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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

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

Общинският съвет в Търговище

Общинският съвет в Омуртаг

4 000 000
Остави таксата за деца Прехвърли
лв
активи
на
болницата
от предучилищните групи
Свилен НИКОЛОВ
Под знака на емоции
и втвърдените до крайност позиции на групите общински съветници
премина сесията на
общинския съвет в Търговище.
Още при гласуването на дневния ред,
Николай Даскалов от
местната коалиция „Обединени
за Търговище“
поиска
внесената от тяхната
група докладна
да бъде разгледана отделно, а
не както бе записано заедно
с предложението на зам.-кмета Диян Дечев.
Предложението
на
общинска
администрация
за изменение и
допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Търговище е обемно и
касае
администрирането на всички услуги,
който общината предлага на гражданите и
съответно събира такса за тях. Ние от „Обединени за Търговище“
желаем да подкрепим
тези изменения и не

искаме да сме пречка
администрацията да си
върши работата. Нашето предложение касае
единствено отпадането
на таксата за 5 и 6-годишните деца в детските градини, която бе и
отменена и от Върховния административен
съд през декември ми-

налата година, като необоснована. И за да не
се объркват съветниците, предлагаме нашето
предложение да бъде
отделено като самостоятелна точка в дневния
ред на сесията. С тези
думи Даскалов се обърна към съветниците.
Предложението бе подложено на гласуване,
но не намери подкрепа.
14 съветници гласуваха
„За”, 8 се въздържаха,

а 7 бяха против. Веднага след това Даскалов отново взе думата.
„ Вижда се, че нашето
предложение не среща
разбиране и подкрепа
в този Общински съвет,
затова и ние оттегляме
нашето предложение”,
каза Даскалов. След
това, цялата (на 4 стр.)

Надие МУХАРЕМОВА
На проведеното в
четвъртък, 27 март, редовно заседание на Общинския съвет в Омуртаг, се взе решение,
с което се прехвърлят
материални активи на
стойност близо 4 милиона лева на болницата
в града. Това са активи,
които са придобити при
изпълнението на договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и
оборудване на „МБАЛОмуртаг” ЕАД. Предложението за апортната
вноска бе на кмета на
общината Неждет Шабан. То е във връзка с
клауза от договора за
изпълнение на проекта, която гласи, че е задължение на общината
преди приключване на
проекта да прехвърли
всички придобити активи към лечебното заве-

дение.
В рамките на проекта, който беше на обща
стойност над 4 млн.
лева и чието изпълнение е на финала си, бе
извършена реконструкция на част от сградата.
Преустрои се
част от партерния етаж
и се създаде
ново отделение по „Образна диагностика”,
с
помещения
за рентген,
скенер, мамограф, както и лекарски
кабинети,
регистратура
и др. Осигурена е достъпна среда
за хора с увреждания,
чрез доставяне и монтиране на платформа
за инвалиди и три нови
асансьора. Извършени
са
(на 4 стр.)

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

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

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела
На 1 февруари 2013 г. бившият депутат
Ердоан
Ахмедов (вляво), ексобластният
управител на
Търговище Митко
Стайков
и кметът на
община Омуртаг
Неждет
Шабан
(вдясно) направиха
първата копка
по започващите
ремонтни
дейности
в
болницата на
Омуртаг, стойността на които бе близо 4,5
млн лв. Снимка:
Архив "ТН"

В спокойно Търговище

Опит да
отвлекат дете

В Омуртаг По сред бял ден пред Втора гим-

Глоба за „ЕнерСис” Учител на назия * Позиция на ОД на МВР
за отпадни води годината
Санкцията наложи Регионалната инспекция по околна среда и води в Шумен
Месечна санкция в
размер на 3 350 лв. е
наложена от РИОСВШумен на търговищка
фирма за изпускане
на непречистени отпадъчни води, съобщиха
от Министерството на
околната среда и водите.
За изпускане на непречистени отпадъчни
води от дейността на
предприятие за производство на индустриални батерии и акумулатори, от екоинспекцията
в Шумен е наложена
еднократна санкция от
3 350 лв. на «ЕнерСис»
АД - Търговище.
Мярка за принуди-

телно спиране на дейност е наложена от
РИОСВ-Шумен, информират още от МОСВ.
Спряната дейност е за
производството на дървени въглища по ретортен начин
(на 4 стр.)

