти в магазина
без лупа и да пазаруват за
коледната и новогодишната
трапеза информирано.
Малката буква в етикетите
на продуктите да бъде висока най-малко 1,2 милиметра,
изисква евродиректива, която влиза в сила от 13 декември рази година и в България.
Правилото ще важи за стоки
с опаковка с площ над 10 кв.
см.
Производителите
трябва да напишат на етикета
всички съставки на храните,
които предизвикват алергии.
Те трябва да се открояват
от останалия текст с шрифт
и цветен фон. Върху етикета
на каймата трябва също да
е записано съдържанието й.
Задължително трябва да се
обявява съдържанието на
тлъстини. Върху етикета ще
се съобщава и ако някоя храна е частично или напълно
хидрогенирана. Задължително ще се обявява произходът
на месото от всички видове

животни. Досега се обявяваше само откъде е говеждото.
От 13 декември 2016 г.
влиза задължението върху
етикета да се обявят хранителните стойности на продуктите. Агенцията по храните
заедно с представителите
на различните браншове
в сектора започват да правят изцяло нов закон за
храните, който да поставя
в центъра на вниманието
потребителя, а в по-малка
степен – производителите и
търговците.
Осем пъти се увеличава
вносът на палмови масла.
През 2008 г. в България са
внесени 5 000 тона палмови
масла, през 2012 г. вносът е
вече 38 000 тона. Тези мазнини се употребяват директно в хранителните продукти.
Влагат ги във вафли, млечни продукти и къде ли не,
алармираха на кръгла маса
за контрола върху храните.
Диетолози
предупреждават, че палмовите масла са
вредни, защото увреждат
съдовете и сърцето.

и Васил Вълеви – дъщеря и
баща, и двамата преподаватели в Художествената академия, а Бисера и в Софийския университет. Всъщност
професор Васил Вълев не е
непознат за търговищенци,
макар че от десетилетия е
напуснал града ни. Преди
време, след 1959 г. той работи като учител по рисуване
в Първо СОУ „Св. Седмочисленици” в Търговище и като
уредник на художествения
отдел на Окръжния музей
в града. След време се премества, живее и работи в София, където натрупа впечатляваща творческа биография
и си извоюва позицията на
един от авторитетните български художници. Родената
в Търговище Бисера върви по
пътя на баща си и не му отстъпва в успехите и преподавателското поприще.
Та, в приземното фоайе
на библиотеката в четвъртък
бяха подредени живописни
творби на двамата художници, като тази малка по броя на
картините изложба, впечатляващо говори за творческите възможности на двамата.
Ето защо тук дойдоха дейци
на културата – художници,
литературни творци, журналисти, както и техни близки и
познати от по-далечното минало. С топли думи изложбата откри Богомила Атанасова,

а директорът на библиотеката Росица Куцарова им връчи
дипломи за дарение. Тук няма
да се впускам в преценка и
художествена оценка на картините, защото това на първо
място е работа на зрителя,
който ще ги разглежда и ще
им се любува, а е и в компетенциите на специалисти. За
нас, като граждани на Търговище, е важен самият факт,
че има такава изложба, че
чрез нея се докосваме до
творчеството и постиженията на известни в страната
и чужбина художници, тръгнали по пътя на творчеството и успехите от Търговище.
Изложбата е още един положителен знак в културната
история на града и продължава едни хубави традиции.
Тук ще припомня, че преди
две години Бисера Вълева
направи самостоятелна изложба в Търговище.
Ще спомена и повода – Васил Вълев натрупа вече 80
житейски и изпълнени с творчество години. Но не е престанал да мисли, да крои творчески планове, да се радва
на багрите, които бликат от
неговите живописни картини.
Впрочем, той беше така
любезен да даде интервю
за вестник „Търговищки НОВИНИ”, в което разказва
любопитни факти за пребиваването си в Търговище и за
творческия си път. Интервюто
ще поместим в един от следващите броеве на вестника.

Бисера и Васил Вълеви...

Мъж се
удави в
я. „Тича”

На 25-ти юни, сряда,
69-годишен мъж от Търговище се е удавил в язовир
„Тича”, съобщават от ОД на
МВР. Инцидентът е станал
в района на Върбица, между селата Тушовица и Бяла
река. Сигналът бил подаден
от сина на удавника. На мястото са отишли полицаи от
Районно управление „Полиция”- Велики Преслав.
Тялото е извадено от водоема и е установено, че
мъжът е от търговищкото
село Алваново. Заедно със
сина си отишли да ловят
риба, направили си бивак
на брега и легнали да спят.
Сутринта младият мъж видял тялото на баща си да
плува в язовира.
Трупът е изваден от водата и предстои да бъде извършен оглед от следствено-оперативна група.

Понеделник, 30 юни 2014 г.
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По – късно
Спомоществователи и спонсори раждане е Как да се справим с
дълголетие нощното напикаване?
Едно мнение

Иван ВАСИЛЕВ
Етимологично двете думи
са свързани с идеята за
помощ. Още в началото на
първата /без въвеждащата буква „с”/, като зърна на
броеница буквите изписват
съществителното име „ПОМОЩ”, а краят е отбелязан
с наставката – тел, в мн. ч.
– продуктивна наставка,
употребявана и в думи като
учител, върху глаголна основа учи. Видно е, че спомоществовател е дума, характерна за българския език, а
не чужда, вноса, получила
гражданственост в наше
време, като форма за книгоиздаване и книгоразпространение чрез спонсори.
Спонсорството
възниква у нас през Възраждането, датира от 1846 г. За
книгата „Игиномия”, сиреч
правила, за да си вардим
здравето, издадена в Цариград, има повече от 30-на
ескиджумайци, записали /
абонирали се/ общо за 48
екземпляра; за „Кратки турско-български речник и разговорник/, отпечатан в 1851
г. в Белград от Ески Джумая
са записани 21 екземпляра
/Стефан Велков/. Пак по негово сведение за комедията
„Михал Мишкоед”, издадена
от Сава Доброплодни има
записани 108 екземпляра.
Примерът за спонсорите
и спонсорството малко или
много навлиза в практиката. Всеки, който се интересува от книгоиздаването в
региона ни, е срещал книги,
плод на дарителството. Затова давам само едно заглавие – стихосбирката на
Стойка Теодосиева „Очаквайте ме с изгрева” 2012 г.,

която излиза със съдействието и дарителството на Григор Бонев, Румен Такоров,
сем. Петя и Никола Колеви,
Донка Ботева, Росица Куцарова, сем. Васил и Вичка
Чиракови, Райчо Илиев, с
послеслов от Иван Стойчев,
с прекрасни цветни илюстрации от художника Кирил
Батембергски. Но още сме
далеч от размаха на спомоществователството през
Възраждането – 108 екземпляра за комедията „Михал
Мишкоед”.
Стихосбирката
има
висока, непреходна художествена
стойност и
значение, и
ако имаше
повече дарители, щеше
да стигне до
повече читатели.
Имам впечатления от
промоции на
нови книги,
юбилейни
чествания
на автори на
книги, представяне на
книги от самите тях.
Тук
не

мога да не изразя учудването, че за такова представяне
за изданията през 2013 г. –
традиционна изява на Регионалната библиотека „Петър
Стъпов”, не се появи нито
ред в медиите. Не зная защо
не отбелязаха този факт. Тук
ми идват думите на покойния
почетен гражданин на Търговище Димитър Харизанов,
че ако нещо не е влязло в
колоните на вестника – все
едно не е станало изобщо
т.е. обрича се на забрава.