На 20 март 2014г.
в Омуртаг се проведе
конкурс „Учител на годината”. Организатор е
Общинският координационен съвет на Синдиката на българските
учители, а самият конкурс е първия етап от
Националния конкурс
„Учител на годината –
2014 г.”, който (на 2 стр.)

Борислав КУРДОВ
Мъже с черен джип
„BMW” във вторник, 25
март, са се опитали да
отвлекат дете от улица в близост до Втора
гимназия в Търговище.
Слух с това съдържание
плъзна из града и ние
го проследихме. Стана
ясно, че има такъв случай и, че е имало само
опит за отвличане.
Директорът на Второ
СОУ Галя Панайтова ни
разказа (бел. ред. запис
от разговора се пази
в редакцията) какво
всъщност се е случило.
Момиче на 10 години
тръгнало сутринта към
училище, където посещава занималня. На
улица, близо до школото, го заприказвало
мъж в черен джип. Той
я попитал как се казва,
къде са мама и татко.
Момичето разказало,

че живее при настойник, а родителите му
са на гурбет в чужбина.
Мъжът бързо отправил
покана към детето да се
качи в колата и той да го
заведе при майка му.
Тук детето реагирало
като възрастен и засипало мъжа с въпроси,
като ти кой си, как се
казваш и т.н. Вероятно стреснат от многото
питанки, мъжът се троснал: „Това не е твоя
работа”, затворил прозореца на колата и отпрашил.
Според директора,
детето веднага разказало за случката на своята възпитателка, а от
училището сигнализирали до полицията. Органите на реда на свой
ред направили оглед и
разговаряли с детето.
То разпознало отлично
марката на (на 2 стр.)
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Прочетохме за вас от в. „Труд”
Ученици се
заклеха на 120 декара соларен парк се "изпари"
английски
По повод патронния празник
на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”
в Търговище осмокласниците от
гимназията положиха клетва.
Като с нея те официално встъпиха в редиците на училището.
15-годишните се заклеха в
паметта на своя патрон Митрополит Андрей, че ще пазят авторитета на училището и ще се
уважават помежду си. За първи
път тържественото обещание
беше изречено на английски
език.
„Решихме патронният празник да е на 28 март, когато е издадена заповедта на министъра за откриването на Езиковата
гимназия. По-късно възникна
идеята да направим клетва на
учениците, за да встъпят официално в редиците на гимназията и това, че целуват знамето и
подписват клетвения лист, вече
ги задължава да спазват нашите традиции.” – каза директорът
на гимназията Атанас Цанев.
Учениците обещаха да оправдаят очакванията и споделиха, че се гордеят с това, че са
възпитаници на професионалното училище.
Една от осмокласничките –
Станимира иска да учи чужди
езици, включително и китайски.
„Смятам че това е училището,
което ще ми даде възможност
за бъдещата ми реализация.” –
каза тя.

Юридическа
кантора

Драгомир НИКОЛОВ,
Антоанета МАРЧЕВА
Германска фирма е демонтирала изцяло фотоволтаичния си парк край Търговище и е продала на старо
неизползваните слънчеви
панели, научи “Труд”. Инвеститорът така и не дочакал
НЕК да го свърже към мрежата си... през 2016 г. Така
изгоря инвестиция за 9 млн.
евро край търговищкото с.
Буховци.
Монтирането на слънчевите панели започна през
2011 г. на площ 120-130 дка.
На церемонията за символичната първа копка участва и депутатът от БСП Румен
Такоров. Германската фирма
“Прокон” купи земята за поставянето на панелите, а за
монтажа им бе наета друга
немска компания - “Юви Солар”. Паркът бе изграден и
трябваше да се управлява
от българското дружество
на “Прокон” - “Прокон Солар
България”.
Съдбата на фотоволтаичния парк за 4,2 мегавата
се преобръща през 2012 г.,
когато в компанията пристига писмо от Националната
електрическа компания, че
не по-рано от 2016 г. мощностите могат да бъдат присъедини към мрежата и токът
да се изкупува.
“Панелите стояха още

Работодателят плаща
при трудова злополука
„За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна
неработоспособност,
трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или
смърт на работника или служителя, работодателят отговаря
имуществено независимо от
това, дали негов орган или друг
негов работник или служител
има вина за настъпването им”.
Законът казва, че „Работодателят дължи обезщетение
за разликата между причинената вреда – неимуществена
или имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетение и/или пенсията по обществено осигуряване”.
Поначало трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало
през времето или във връзка
или по повод на извършената
работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на
предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена
работоспособност или при връщане от работното място до:
1. основното място на живеене или до друго допълнително
място на живеене с постоянен
характер; 2. мястото, където
работникът/служителят обикновено се храни през работния
ден; 3. мястото за получаване
на възнаграждение. Не е налице трудова злополука, когато
пострадалият умишлено е увредил здравето си.
Можете да проверите имало ли е сключена застраховка
и при кой застраховател, за
да претендирате и дължимото
обезщетение, независимо че
то се намалява с размера на
получените суми по сключените договори за застраховане на работниците и служителите. Това са възможностите

за търсене на обезщетение
при настъпила трудова злополука.
Законът ви дава право на
обезщетение, но ти трябва
да бъде потърсено от наследниците в определен срок. Кодексът на труда определя, че
исковете за това обезщетение
се погасява с изтичане на 3-годишна давност. В този срок
трябва да потърсите дължимото обезщетение по съдебен
ред. Можете да се обърнете за
съдействие и от Инспекцията
по труда относно наличието на
задължителната застраховка
„Трудова злополука” и реализиране на отговорността на работодателя ви.

година след това и инвеститорът ги демонтира и продаде като втора ръка, защото се амортизират, когато
не работят. Земята остава
собственост на “Прокон”.
Отдаваме я под аренда с
надеждата някой ден нещата да се случат”, разказа
пред “Труд” мениджърът на
“Прокон Солар България”
Веселин Станчев.
“Този фотоволтаичен парк
бе изграден и след години
чакане разглобен. Фирмата
инвеститор “Прокон” имаше предварителен договор
със съответното ЕРП - тогава Е.ОН, но не се стигна
до окончателен договор за
присъединяване към мрежата, понеже правителството (б.р. - на ГЕРБ) взе решение да не се присъединяват
нови мощности”, каза пред

тения и от държавата.
Това е поредният чужд
инвеститор, който се отказва от бизнес със зелена
енергия у нас. Преди време италианската компания
“Енел” се изтегли от страната, като продаде ветропарковете си у нас през 2013 г.
Скандал със земята при
старта на проекта
Промяната на предназначението на земята под соларния парк край Буховци
- от ниви в урбанизирана територия, доведе до скандал
през май 2011 г.
“Правя една проверка за
300 декара - дали са преотредени от обработваема
земеделска земя за фотоволтаици. Ако е така, ще поискаме оставка”, разгневи
се тогава премиерът Бойко
Борисов. Той обаче не уточ-

“Труд” Никола Газдов от управата на Българската фотоволтаична асоциация. Той
е представител за България
на “Юви Солар”.
От думите на Веселин
Станчев стана ясно, че
наред със соларния парк
“Прокон” е развивала и екоземеделие. За целта под
слънчевите панели били засети специални тревни смески. “Агропроектът се оказа
успешен и дори донесе признание на различни форуми
в Европа”, каза Станчев.
От “Прокон Солар България” не коментираха публикации в чуждестранни
медии, че фирмата майка
в Германия е пред фалит.
Станчев обясни още, че
едва ли някой от участниците в провалената инвестиция дължи неустойки на
другия. Не се чакат обезще-

ни за кой от заместниците
на земеделският министър
Мирослав Найденов става
въпрос - Светлана Боянова или Георги Костов. Така
или иначе, до оставка не се
стигна.
Гневът на Борисов бе заради влязла в сила законова поправка, която забрани
да се променя статутът на
плодородни ниви от 1-а до
4-а категория. За земята
на парка се твърдеше, че е
трета категория. Пред “Труд”
вчера Никола Газдов уточни, че след допълнителна
проверка се оказало, че тя
не попада в забраната.
За смяна на статута на
земята, върху която “Прокон” разполага соларния
парк, е кандидатствала
“ГВП - ИмоИнвест” ЕООД,
която се явява инвестиционен посредник.