Жените, които раждат на
по-късен етап от живота си,
живеят по-дълго.
Изследване показва, че
жените, които раждат последното си дете след 33-годишна възраст, имат два пъти
по-голям шанс да отпразнуват 95-ия си рожден ден в
сравнение с жените, които
раждат за последно до 29-годишна възраст.
"Това не означава, че жените трябва да отложат раждането на деца, за да удължат живота си. Възрастта на
последното раждане може да
бъде показател за стареенето. Естествената способност
да имаш дете на по-напреднала възраст може би показва, че репродуктивната система на жените остарява бавно,
както и целият им организъм",
казва д-р Томас Перлс от медицинския център към Бостънския университет в САЩ.
Учените са анализирали
данни от социалното генетично изследване Long Life
Family Study сред 551 семейства. Голяма част от членовете на тези семейства се радват на изключително дълъг
живот.
Резултатите от изследването показват, че вероятно жените са виновни за еволюцията
на генетичните варианти, които забавят остаряването.

Ядовете водят до инфаркт и инсулт
При стрес тялото реагира като при вирус
Досега беше известно, живот могат да повлияят
че напрежението в офиса пагубно на здравето ни.
и забързаният начин на Най-новите изследвания
обаче показват какъв точно е механизмът, чрез който стресът съсипва тялото.
Оказва се, че причината
за по-честата смъртност
при стресираните хора се
крие в белите кръвни телца. Известно е, че те се
личество полифенол се съ- активизират в организма,
държа в средно три ябълки. когато в него влезе вирус
Направеният след хра- или зараза.
ненето анализ на кръвта
Най-просто казано, кое показвал, че нивото на гато е под стрес, тялото ни
мазнините в кръвта на до- произвежда антивирусни
броволците е било средно с агенти, тъй като смята, че
около 20% по-ниско в срав- причината за лошото му
нение с тези, на които пре- състояние се дължи на вънди обяд не са били давани шен фактор - някаква бакникакви добавки.
терия или болест. Кръвта за
Според японските учени съжаление не разпознава
въздействието на ябълковия емоционалните ни състояполифенол е несъмнено, но ния и когато сме пренапрегреалният му ефект върху на- нати, това за нея е сигнал
маляване риска от наднор- за тревога.
мено тегло все пак зависи
Тогава тя изпраща беи от количеството храна и лите кръвни телца, чиято
хранителния режим.
роля е да открият вируса и

Три ябълки дневно
пестят затлъстяване

Японски учени доказаха,
че системното консумиране
на ябълки драстично намалява количеството мазнини
в организма.
Публикуваните резултати
от направените клинични
изследвания свидетелстват,
че изяждането на три ябълки преди основното хранене
понижава съдържанието на
мазнините в кръвта с наймалко 20%.
По време на наблюденията, извършени от японските
учени, на група хора преди
храна е бил даван 600 мг
ябълков полифенол – вещество, влизащо в състава на
плодовете вещество, спомагащо разграждането на
мазнините, съобщават от
geneticsafety.org. Такова ко-

Училище за родители

да го унищожат. Такъв обаче няма, а огромното количество антивъзпалителни
агенти, които организмът
произвежда, се натрупват по вътрешната част на
кръвоносните съдове. Това
води до образуването на
плака по стените на артериите.
Това означава, че се
стартира процес на прогресивно натрупване на отлагания, особено мазнини,
по стените на кръвоносните съдове, които в крайна
сметка се втвърдяват и се
свиват. Когато плаката се
откъсва или отделя, е вероятно да се образуват съсиреци, които за минути могат
да доведат до инфаркт или
инсулт.
Неотдавна учените от
харвардското медицинско
училище в Бостън изследвали 29 лекари, работещи
в интензивното отделение,
като ги подлагали на кръвни проби по време на работа и по време на отпуск.
Те трябвало да попълнят и
въпросници за равнището
на възприемане на стреса.
Като сравнили пробите,
учените успели да покажат,
че стресът активира клетки
в костния мозък, които причиняват свръхпроизводство
на бели кръвни клетки. Излишъкът от клетките създал
тенденция те да се натрупват заедно на вътрешната
стена на артериите, което
изострило възпалението на
атеросклеротична плака и
довело до образуването на
съсиреци.

Ако детето
ви гони петата
година и все
още се напикава през нощта,
време е да се
вземат мерки.
Обикновено причината
е в незрялост
на
нервната
система (често
наследствено),
при което детето трудно долавя сигналите за
пълен пикочен
мехур, особено
във фазата на
дълбокия сън.
Вторично нощно напикаване
се получава и
при стресови ситуации от
различно естество, диабет,
много по-рядко при заболявания на отделителната система. В последните
години памперсите също
играят роля за този проблем, с тях децата трудно
привикват да регулират
мехура си. След годинката
интервалът между уриниранията е почти час и вече
може да се правят опит
за ходене в гърне. Но резултатът зависи от детето,
някои успяват на възраст
около година, други чак на
2-3 годинки.
При всички случаи е добре да се спазва режим,
ако детето заспива с мляко
или сок в леглото, тази течност трябва да излезе все
пак. Затова премахнете
този навик, не давайте течности поне 2 часа преди
лягане, ако искате нощите
да са сухи. Най-безобидните "лекарства", с които
може да се помогне на детето, са хомеопатичните.
Най-добре заведете детето при хомеопат, който
ще назначи лечение точно за вашето дете, съобразявайки се с неговите
особености като характер,
емоции и физика. Тези, които нямат такава възможност, могат да опитат със
следните
хомеопатични
препарати, като прочетете
внимателно техните характеристики, за да разберете
кое е вашето лекарство:

Водещо лекарство за
нощно напикаване при момичета. Това са сериозни
и резервирани деца, с недостиг на физическа енергия. Това лекарство е предназначено за енергични
деца, които се нуждаят от
танци, спорт и движение.
Те са открити, прями и
изразяват недоволството
си от родители, учители и
приятели, без да се притесняват. Смятат, че са
неоценени и неразбрани.
Момичето навън е гордо,
а вкъщи е потиснато, дори
отчаяно. Деца, които се зареждат от спорта и танците, не признават грешките,
избухват в сълзи от гняв.
Тъгуват много за родителите си, когато са далече
от тях. От храните често
имат непоносимост към
мляко, имат упорит запек
и склонност към гъбични
инфекции. Напикаването е
във фазата на първия сън
(около 23 часа) и ако детето се изпишка преди това,
то е сухо до сутринта. Това
са деца, които се стремят
другите да се чувстват добре с тях. Много състрадателни към хора и животни.
Често спират да ядат месо,
за да не страдат животните.
Децата имат добър контрол
върху чувствата си, умеят
добре да балансират емоциите си. Развиват физически симптоми, когато се
карат близки хора, когато
усетят несправедливост.

Пълните хора много подълго време си търсят работа, показва ново изследване на "Галъп" в САЩ.
Според експертите причината е, че работодателите
подсъзнателно
отхвърлят
пълните кандидати за работа, защото са по-предразположени към здравословни проблеми. Оттам следва
убеждението на ръководителите, че дебелите служители
се разболяват по-често и отсъстват от работа повече.

За това началниците са
по-склонни да откажат да
наемат човек с наднормено
тегло, тъй като смятат, че
той е по-малко ефективен в
изпълнението на своите задължения.
От друга страна изследванията показват, че след
уволнение или загуба на
работното място по една
или друга причина хората
са по-склонни да трупат излишна маса и да страдат от
депресия.