можем да бъдем спокойни
за децата си. Трябва да се
говори на тази тема - както
в училище, така и в къщи,
за да може децата да знаят
какво да правят в такива ситуации”.
От полицията са обещали на г-жа Панайотова, че
ще дежурят около училището няколко дни. Директорът на училището заяви, че
ще бъде увеличен и броят
на охранителните камери,

които записват случващото
се около учебното заведение.
Първоначално от Полицията заявиха, че тъй като
настойникът не е подал писмена жалба до тях, случаят
няма да бъде регистриран и
описван в бюлетините. След
като случаят бе разгласен
по електронните медии, от
ОД на МВР излязоха с позиция, която поместваме отделно.

Опит да отвлекат дете
(от 1 стр.) автомобила и описало мъжа като висок, бял
и с черна коса.
Според органите на реда
детето е дало достоверна
информация и осъзнавало
какво говори. Момичето не е
било силно стресирано, макар че му било ясно, че ситуацията, в която е попаднала,
е била опасна. То е едва във
втори клас и не е погледнало регистрацията на автомобила.
„Настоявам да ви кажа
нещо – каза в разговора ни
Галя Панайотова. - Медиите
сега два-три дни ще коментират, защото вдигнахме
шум по случая. А можехме
да замълчим и да замажем
нещата. Единственото ми
притеснение е, че ще се
шуми няколко дни и ще се
забрави. След като в такъв
спокоен град като нашия
това може да стане, според
мен тази история не бива да
потъне, да се забрави. Не

Позиция на ОД на МВР

Във връзка с публикувани статии в пресата за опит
за отвличане на 10-годишно дете, учащо във IIСОУ
“Проф.Н.Маринова” - гр. Търговище, ОД МР Търговище
заявява, че към настоящия момент няма данни за извършено такова деяние.
Проведена беше среща с ръководството на училището. От там съобщиха, че могат да гарантират
сигурността на учениците си, както е било до сега,
разчитайки на училищната охрана, видеонаблюдение
и близостта си до сградата на полицията. Ръководството на училището не желае да се създава напрежение сред обществеността и смята, че случаят е
преекспониран.
М.Бонева
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ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Òúðãîâèùå

Предсеидбена подготовка
на площи за пролетници

Çàïî÷íàõà ìåðîïðèÿòèÿòà è çàñÿâàíåòî íà ïðîëåòíèöèòå îò çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè â Òúðãîâèùêà îáëàñò. Îò
Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ ïî „Çåìåäåëèå” ñúîáùèõà, ÷å êàìïàíèÿòà ïî ñåèòáàòà å îùå â ñàìîòî íà÷àëî.
Ïðåäñåèòáåíà ïîäãîòîâêà å èçâúðøåíà âúðõó 27 100 äêà
öàðåâèöà çà çúðíî. Íàé-ìíîãî ñà îáðàáîòåíèòå ïëîùè êúì
ìîìåíòà â îáùèíèòå Ïîïîâî è Òúðãîâèùå – ñúîòâåòíî ïî
13 800 äêà è 6 400 äêà. Îáðàáîòåíè ïðåäñåèòáåíî ñà è ïî÷òè
40 000 äêà ñ ìàñëîäàåí ñëúí÷îãëåä. Îòíîâî íàé-ìíîãî â Ïîïîâñêî – 18 200 äêà, ñëåäâàíî îò îáùèíà Îïàêà ñ îêîëî 10 000
äêà è Òúðãîâèùå – 7 100 äêà.
Òåïúðâà çàïî÷âàò äåéíîñòèòå ïðè êóëòóðèòå ïðîëåòåí
å÷åìèê è ñèëàæíà öàðåâèöà. Â îáëàñòòà ïðåäñåèòáåíî ñà
îáðàáîòåíè îáùî 500 äêà â îáùèíà Îìóðòàã. Åäèíñòâåíî
òàì ñà è çàñåòè îêîëî 200 äêà å÷åìèê îò ÷àñòåí çåìåäåëñêè
ñòîïàíèí. Ïðåäñåèòáåíî ñà îáðàáîòåíè è íàä 3 000 äêà ñèëàæíà öàðåâèöà, îò÷åòîõà ñïåöèàëèñòèòå îò çåìåäåëñêàòà
äèðåêöèÿ.