Дебелите по-трудно
намират работа

4 страница

Антоанета Бонева с втори бронз в Марибор
Антоанета
Бонева
се завърна с пореден
успех и в двете дисциплини, където завоюва
втори бронзовите медали от Световната купа
по спортна стрелба в

Марибор (Словения).
Състезателката от Търговище спечели бронз
на 10 метра пистолет
(жени) и така дублира
постижението си в турнира, където зае трето

място и на малокалибреното оръжие.
Дни след завръщането им в Търговище разговаряхме с нейния треньор Христо Маринов
за победите и за това,
което им предстои през
годината.
Той поясни, че през
годината се провеждат
четири световни купи.
На всяка от тях, първите
осем класирали се отиват на финала за Световната купа. Ако в годината
има Олимпиада или Световно първенство, първите трима медалисти
имат право да участват

за купата. По право първенецът от предходната
година се класира, за да
защити титлата си. Участието на световните купи
носи и точки за световната ранглиста.
В момента Антоанета
е трета на пневматичен
пистолет и шеста на малокалибрен пистолет.
Добрите й резултати и
дават право на участие
на финала на Световната купа в Кабала /Азербайджан/, през октомври. След надпреварите
в Мюнхен /Германия/,
където участва на финала и се класира на

4-то място и Марибор /
Словения/, където тя завоюва и в двете дисциплини бронзови медали.
В момента тренираме и
за най-големия форум
през тази година Световното първенство. То
се провежда на всеки
четири години, като в
надпреварата участват
и най-голям брои състезатели. Тази година
то ще се проведе през
септември. Амбициите
ни са да вземем на него
квота за предстоящите
Олимпийски игри в Рио
де Жанейро, заяви Маринов.
"ТН"

Спорни теми Бъдеща
и позиции
лунна станция
(от 1 стр.) начин ще
се осъществи контрол
и тази инвестиция ще
се случи. С мотива да
не бъде ограничаван
бъдещият купувач в неговите инвестиционни
намерения, с конкретно предназначение на
имота, предложението
не бе прието.
Друга точка от дневния ред бе приемането
на годишния доклад
за извършените дейности и изразходвани
бюджетни средства от
читалищата на територията на Община.
ГЕРБ, в лицето на Венка Стоянова заявиха,
че доклада е непълен,
не посочва проблемите на читалищата, нито
стъпки за тяхното разрешаване. Липсва и отчет за изразходваните
средства през годината.
Посочват се единствено
дейностите. Затова и
предложи да бъдат гласувани само те, без изразходваните средства.
И това предложение на
ГЕРБ не бе прието.
В края на заседанието бяха направени и
две питания от групата
на ГЕРБ до кмета Красимир Мирев, които не
присъства на заседанието.
Едното бе във връзка с обещанието на общинската администрация гробищният парк в
Лиляк да бъде разширен. Венка Стоянова
припомни, че преди година и половина, в отговор на тяхното питане,
кметът е категоричен ,
че се работи по проблема и в най-скоро време
жителите на Лиляк ще
могат да изпращат своите близки достойно,
както е в цивилизованите страни.
От отговора на зам.кмета Диян Дечев се
разбра, че се работи
по разширяването на
гробищния парк и има
изготвено техническо
задание от администрацията. Предстои изгот-

В Китай успешно приключиха
тестовете на модул на

вянето на проект, а на
по-късен етап съгласуването му със „Енерго-Про”, „ВиК” и РОСВ
– Шумен и РЗИ- Търговище. Ще бъде направено и отчуждаване на
имоти, за да се осигури
терен за неговото разширяване, както и ред
други дейности. Приблизителният срок за
разрешаването на този
така болезнен и належащ проблем за хората
в селото, Дечев посочи,
че е година, година и
половина.
Второто питане касаеше правните последици и процедурите по прилагане на
съответните нормативни текстове при предсрочното прекратяване
правомощията на кмета, във връзка с влязло
решение на ВАС.
Разбра се, че Красимир Мирев е поискал
спиране на изпълнението на решението на Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси КПУКИ. Дечев поясни, че кметът Мирев
се е обърнал към петчленния състав на ВАС
да изиска делото от Софийския административен съд, които вече се
произнесе по казуса и
отсъди в негова полза. „
Г-н Мирев иска обективното тълкуване на фактите, а не едностранно.
Той продължава да счита, че няма конфликт на
интереси, защото като
лице, заемащо публична длъжност, е нямал
частен интерес от материален или нематериален характер. Няма
облага за него или
свързано с него лице,
както впрочем е приел
и
Административния
съд”, заключи Дечев.
С други думи кметът
Мирев иска решението
на тричленния състав
на ВАС да бъде преразгледано от петчленен.
Последва изказване
на Венка Стоянова, ко-

Понеделник, 30 юни 2014 г.

Покана

Днес 27.06.2014 г. ЗКПУ „Варан-Р” с. Руец
на основание чл. 16, ал. 1 от ЗК поканвам
всички член-кооператори на годишно отчетно изборно събрание на 23.07.2014 г. в
читалнята на читалищната сграда от 10 часа.
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността на
Кооперацията през отчетния период.
2. Приемане на финансовия отчет за 2013 г.
3. Освобождаване на председателя, УС и
КС поради изтичане на мандата им.
4. Избор на нови УС и КС и председател
на Кооперацията.
5. Организационни въпроси
При липса на кворум съгласно чл. 17,ал. 2
събранието ще се проведе на 30.07.2014 г. от
9 часа отново в читалнята на читалищната
сграда.

Откриха нов
бозайник

Прилича на мишка, но
е роднина на слона

ято посочи, че хората в
Търговище продължават да бъдат държани
под пълен контрол. Това
се потвърждавало и от
начина, по който Общинската избирателна
комисия е гласувала и
не отстрани Мирев от
кметското място. Стоянова допълни, че върху
членове на ОИК е оказан и натиск, как да гласуват.
След
заседанието
беше разпространена
декларация, в защита
на Красимир Мирев. В
нея 46 от общо 52-ма
кметове и кметски наместници застават зад
кмета на Общината и не
приемат решението на
КПКИ, обвиняваща го
в нарушение на закона.
Те настояват за публично извинение от хората,
които търсели медийна
изява чрез това нелепо
обвинение.

Китай направи още
една крачка към осъществяване на проекта
за построяване на своя
лунна станция "Лунен
дворец-1", след като
приключиха 105-дневните тестове на животообезпечаващата
й система, които бяха
извършени в условията на херметизиран
модул, предаде ИТАРТАСС като цитира Синхуа.
Комплексът представлява модул, разделен
на две помещения.
Едното е предназначено за приготвяне
на храна, а другото
включва три легла,
трапезария, баня.
Жилищните модули
позволиха на трима
доброволци да прекарат 105 дни в условията на тази затворена

екосистема.
По време на експеримента те пиха пречистена вода, консумираха приготвена от
самите тях храна, общуваха със семействата си единствено чрез
интернет.
Освен това участниците извършиха поредица научно-технически експерименти,
допълва БТА.
Досега китайските
учени не са обявили
преценката си за това
как този модел на
екосистема ще функционира на Луната в
условия на ниска гравитация и висока радиация. Затова срокът за
построяване на лунната станция на повърхността на естествения
спътник на Земята остава неизвестен.

Американски учени
са открили в Намибия,
Югозападна Африка неизвестен бозайник от
семейството земеровкови. Подобно на найблизките си роднини,
малкото животно прилича на мишка, но има
удължена като хобот муцуна.
Както се съобщава
в последния брой на
"Изучаване на бозайниците", новият вид земеровка получи името
Macroscelides
micus.
Животното
обитава
пустинята Намиб, има
кафява козина с червеникав оттенък, която му
служи като прикритие в
скалистия терен, сравнително високи крака и
дълга опашка. Теглото
му в зряла възраст е 28
грама, а дължината от
върха на носа до края на
опашката - 19 см. То се
храни с насекоми, които
изравя от земята с помощта на дългия си нос.

НАСА определи астероида, към който след
около 10 години ще
полетят
американски
астронавти, съобщиха
световните информационни агенции. Той е с
условното обозначение
2011 MD, периодично
преминава по орбитата
си на относително близко разстояние до Земята и има размери, които
идеално подхождат за
среща с пилотирани кораби.
С помощта на инфрачервената космическа
обсерватория "Спитцър"
е било установено, че
диаметърът на астероида е 6 метра, а масата му
- около 100 тона. Той е с
ниска плътност, което се
обяснява със строежа.
Учените
предполагат,
че или в 2011 MD има
големи празнини, или
представлява "грамада
от камъни", които се задържат заедно благодарение на гравитационни
или други сили.

В НАСА смятат, че
след пет години може
да започне ловът на
този астероид. Предвижда се през 2019 г.
към него да полети автоматичен апарат, който да хвърли върху него
метална мрежа /да го
вкара в чувала, както
казват инженерите/ и
да го премести на устойчива орбита около
Луната. Приблизително в средата на 20-те
години на ХХI век към
него ще бъде изстрелян
пилотиран космически
кораб.
Другият вариант е на
окололунна орбита да
бъде доставено само
парче от голям астероид, а не цял. В този
случай ще се наложи
да бъде избран друг астероид, а не 2011 MD. В
списъка на потенциалните кандидати влизат 9
небесни тела, но търсенето на най-подходящ
обект продължава.
НАСА ще се спре на

един от двата варианта
до края на тази година. Дотогава ще бъдат
разгледани различните
концепции за създаване на автоматичен апарат, който ще трябва да
улови астероида. Предвижда се астронавтите да полетят към него
с космическия кораб

"Орион", който ще бъде
създаден от компанията "Локхийд-Мартин".
При изстрелването ще
бъде използвана тежката ракета-носител Ес
Ел Ес, разработвана от
"Боинг". НАСА се надява системата да бъде
използвана по-късно за
полет на човек до Марс.

В същото време, учените смятат, че генетично Macroscelides micus
може да бъде дори поблизо до по-големите
бозайници,
отколкото
до гризачите. Във всеки
случай, както се разкрива от анализа на ДНК.
"Изглежда, че това е
една африканско същество, което прилича и се
държи като гризач, а е
роднина на слоновете",
каза за дългоносата земеровка ръководителят
на програмата за изучаване на бозайниците в
Академията на науките
на Калифорния Джон
Дембейкър. Заедно с
колегите си той планира
скоро да се върне в Намибия, за да продължи
търсенето на нови видове.

Астероидният проект
ще погълне 1,25 милиарда долара. През 2014
финансова година ще
бъдат отпуснати 100 милиона долара, които ще
бъдат изразходвани за
откриването на подходящ обект и за създаване на необходимите
технологии.

НАСА се подготвя за лов на астероида 2011 MD
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ÈÌÎÒÈ
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РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ÍÎÂ 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!

(2-4)

БМП „Близнаци” ООД търси
ОБЩИ РАБОТНИЦИ  0888/ 941 735
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

Продавам
* АПАРТАМЕНТ – 100 кв.м.
или заменям за по-малък
* ГАРАЖ * ВИЛА – асфалт,
ток, кладенец и др.
Тел.: 0899 13 68 64
Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт
тел. 0892 454 618

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи работници

(3-4)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

(2-4)

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 7-годишно
дете в Несебър. Осигурени са препитаване и храна. Заплата: 800 лв.
 0895/ 544 006 от 18 до 20 ч.

Продавам
Продавам тухлен
Бус „ФОРД ТРАНЗИТ” апартамент, 96 кв.
1990 г. – двойна гума,
м., ет. 2, с изолация,
с малка винетка.
дограма и газ
Цена 1800 лева.
 0899 85 79 90 тел: 0888/ 607 984

Склад за търговия на
едро в град Китен
Набира общи работници, шофьори,
офис персонал
Осигурена квартира.
Заплата 700-1000 лева
 0878 67 17 67

ЕКО-БУЛ ООД
с Гъбене, област Габрово
модернизирани ферми
търсим да назначим:
ДОЯЧИ, ГЛЕДАЧИ
И ТРАКТОРИСТИ.
Осигурена квартира.
Много добро заплащане.
 0899 702 795 и 0885 399 898

Тракия Глас България ЕАД

ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ - 3 БР.
Изисквания: - Минимум 2 години опит на длъжността Техник, производствени структури.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел „Човешки ресурси”
или на е-mail: garif@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи 03.07.2014 г.

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА вила в
местността „Кованлъка”. Отремонтирана,
обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен изглед. С ток и вода
ДВОРНО МЯСТО от 1 дка с лозе и овощни
дръвчета. Леснодостъпно място с нотариален акт. На изгодна цена. Тел.: 0897 44 17 69
(0)

(0)

(0)

Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :

(0)

двор близо до
Изчислителния
център
 0899 20 80 12

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

Продавам АПАРТАМЕНТ 81 кв. м.
в кв. "Запад" 3 ет.1 Цена: 40 000
лв. като крайна цена за купувача
тел: 0887/ 93 99 30

ДАВАМ ДВУСТАЙНА КВАРТИРА под наем в раПродавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 42 кв.
йона на „Солигена”, разширена, частично обзам. на ул. „Стефан Куцаров” 2 /срещу Ставедена. Наем: 150 лв.  0896/ 30 30 69
рия бряст/, ет. 2. Южен, ново строителство,
ДАВАМ ПОД НАЕМ МА- Давам под наем
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНА завършен до ключ. И МАГАЗИН находящ се
в партера на блока. тел: 0896/ 652 116
СТОКИ – 70 кв.м.; с щанд
КЪЩА с голям
за закуски и място за
паркиране.
Намира се между Пътното и Огледалото
Тел.: 0899 20 80 12

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Изисквания: - 1. Средно техническо или химическо
образование; 2. Отговорно отношение и прецизност
към работата ; 3. Лоялност; 4. Умения за работа в екип
Кандидатите могат да представят автобиография на адрес: Тракия Глас България ЕАД – Завод за плоско стъкло, Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона,
Отдел Човешки ресурси или на e-mail smehmedova@sisecam.com. Фирмата осигурява безплатен транспорт до градовете Търговище, Шумен, Разград, Попово и Омуртаг.

(1-4)

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-4)

ТЪРСЯ РАБОТНИЦИ ЗА
АВТОМИВКИ В АНГЛИЯ
Добро заплащане.
Осигурена квартира.
Тел. 0876 645 880 и
0044 782 11 09 114

ТЕЛ: 0899/ 871 991
Тракия Глас България ЕАД

(1-4)

Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

ПАПУРОВ

(0)

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в райо- ТЪРСЯ ПРОДАВАЧКИ
на на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
ЗА СЕЗОННА РАБОТА
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
В ПРИМОРСКО - ДО
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
40 ГОДИШНИ. ДОБРО
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
ЗАПЛАЩАНЕ
Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА
над бившата „Валентина”, 44 кв.м.
Тел. 0897 084 305 и 0897 966 954

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

(1-4)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Продавам ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА
в село Бистра. С 6 стаи, маза,
гараж, стопански постройки и
1,2 дка дворно място с асма и
дръвчета. Цена: По договаряне.
тел: 0886/ 781 732
и 0898/ 917 903

(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ПРОДАВАМ

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

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданНаем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
компас" е безплатна
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
(0)

ÊÓÏÓÂÀ

Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

(1-4)

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

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

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216
(0)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

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

дограмаджии и монтажници
Осигурява транспорт,
добро заплащане
Тел. 0888 83 84 76
0888 86 41 79

(1-2)

ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Здравна каса, ет. 7
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
95 кв.м. Здравна каса, ет. 3, с таванска 72 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
97 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 3, с ремонт 95 000
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
70 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.)
69 000
103 кв.м. Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Широк център, ет.3
65 000
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 70 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 13
70 000
124 кв.м. Център, ет. 2, с 224 кв.м. двор 105 000
125 кв.м. Ул. Дунав, ет. 2, обзаведен
80 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