Ïîïîâî

Поход "По стъпките на
нашите деди" в Садина

Ïîõîä ïîä íàäñëîâ „Ïî ñòúïêèòå íà íàøèòå äåäè” îðãàíèçèðàò â ñåëî Ñàäèíà, Ïîïîâñêî. Öåëòà íà àâòîïîõîäà å
îïîçíàâàíåòî íà çàáåëåæèòåëíîñòèòå íà ðîäíèÿ êðàé, ñúîáùè êìåòúò íà íàñåëåíîòî ìÿñòî Õðèñêà Òîäîðîâà.
Èíèöèàòèâàòà ùå ñå ïðîâåäå â ñúáîòà, 29- òè ìàðò. Îò
2009 ã. äî ñåãà ïðåç ïðîëåòíàòà âàêàíöèÿ â Ñàäèíà ñå îðãàíèçèðà ïîõîäà ñ ìëàäåæè äî êðåïîñòèòå êðàé ñåëîòî è ðàéîíà
íà Ïîëîìèåòî.
Íàäñëîâúò íà ðîäîëþáèâîòî äåëî å "Ñàäèíà - ñòîæåð íà
áúëãàðùèíàòà", äîïúëíè îùå êìåòúò.
Ðàçëè÷íîòî òàçè ãîäèíà å, ÷å ïîõîäúò ùå áúäå ñ àâòîìîáèëè è ùå ñå îáõîäÿò ïîâå÷å îáåêòè, ñâúðçàíè ñ áúëãàðñêàòà
èñòîðèÿ. Èäåÿòà çà ïðîâåæäàíåòî ìó å íà Íèêîëà Äèìèòðîâ Êîëåâ - ÷ëåí íà Îáùåñòâåíèÿ ñúâåò êúì êìåòñòâîòî.
Ïðîãðàìàòà íà ïîõîäà âêëþ÷âà ïîñåùåíèå íà ñðåäíîâåêîâíèÿ ãðàä ×åðâåí, íà ïåùåðàòà „Îðëîâà ÷óêà”, êúùàòàìóçåé íà Ôèëèï Òîòþ â ãðàä Äâå ìîãèëè, ïàðàêëèñúò „Ñâ.
Ìàðèíà” â ñåëà Êàðàí âúðáîâêà; ñêàëíèÿò ìàíàñòèð â ñåëî
Êðåï÷à è ùå çàâúðøè íà Òàøëà éîë êàëå êðàé Ñàäèíà. Îðãàíèçàòîðèòå îò êìåòñòâîòî ïðåäâèæäàò ïèêíèê-ïî÷åðïêà â
ìåñòíîñòòà çà âñè÷êè ó÷àñòíèöè.

Áúëãàðèÿ

Икономиката нинеефективна

Áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, èçãëåæäà, íå óñïÿâà äà îïòèìèçèðà èçïîëçâàíåòî íå ñàìî íà ÷îâåøêèÿ òðóä, íî è íà ðåñóðñèòå, ñ êîèòî ïðîèçâåæäà. Òàêà íàïðèìåð ïðåç 2011 ã. ñðåäíî çà
öåëèÿ ÅÑ åôåêòèâíîñòòà íà èçïîëçâàíåòî íà ðåñóðñè å áèëà
îñåì ïúòè íàä òàçè çà Áúëãàðèÿ, ÷èÿòî ñòîéíîñò å áèëà åäâà
0.2 åâðî ñòîéíîñò çà êèëîãðàì ðåñóðñ. Íàé-ïðîèçâîäèòåëíè
ñà áèëè Ëþêñåìáóðã, Âåëèêîáðèòàíèÿ è Õîëàíäèÿ. Íà ïðåäïîñëåäíî ìÿñòî, ðåäîì ñ Áúëãàðèÿ, îòíîâî ñå íàðåæäà Ðóìúíèÿ.
Ðåçóëòàòúò íå å íåî÷àêâàí, êàòî ñå èìà ïðåäâèä, ÷å Áúëãàðèÿ
èçíàñÿ êúì äðóãèòå åâðîïåéñêè ñòðàíè îñíîâíî ñóðîâèíè è
ïî-ìàëêî ñòîêè ñ âèñîêà äîáàâåíà ñòîéíîñò, êàòî íàïðèìåð
ìàøèíè. Ñòðàíèòå, êîèòî âíàñÿò ñóðîâèíè è ïðîèçâåæäàò
ñòîêè ñ âèñîêà äîáàâåíà ñòîéíîñò, ñà ïî-åôåêòèâíè.