(0)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
73 кв.м. Запад 2, ет.11, тристаен тухла 45 000
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел 42 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.), трист. тухла 75 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
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. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран 75 000
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
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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Фирма „Зарко 90”
гр. Лозница
търси работници:

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



"Äåëîâè êîìïàñ"

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

30 юни 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Последният от рода
22.00 ч. - екшън

30 юни
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор
- шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала
13:30 Църква за вълци - тв
филм
14:25 Младият Дракула
13-сериен тв филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Клиника на третия
етаж - тв филм
17:00 Мис Национален отбор
2014 - реалити
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:10 Още от деня
18:30 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
19:00 Осминафинална
среща от Световното
първенство по футбол Бразилия 2014 пряко
21:00 По света и у нас
21:45 Спортни новини
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Осминафинална
среща от Световното
първенство по футбол Бразилия 2014 пряко

21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Нокаут - сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът-сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Конфликт в Малко Токио
- драма
14:30 Най-добрият нинджа реалити
15:00 Кости - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Зона спорт - спортно
предаване
22:00 Последният от рода екшън
00:00 Хамелеон - екшън

16:00 Двама мъже и половина
- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Сервитьорка - комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

bTV Lady

приключенски
18:00 Разобличаване - сериал
19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНК
23:25 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Екип Алфа - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Династията на Дракона приключенски
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
12:00 На гости на третата
10:00 Екзотични кътчета планета - сериал
лайфстайл
12:30 Досиетата Грим - сериал
10:30 Топ модели - реалити
13:30 Безследно изчезнали 11:30 Модерно - токшоу
сериал
12:30 Женско царство - сериал 14:30 Комисар Рекс - сериал
14:00 От обич - сериал
15:30 Херкулес - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
17:00 Топ модели - реалити
18:30 На гости на третата
18:00 Самозванка - сериал
планета - сериал
19:00 От обич - сериал
19:00 Безследно изчезнали 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
22:00
Любов
извън
закона
21:00 Среднощен ездач bTV Cinema
сериал
сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
22:00 Командир на взвод 10:00 Престъпления от класа - 00:00 Самозванка - сериал
драма
сериал
Nova TV
11:00 Светкавичен огън - екшън 06:20 Здравей, България
TV 7
13:00 Престъпления от класа - 09:30 На кафе - НТВ
06:30 Добро утро, България
сериал
11:30 До последен дъх - сериен 09:30 Усещане за жена - шоу
14:00 Досиетата Х - сериал
13:00 Новините на Нова
11:30 Елегантни на скорост 16:15 Новият Дон Жуан - ко13:30 Моята карма - сериен
риалити
медия
14:30 Перла - сериен
12:00 Уютно
18:00 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
- сериал
16:30 Малката булка - сериен
13:00 Федерални свидетели 20:00 Революция Z - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
21:00 Необходимата смърт на
19:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги bTV
Чарли Кънтримен - драма 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
06:30 Тази сутрин
23:00 Революция Z - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериен
15:00 Агнешко - сериал
09:30 Преди обед
22:00 Новините на Нова
15:30 Новини
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Шантави рисунки- анима- 22:30 Господари на ефира - шоу 16:00 Момичето с червения
12:30 Шоуто на Слави
23:00 Отмъщението - сериен
шал - сериал
ционен
13:30 Опасни улици- сериал
17:00 Дневен ред - шоу
Kino Nova
15:00 Цветовете на любовта 09:00 Шоуто на Слави
18:30 НОВИНИ
10:00 Мисля, че обичам жена 08:10 Земята преди време - сериал
19:30 Черна роза - сериал
си - комедия
анимационен
17:00 bTV Новините
12:00 Домашен арест - ситком 10:00 Разобличаване - сериал 20:30 Следващият, моля - тв
17:30 Лице в лице
игра
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Новите съседи - сериал 11:00 Клюкарката - сериал
21:30 Валя и Моро превземат
14:30 Две момчета и едно моми- 12:35 Шантава компания 19:00 bTV Новините
света - риалити
че - сериал
комедия
20:00 Една любовна история
22:30 Новини
15:30 Без пукната пара - сериал 15:00 Изкуствен интелект - сериал

ВТОРНИК

bTV Cinema - Таен прозорец
21.00 ч. - трилър

1 юли
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор
- шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала –
2014
13:30 Църква за вълци - тв
филм
14:25 Щит - 13 документален
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Клиника на третия
етаж - тв филм
17:00 Мис Национален отбор
2014 - реалити
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:10 Още от деня
18:30 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
19:00 Осминафинална
среща от Световното
първенство по футбол Бразилия 2014 пряко
21:00 По света и у нас
21:45 Спортни новини
22:00 СП по футбол: Всички в
един ритъм студио
23:00 Осминафинална
среща от Световното
първенство по футбол Бразилия 2014 пряко

21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Нокаут - сериал
10:00 Джон Доу - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Последният от рода екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Крадецът на мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Под наблюдение - сериал
22:00 В тила на врага - драма
00:00 Снайперисти- сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Нарича се Убийство драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Необходимата смърт на
Чарли Кънтримен - драма
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Уолстрийт - драма
23:30 Революция Z - сериал

18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Индийски експрес комедия
22:30 Двама мъже и половина
- сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 13-ят войн - приключенски
23:10 От местопрестъплението
- сериал

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
10:00 Екзотични кътчета лайфстайл
10:30 Топ модели - реалити
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Модна къща - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
17:00 Топ модели - реалити
18:00 Самозванка - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Любов извън закона сериал
00:00 Самозванка - сериал

07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал
10:00 Командир на взвод драма
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
22:00 Око за око - приключенски

bTV Lady

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 До последен дъх - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
bTV
21:00 Хавай 5-0 - сериен
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
09:30 Преди обед
08:00 Шантави рисунки- анима- 22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу
12:00 bTV Новините
ционен
23:00 Отмъщението - сериен
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Комиците - шоу
13:30 Опасни улици- сериал 10:00 Сервитьорка - комедия
Kino Nova
15:00 Цветовете на любовта 12:00 Домашен арест - ситком 07:30 Обирът - криминален
- сериал
10:00 Разобличаване - сериал
13:00 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
14:30 Две момчета и едно моми- 11:00 Клюкарката - сериал
17:30 Лице в лице
12:00 Шериф без значка че - сериал
18:00 Времето лети - сериал 15:30 Без пукната пара - сериал
уестърн
19:00 bTV Новините
16:00 Двама мъже и половина 13:50 Запознай се със Спартан20:00 Една любовна история
ците - комедия
- сериал
- сериал
18:00 Разобличаване - сериал
17:00 Аламинут - шоу

Diema TV

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Елегантни на скорост риалити
12:00 Уютно
12:30 Новини
13:00 Федерални свидетели сериал
14:00 Отчаяни съпруги сериал
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
16:00 Момичето с червения
шал - сериал
17:00 Дневен ред - шоу
18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
21:30 Валя и Моро превземат
света - риалити
22:30 Новини

СРЯДА

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Големи неприятности в малкия Китай

2 юли
БНТ 1

09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Малки истории
10:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор
- шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала 2014
13:30 Църква за вълци - тв
филм
14:25 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Клиника на третия етаж
- тв филм
17:00 Мис Национален отбор
2014 - реалити
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Жълто куче - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Последната линейка на
София - документален
22:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор
- шоу

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

22:30 Двама мъже и половина 21:00 Опасна плячка - трилър
- сериал
22:55 От местопрестъпление23:30 Без пукната пара - сериал
то - сериал
23:55 Границата - драма
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Diema TV
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 07:40 Херкулес - сериал
токшоу
08:55 Екип Алфа - сериал
10:00 Екзотични кътчета09:55 Око за око - приклюлайфстайл
ченски
10:30 Топ модели - реалити
12:00 На гости на третата
11:30 Модерно - токшоу
планета - сериал
12:30 Женско царство - сериал 12:30 Досиетата Грим - сериал
14:00 От обич - сериал
13:30 Безследно изчезнали
15:00 Модна къща - сериал
- сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
17:00 Топ модели - реалити
15:30 Херкулес - сериал
18:00 Самозванка - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
21:00 Цветовете на любовта 19:00 Безследно изчезнали
сериал
- сериал
bTV Cinema
22:00 Любов извън закона 20:00 Комисар Рекс - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
сериал
21:00 Среднощен ездач 10:00 Уолстрийт - драма
сериал
Nova TV
12:45 Престъпления от класа 06:20 Здравей, България - НТВ 22:00 Юмрук на гнева - екшън
сериал
23:45 Среднощен ездач 09:30 На кафе - НТВ
14:00 Досиетата Х - сериал
сериал
11:30 Езел - сериен
16:00 Нарича се Убийство 13:00 Новините на Нова
TV 7
драма
06:30 Добро утро, България
18:00 Дневниците на вампира 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
- сериал
16:00 Новините на Нова
11:30 Елегантни на скорост 20:00 Революция Z - сериал
16:30 Малката булка - сериен
риалити
21:00 Блокада - драма
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:00 Уютно
23:15 Революция Z - сериал
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
bTV Comedy
08:00 Шантави рисунки - анима- 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:00 Федерални свидетели
21:00 Хавай 5-0 - сериен
- сериал
ционен
22:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги 09:00 Аламинут - шоу
22:30 Господари на ефира - шоу
сериал
10:00 Индийски експрес 23:00 Отмъщението - сериен
15:00 Агнешко - сериал
комедия
15:30 Новини
Kino Nova
12:00 Домашен арест - ситком
16:00 Момичето с червения
13:00 Новите съседи - сериал 07:35 Истината за любовта шал - сериал
комедия
14:30 Две момчета и едно моми10:00 Разобличаване - сериал 17:00 Дневен ред - шоу
че - сериал
18:30 НОВИНИ
11:00 Клюкарката - сериал
15:30 Без пукната пара 12:00 Запознай се със Спартан- 19:30 Черна роза - сериал
сериал
20:30 Любов и тайни в Лариците - комедия
16:00 Двама мъже и половина
чи - сериал
13:50 Разводи - комедия
- сериал
15:50 13-ят войн - приключенски 21:30 Валя и Моро превземат
17:00 Шоуто на Слави
света - риалити
18:00 Разобличаване - сериал
18:00 Новите съседи - сериал
22:30 Новини
19:30 Домашен арест - ситком 19:00 Клюкарката - сериал
20:00 От местопрестъплението 23:00 От местопрестъпление20:30 Големи неприятности в
то: Ню Йорк - сериал
- сериал
малкия Китай - екшън

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Нокаут - сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 В тила на врага - драма
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягството сериал
22:00 В тила на врага 2: Оста на
злото - екшън
00:00 Снайперисти - сериал

ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Шпионски игри
22.00 ч. - екшън

3 юли
БНТ 1
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Футбол, самба и Мис
Национален отбор
- шоу
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Днес на Мондиала 2014
13:30 Нощем с белите коне
6-сериен тв филм
14:30 Младият Дракула - тв
филм
15:15 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Клиника на третия етаж
- тв филм
17:00 Мис Национален отбор
2014 - реалити
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Мис Национален отбор
2014 - финал
22:30 Футбол, самба и Мис
Национален отбор
- шоу
00:00 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Опасни улици - сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Земя на бунтовници сериал

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Нокаут - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 В тила на врага 2: Оста на
злото - екшън
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Нокаут - сериал
18:00 Снайперисти - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягството сериал
22:00 Денят на бедствието екшън
23:45 Снайперисти - сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х- сериал
10:00 Престъпления от класа сериал
11:00 Необходимата смърт на
Чарли Кънтримен - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Светкавичен огън - екшън
18:00 Дневниците на вампира
- сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Заредено оръжие - екшън
23:00 Революция Z - сериал

bTV Comedy

08:00 Шантави рисунки - анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Големи неприятности в
малкия Китай - екшън
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Две момчета и едно момиче - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама мъже и половина
- сериал

17:00 Комиците - шоу
- сериал
18:00 Новите съседи - сериал 21:00 Пътят на промените 19:30 Домашен арест - ситком
романтика
20:30 Барабанистът - комедия 23:30 От местопрестъпление22:30 Двама мъже и половина
то - сериал
- сериал
Diema TV
23:30 Без пукната пара - сериал 07:45 Херкулес - сериал
09:00 Екип Алфа - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:00 Юмрук на гнева - екшън
09:00 Шоуто на Нейт Бъркъс - 12:00 На гости на третата
токшоу
планета - сериал
10:00 Екзотични кътчета 12:30 Досиетата Грим - сериал
лайфстайл
13:30 Безследно изчезнали
10:30 Топ модели- реалити
- сериал
11:30 Модерно - токшоу
14:30 Комисар Рекс - сериал
12:30 Женско царство - сериал 15:30 Херкулес - сериал
14:00 От обич - сериал
16:30 Екип Алфа - сериал
15:00 Модна къща - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
16:00 Опасни тайни - сериал
18:30 На гости на третата
17:00 Топ модели - реалити
планета - сериал
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Безследно изчезнали
19:00 От обич - сериал
- сериал
20:00 Цветовете на любовта 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Среднощен ездач 22:00 Любов извън закона сериал
сериал
22:00 Шпионски игри - екшън
00:00 Самозванка - сериал
00:40 Среднощен ездач сериал
Nova TV
06:20 Здравей, България
TV 7
09:30 На кафе - НТВ
06:30 Добро утро, България
11:30 Езел - сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
13:00 Новините на Нова
11:30 Елегантни на скорост 13:30 Моята карма - сериен
риалити
14:30 Перла - сериен
12:00 Уютно
16:00 Новините на Нова
12:30 Новини
16:30 Малката булка - сериен
13:00 Федерални свидетели
18:00 Сделка или не – тв. игра
- сериал
19:00 Новините на Нова
14:00 Отчаяни съпруги 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериен
15:00 Агнешко - сериал
22:00 Новините на Нова
15:30 Новини
22:30 Господари на ефира - шоу 16:00 Момичето с червения
23:00 Отмъщението - сериен
шал - сериал
17:00 Дневен ред -шоу
Kino Nova
18:30 НОВИНИ
07:20 Тайна - драма
10:00 Разобличаване - сериал 19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Лари11:00 Клюкарката - сериал
чи - сериал
11:55 Разводи - комедия
13:55 Танци - манци - комедия 21:30 Скрити доказателства
- сериал
15:40 Семеен бизнес - комедия
18:00 Разобличаване - сериал 22:30 Новини
23:00 От местопрестъпление19:00 Клюкарката - сериал
то: Ню Йорк - сериал
20:00 От местопрестъплението
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1.Най- добрият начин да
накарате хората да свършат
нещо е :
А) Да увеличите заплатите им.
Б) Да ги карате да свършат задълженията си на
всяка цена, дори това да е
трудно за тях.
В) Да ги смъмрите подходящо.
Г) Да им покажете, че
имате власт.
2.Истинският ръководител:
А) Винаги рискува.
Б) Рискува, но винаги внимателно.
В) Дава си вид, че рискува, но предварително е преценил всичко.
Г) Прави всичко във вреда
на другите.
3.Добрите ръководители:
А) Действат решително.
Б) Помагат на другите да
осъществят ресурсите си.
В) Трябва да бъдат демократични в отношенията с
подчинените.
Г) Не дават обяснения на
никой за поведението и решенията си.
4.За да ръководиш успешно трябва да се развиваш през целия си живот?
А) За съжаление, да.
Б) В общи линии да.
В) Не мога да преценя.
Г) Не е задължително.
5.Начинът да накарате
другите да ви слушат е:
А) Твърдата дума.
Б) Предвидливост.
В) Да имате информация
за тях.
Г) Да изпитват страх от
вас.
6.Опитният ръководител
има успех, защото винаги до
последно преследва целта
си:
А) Да.
Б) Не.
В) Не е задължително.
Г) Това не е определящо.
7.Кое от следните твърдения е правилно за вас?
А) Добрият ръководител
не се вслушва в никой.
Б) Повечето ръководители не признават грешките
си.
В) Ръководителят не трябва да забранява на подчинените си да му дават съвети.
Г) Обаянието на ръководителя не зависи от неговата външност.
8.Лошият ръководителтова е:
А) Аз.
Б) Тихият, незабележим
човек.
В) Този, койо не внушава
доверие.
Г) Който стресира околните.
9.Когато шефът ви се скара за нещо, вие:
А) Подвивате опашка и
почвате да си вършите съвестно работата.
Б) Благославяте го наум.
В) Признавате пред себе
си, че е напълно прав да ви
критикува.
Г) Изобщо не му се впрягате и си продължавате по
старому.