Учител на годината

(от 1 стр.) пък ще се състои
през месец май в София. В
него участват излъчените за
„Учител на годината” в девет
направления учители от цялата страна.
В Общинския конкурс
„Учител на годината” взеха участие учители от няколко училища в Омуртаг.
Пет-членно жури отличи за
„Учител на годината” в направление "Възпитателна
работа, извънкласни и извън училищни дейности”.
Лидия Костова – старши
начален учител във Второ
начално училище „Васил
Левски” Омуртаг и Гинка Захариева – старши учител по

биология и химия в прогимназия „Акад. Даки Йорданов” Омуртаг, в Природо-математическо направление.
И на двете отличени учителки бяха връчени грамоти
от ОбКС на СБУ, предметни
награди и цветя осигурени
от госпожа Десислава Минева – президент на ф-ма
„ДЕМИ” – Омуртаг.
Костова и Захариева продължават участието си на
национално равнище и ще
представят oбщина Омуртаг в престижния конкурс.
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА –
2014 г.”.
Пожелаваме им успех в
столицата!
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Познатите картофи
Къде са днес „добродетелните”? Болките
в кръста

Хр. Георгиев

Божидар НИКОЛОВ
Тук-там в медиите /покрай
преважните за държавата
ни спорове, кои и колко да
са членовете на ЦИК и прочие/, бе споменато и едно
позабравено име от историята ни, едно от лицата,
който бих поставил в графа
„добродетелните”.
Става дума за Христо Георгиев. Кой е Христо Георгиев ли? – един от двамата
братя Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптурни фигури в цял ръст са
„приседнали” пред входа
на Софийски университет
„Климент Охридски”. Поставени там от признателните
българи, че са дарили пари
за издигане на сградата на
първото висше училище у
нас – днес „Алма матер”.
Христо Георгиев е по-малкият от известните братя –
търговци, живели и водили
своите бизнес дела в съседна Румъния, но никога незабравили за делата и теговите на родното си Отечество.
Сложен и многостранен,
пъстроцветен и в някаква
степен противоречив е животът на тези бележити българи. Случвало се е и тогава онова, което се случва и
до днес – да имат врагове и
противници, недоброжелатели, да се съмняват в почтеността им, да завиждат на
богатството и просперитета
им. Спомените на съвременниците им споделят, че
хъшовете често са прибягвали за пари от тях, а известният Стефан Стамболов
дори е вадил пистолет, за да
ги получи. Захари Стоянов
свидетелства, че дори Васил Левски събрал дружина да ги отвлече, но Любен
Каравелов го склонил да се
откаже от тази налудничава
идея. Недолюбвали ги и някои поборници след Освобождението.
Въпреки всичко това, двамата братя били известни
в съседните ни държави, в
Русия, вярват, че тъкмо от
Русия, а не с чети и войводи
ще дойде освобождението
ни.

Ето това накратко е съдбата и битието на тези двама велики българи. И както
е казано: „По делата им ще
ги познаете” – днес, от висотата на времето, съдим
за тях по делата им. Христо Георгиев умира по-рано,
а парите на двамата братя
/оценявани около 23 млн.
лв/ са завещани изцяло на
Отечеството. Завещават на
своя народ и родина дори
цялото си състояние – за
болници, училища, читалища и както вече споменах,
за Университета.
Приживе Христо Георгиев е един от основателите
и водачите на т. нар. „Добродетелна дружина”, която
ратува за освобождението
на България. Освен това
помага на много българи да
завършат образованието си
на Запад и да се върнат като
носители на тамошните добродетели.
След всичко казано дотук, с безкрайно уважение