10.Ако вие бяхте на мястото на шефа си, какво бихте направили:
А) Увеличение на заплатите на всички.
Б) Пълен диктат и страх
сред подчинените.
В) Няма да се справя с
подобен пост.
Г) Щях да поема много съвестно задълженията си.
РЕЗУЛТАТИ:
5 и повече отговори А):
Вие изпитвате панически страх от шефа си. За
вас той е едва ли не Бог.
За това не смеете нито
дума да му противоречите, нито да го гледате в
очите. Внимавате да не го
ядосате и се държите много смирено. Това донякъде
ви печели точки на съвестен работник, но не и на
човек с характер. Затова
и вие никога няма да заемете този пост. Просто

ви липсва кураж и смелост
при отстояването на личното мнение.
5 и повече отговори Г):
Вие изпитвате респект
към шефа си, но не и абсолютно страхопочитание.
Знаете си мястото и не
надвишавате позицията
си. Но това не ви пречи да
изказвате противоположно мнение, когато се наложи. Само че го правите
прекалено плахо, за да му
се обърне внимание. Желателно е да не се насочвате
към шефските постове,
защото едва ли някой ще
ви приеме насериозно. Прекалено сте мекушав.
5 и повече отговори Б):
Шефът за вас е омразната
институция, която винаги
диша във врата ви. Гледате да сте колкото е възможно по- надалеч от него,
за да не ви разваля настро-

ението. Не спестявате на
началника си критиките
спрямо него, но и в същото
време го уважавате, заради твърдия му характер.
Това, което ви дразни наймного е, че не сте на неговото място.
5 и повече отговори
В): Вашите представи за
началник се припокриват
изцяло с понятието “шефкошмар”. Колкото повече
се кара и държи в страх
подчинените си, толкова
по- добре. Ненавиждате
мекушавите
характери
и смятате, че високите
постове се заемат само
с упорито преследване на
целите и тиранично поведение. Твърде вероятно
е самият вие да сте вече
шеф. Ако пък не сте- в
интерес на бъдещите ви
подчинени е изобщо да не
ставате.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Бързате за изясняване на делови въпроси и промени, но Деви
не смятат, че нещата ще се уредят леко. Риби също няма да се впускат
в спорове от едната солидарност с Овни. Не пренебрегвайте малките
оферти за изява и печалби, ако в момента не можете да направите
точно това, което искате. На купони с приятели знайте мяра, през седмицата
имате да вършите важни неща.
ТЕЛЕЦ Ведро начало на седмицата, дела може да ви отведат като
Лъвове на път, да ви накарат да се ровите из информация, да търсите
спешно съвет от специалисти. Телците обаче ще си гонят задачите,
шефове, партньори и клиенти ще се възхищават на дисциплината и
уменията им. Е, някои от знака се впускат в обяснения, но това не е плюс във
всички ситуации. Избягвайте клюки в екипа.
БЛИЗНАЦИ Като Раците оставате с чувство, че деловите ви усилия
не се оценяват високо. Близнаците търсят шанс за осъществяване на
идеите си, ще има, но те не действат оперативно или се отказват от
малката възможност. Други държат на самостоятелни начинания, а
приятели не случайно им подсказват да работят в екип. Наистина там колегите
няма да ви засенчат...
РАК Започвате тази седмица като Близнаците – хвърляте много
енергия в работата, но резултатите не са най-високи. Едни Раци
действат по-колебливо и изпускат добри, макар и по-малки възможности за изява и приходи. Втори трябва да се оттеглят от споровете
с колеги и партньори, дори да са уверени в правотата си. Да, далновидни сте,
но от разправии не печелите, помислете за нова стратегия.
ЛЪВ Задачите ви водят на път, срещате нови хора, като Телците
търсите познанства, информация. Лъвовете да действат предпазливо,
създаваните сега партньорства предполагат подчертана стриктност
по финансовите въпроси. Бъдете бдителни, за да не ви ощетят със
средства и признание, доста от знака са чувствителни по втората тема. С търпение показвате по-убедително умения.
ДЕВА За разлика от близки Овни вие не бързате много за делови промени. Девите са планирали внимателно работата си, вероятно
и приятели им подсказват на какво да наблегнат така, че влиятелни
партньори или шефове да предпочетат тяхно участие в общи проекти.
Стабилизирате финансите си, а скоро ще се види – отваря се шанс и за отдавна мечтано издигане в службата.
ВЕЗНИ Сега трябва да ограничите усилия в по-рутинни задачи,
като ги привършите – ще имате време за общуване с приятелите си.
Доста Везни са споделили с по-близки хора свои делови замисли,
но едва ли сега очакват по тази линия някакво особено съдействие.
Разчели сте точно сили и средства, ще пожънете високи резултати. Някои си
намират по-добро място, правят кариера.
СКОРПИОН Започвате седмицата с настроение, стари делови и
лични проблеми тръгват към добро разрешаване. Част от Скорпионите се събират с обичан човек след дълга раздяла, има какво да
споделят, а и ще обсъждат съвместното си бъдеще. Други от знака
сега срещат подходящи партньори за начинания, не отлагат старта на
проекта, административните подробности ще уредят и по-нататък.
СТРЕЛЕЦ Близки Везни ви внушават да определите по-строго периметъра си в работата, а и вкъщи. При Стрелците това беше важно
и през предишните дни, да не проявяват прекалена критичност към
колеги, роднини. Колкото по-позитивно се настроите, толкова по-леко ще намирате решение на проблемите, от малките възможности ще извличате полза и печалби. Така напредвате доста.
КОЗИРОГ За началото на седмицата имате доста задачи, но и шансът е на ваша страна, вероятно ще демонстрирате професионални и
организаторски умения, с които впечатлявате шефове, клиенти. Някои
Козирози използват влиянието си, за да вкарат в ред и некоректни колеги, но все пак това не им е главната задача сега. Бъдете стриктни към другите и използвайте своите възможности, достатъчно е.
ВОДОЛЕЙ Началото на новата седмица ви настройва ведро, общителни сте и от това извличате немалка полза. Водолеите по линия на
познанства и дружба намират разумно решение на делови проблеми,
заработват добри пари. Ако поговорите и с нови шефове, навярно ще
дадат път на хубави ваши идеи, обичате да работите на макс. Ала овладейте
вечната си припряност и сериозно анализирайте мотивите на хората.
РИБИ Ако Овни ви подтикват да изясните оплетени делови въпроси, едва ли ще ги слушате, имате толкова друга работа. Хубавото е,
че и помагачи се намират, Рибите да не пренебрегват желанието на
околните да им съдействат дори ако могат да се справят с трудностите и сами. Упорствате много по идеите си, показвате характер и скоро ще се
радвате на успехи и по-ведра перспектива.