и почит към делата на двамата прочути дарители,
естествена е аналогията с
днешното ни време. Имаме
ли и днес „добродетелна”
дружина, след като имаме
над 200 милионери вече?
Какво правят известните
ни държавни и политически люде - „На ползу роду”?
Защо делата им се въртят
все около просперитета на
партиите, на политическите групи, в които членуват,
в интерес на приятелски
кръгове и преуспяващи бизнесмени и прочие. А истината е, че тъкмо сега, когато
твърдим, че сме европейски народ, че изповядваме
добродетели и правила не
само заимствани, но и налагани от Европа – е време
за добродетели и добродетелни прояви. Дай Боже и в
наше време да имаме дарители като братята Евлогий и
Христо, за да оставят трайни следи от съществуването
си. Дай Боже.

Маски с лук за
красива кожа

Дори и да не сте си правили такава маска до сега,
трябва да знаете, че тя е известна още от стари времена. Има страхотно действие,
което гарантира, че ако към
25–годишна възраст започнете редовно да си правите
лукова маска, ще се радвате
дълго на прекрасна кожа без
бръчки. И това е доказано!
Ето и как да си приготвите маската:
Настържете лук със ситно
ренде, но не го изстисквайте, докато не измиете лицето и шията. Измийте кожата
на лицето много добре и
подсушете. Нанесете с върховете на пръстите много
малко подхранващ крем, а
под очите намажете с рициново масло. Сложете лука в
марля и изстискайте сока в
чашка. Добавете към луковия сок малко мед и с получената кашица намажете

кожата на лицето и шията.
Дръжте маската върху лицето около 30 минути, с след
това я измийте със студена
вода.
Маска с лук и прясно
мляко Още една вълшебна маска, която ще направи
кожата ви здрава, красива
и вечно млада. Приготвя се
от равни части ситно настърган лук и прясно мляко.
Получената каша се нанася
на лицето, като се оставя да
престои около 30 минути.
След това се измива с вода
или лайка.
Маска от лук и лимон
за мазна кожа Тази маска е подходяща за жени,
които имат по-мазна кожа.
Настъргват се на ситно две
глави лук, след което сокът
се изцежда и се смесва с
една супена лъжица лимонов сок. Маската се оставя
да действа на лицето около
20-25 минути, след което
се почиства първо с топла,
а след това със студена
вода.
Медено-лучена маска
за суха кожа Маската от
лук и мед е изключително подходяща, ако имате
много суха кожа. Тя я подхранва и я прави красива
и чиста. За маската е необходимо да изпечете две
глави лук, да ги размачкате на пюре и да прибавите
2 супени лъжици мед. С
тази смес намажете лицето си, което предварително сте почистили, и след
15-20 минути почистете с
влажна салфетка.

И осем нестандартни
Основна причина техни приложения в бита
за намаляване на
работоспособността по света

Болките в гърба и кръста
са основна причина за намалена трудоспособност по
света, като те са причината
за една трета от случаите
на нетрудоспособност, предизвикана от работата.
Това сочат изследвания
на американски и австралийски учени, които проучили статистиката на 187 страни в света.
Резултатите
показали
още, че близо 10% от човечеството, включително и
деца, страда от лумбални
болки, а кръстът води до
най-продължителна нетрудоспособност.
Най-засегнати са Западна Европа, Северна Африка
и Близкия изток, а най-малко този проблем засяга Латинска Америка и Карибите.
Както е известно, болките
в гърба се задълбочават с
възрастта и се очаква силно
увеличение на броя хора с
това страдание в страните с
ниски и средни доходи през
следващите
десетилетия,
отбелязват учените.

Когато става въпрос за
готвене, малко зеленчуци
имат повече приложения от
картофите. Българите обичаме да си ги похапваме под
всякаква форма – варени,
пържени, печени... просто
не можем да им се наситим.
Освен като храна, картофите могат да се използват и
за много други неща. Ето и
част от най-нетрадиционните приложения на този зеленчук.
Премахват ръжда Разрежете картофа наполовина
и разтрийте с него ръждясалите повърхности. Киселината в картофа лесно ще
почисти засегнатото място.
Облекчават
изгорено
Този зеленчук има антибактериални
свойства,
които ще помогнат при
заздравяването на леки
изгаряния и ще облекчат
болката. Нарежете картофа на тънки кръгчета и ги
сложете върху изговореното място.
Премахват петна от ръцете Ако са ви останали
петна по ръцете от червени
плодове, моркови или тиква,
лесно може да ги почистите,
като ги натъркате с парче
картоф.
За създаване на изкуство
Разрежете един картоф наполовина и след това издълбайте различни форми,
за да създадете домашен
печат. Просто го потопете в