Понеделник, 30 юни 2014 г.
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Тримата медалисти с треньора
Петър Йорданов и помощниктреньора Илиян Паскалев

Държавно първенство по вдигане на тежести

Комплект медали за децата от Търговище
Петокласничката
в Първо ОУ „Христо
Ботев” Севда Гюрселова се състезава в
категория 35 килограма. Тя постигна
24 кг в изхвърлянето
и 33 кг в изтласкването, 57 кг в двубоя.
Така спечели един
сребърен и един
бронзов медал. В
крайното класиране
й бе присъден бронзов медал в категорията.
При
момчетата
най-добро класиране направи Атанас
Атанасов, който е в
пети клас на Второ
основно
училище
„Никола Вапцаров”.

Той завоюва бронзов медал в движение изхвърляне с
постижение 53 килограма. В изтласкването той вдигна
65 кг. Така зае крайното четвърто място
в категория 45 кг.
Шестокласникът
от Първо основно
училище
„Христо
Ботев” Бенат Даскалов зае петото място в категория 40 кг.
Неговите резултати
бяха 43 кг в изхвърлянето и 54 кг. В изтласкването.
Руси Русев от
Трето основно училище „Пенчо Славейков” в категория

35 кг е постигнал
двубой от 57 кг.
Спортният клуб
по вдигане на тежести „Светкавица
1971 г.” бе учреден
през 2013 година.
Тренировките
на
тежкоатлетите се
провеждат в специално оборудвана
зала в Спортното
училище. Тук треньорът Петър Йорданов и неговият
помощник
Илиян
Паскалев обучават
20 деца, осем от които са най-активни.
И тази година в
това училище ще
бъде
осъществен
прием на 7 деца,

Политик се изповядва. Отчето го
пита:
- Какъв е грехът
ти синко?
- Много съм алчен,
отче!
-Това е голям
грях! Трябва да се
избавиш от него!
- А как да го направя?
- Сега като излезеш от църквата дай
20 евро на първия,
когото срещнеш.
- Да му дам 20
евро?!!
Просто
така!!!
- Да, синко, все с
нещо трябва да се
започне!
Политикът
се
съгласил. Излиза от
църквата – наоколо никого. Мръднал
малко в страни –
гледа проститутка. Няма как – тя
била първата! Приближил се към нея
и й протегнал двайсетачка. Тя възроптала:
- Ама това е малко! 50 давай!
- Как 50? Отчето
каза, че 20 е достатъчно!
- Е, отчето, отчето! Отчето е редовен клиент!

които ще оформят
половин паралелка
в шести клас, заяви
г-н Йорданов. Тойдопълни, че паралелки по вдигане на
тежести вече има и
в 7-ми, 8-ми и 9-ти
клас.
„Изрично искам
да благодаря за помощта в цялостната организация на
дейността на клуба
и по време на последното състезание на директора на
Спортното училище
Колю Калев и помощник-директора
Димо Димов”, каза
още треньорът Петър Йорданов.

Започнете деня със

Секс вместо с кафе

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
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С три златни,
сребърен и четири
бронзови медала
се завърна търговищкият клуб по
вдигане на щанги
от провелото се в
Хасково държавно
лично първенство.
Със злато се закичи
шесток ласничката Ивана Петрова
/35 кг./ от Спортно
училище „Никола
Симов”, която постигна 33 килограма в изхвърлянето
и 43 кг в изтласкването, 76 килограма в двубоя. Така с
три златни медала
Ивана зае първото
място.



Интимното започване на деня отвежда връзката ви до
ново емоционално
ниво, но също така
се отразява положително на настроението и здравето, сочат
нови
проучвания,
доказващи, че денят
трябва да започва
със секс, а не с кафе.
Дори и всяка сутрин да си казвате
"Обичам те" и това
да ви кара да се
чувствате страхотно,
демонстрирането на любовта не
е достатъчно. Със
секс вие се сближавате с партньора си
не само физически,

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



но и емоционално.
Сексът сутрин замества
гимнастиката или джогинга,
тъй като натоварва
много мускули едновременно, допълва
БГНЕС. Със сигурност в леглото с половинката си можете
да изгорите много
повече калории, отколкото, ако седите
и пиете кафето си.
Друго изследване
доказва, че сексуално активните хора
работят по-усърдно.
Удивително е и
колко здравословни ползи има от
сутрешния
секс.
Няма нужда да из-

ползвате грим, тъй
като лицето ви ще
изглежда свежо и с
бляскав естествен
тен. Сексът укрепва
имунната система,
намалява риска от
сърдечни проблеми,
понижава кръвното
налягане, благодарение на високите
нива на окситоцина,
който се произвежда
по време на възбуда.
Със секс поддържате баланса на
естроген и тестостерон в организма,
укрепвате тазовите
мускули и пикочния
мехур. Намалявате
главоболието и болките в гърба.

Учени откриха яйца на
паразити на 6200 години
Откритието на яйца
на паразити, причиняващи шистозомиаза, в
гроб на 6200 години в
Сирия, може да е найранното свидетелство,
че първите напоителни
системи в Близкия изток
са допринесли за масовото разпространение
на болестта, предадоха
Ройтерс и Асошиейтед
прес, позовавайки се на
резултатите от изследване на международен
екип от археолози и биоантрополози.
Шистозомиазата, известна още като билхарциоза или охлювна треска, е паразитна болест.
Причинява се от плоски
червеи, обитаващи кръвоносните съдове на
пикочния
мехур,
бъбреците
и
червата.
Инфекцията, чиито симпт о м и
включват
треска,
обриви,
коремна
болка,
повръщане и
парализа
на крайниците,
може да
доведе
до анемия, бъбречна недостатъчност и рак на пикочния мехур. Възрастните
паразитни червеи, пренасяни от охлюви, могат да живеят в тялото
на приемника с години.
Паразитите попадат в
човешкото тяло през
кожата, когато хората
газят или плуват в топли води, обитавани от
сладководни
охлюви.
По данни на Световната здравна организация

0893 693 202 от понеделник до събота!

болестта засяга близо
240 милиона души по
света.
Авторите на настоящото проучване под
ръководството на Пиърс
Мичъл от Кембриджския университет, допускат, че разпространението на паразитното
заболяване е свързано
с въвеждането на напоителни системи в древна Месопотамия - регион между реките Тигър
и Ефрат.
"По времето, когато
древните общества за
пръв път са използвали
напоителни
системи,
съоръженията са били
голям
технологичен
пробив. За него обаче
хората са платили висока цена - повече заболявания", казва Гил
Щайн от Чикагския университет, друг член на
изследователския екип.
Заради новото технологично
съоръжение
земеделците са прекарвали много време в
топлата вода - идеално
условие за паразитите
да прескочат у човека.
Авторите на настоящото проучване са открили паразитни яйца
в гроб на 6200 години в
Сирия - на мястото, където са се намирали тазът, червата и пикочния
мехур на погребания
човек.
Изследователите са
взели и контролни проби от местата в гроба,
където са се намирали
главата и краката, но
в тях не са намерени
яйца на паразити. Това
изключва възможността за скорошно заразяване на мястото с паразити.
Досега за най-ранното подобно откритие
се смятаха яйца на паразити, причинители на
шистозомиаза, намерени в египетски мумии на
5200 години.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