боя и сте готови.
Почистват
сребърни
предмети Използвайте водата, в която са варели
картофите, за да почистите
сребърни предмети, без да
използвате абразивни продукти.
За разкрасяване Картофите са страхотен начин да
намалите бръчките, петната по кожата или тъмните
кръгове под очите. Направете си следната домашна
маска – намачкайте картоф
с малко лимон и намажете със сместа лицето си.
Оставете за 20 минути и
изплакнете. За тъмни кръгове – просто сложете по
едно резенче картоф върху
очите и пак останете така
около 20 минути.
За пресолени ястия Ако
сте прекалили със солта,
пуснете няколко едри парчета картофи в тенджерата,
докато още е на котлона.
След около 10 минути ги извадете и те ще абсорбират
излишъка.
Прочистват
организма
Сокът, приготвен от сурови
картофи, моркови и целина, помага за прочистване
от шлаката в организма.
Пропорциите на отделните
зеленчуци са различни. За
обичайната смес за един
ден имате нужда от 300 гр
червено цвекло, 100 гр моркови, 100 гр целина и сока
от един картоф.

В ситуация на стрес
Жените били по-адекватни според учени – психолози

Според
специалистите,
причината в различната реакция в състояние на стрес
се крие в различното ниво
на социална ориентация и
различията в работата на
хормоните.
Психолозите поясняват –
има два основни типа поведение при преживяването на
стрес. В първия случай хората предпочитат да се концентрират върху собствените си преживявания и малко
реагират на околната среда.
При втория вариант се случва обратното – наблюдава се
повече откритост към външния свят и умения за съпре-

живяване с другите. Второто
поведение е по-типично за
жените, доказват специалистите.
Учените провели експеримент с участието на 40
мъже и 40 жени. На доброволците било предложено
да преминат през тест за
справяне със стреса, по
време на който те трябвало да решат задача или да
произнесат реч пред зрители. Друг тест оценявал способността на участниците
да различават собствените
си чувства от желанията на
другите хора.
Например една от зада-

чите предвиждала доброволците да преместват предмети по указания, давани от
друг човек.
Ако участващите в експеримента изпълнявали точно
напътствията, които им били
давани, това означавало,
че са способни да разбират
другия човек. Те можели да
погледнат ситуацията през
очите неговите очи, което
означава определена степен на емпатия (способност
за съпреживяване).
Един от основните изводи
от експеримента е, че жените, поставени под стрес, се
справят по-добре от мъжете
в контролната група.
За разлика от нежния
пол, мъжете в състояние на
стрес се представили значително по-лошо и не успели
да се похвалят с добри показатели.
Изследователите обясняват резултатите с това, че
жените са много по-социално ориентирани от мъжете.
Освен това се наблюдават
определени различия в работата на хормоните при
мъжете и жените, поради което те реагират по различен
начин, когато са поставени в
ситуация на стрес.

Понеделник, 31 март 2014 г.
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Край на звуковите експлозии в Остави таксата за деца от...
рекламния блок

Заради зрителското недоволство медии, рекламодатели и агенции подписаха саморегулационно споразумение
Звукът на рекламите по телевизията
няма да е по-висок отколкото на останалата
програма на медиите.
Това се гарантира в
споразумение влизащо в сила от от 30 юни,
което представители
на асоциациите на рекламодателите (БАР),
комуникационните
агенции (БАКА) и радио- и телевизионните
оператори (АБРО) подписаха.
Въвеждането
на
единния стандарт за
нивата на звука на рекламата ще започне от
април. Крайният срок,
до който телевизии, ре-

кламодатели и рекламни агенции трябва да
се съобразят с новите
правила пък е 30 юни.
"Софтуерът за следене
на звука на рекламите
все пак има определена цена, за това оставяме срок на телевизиите до края на юни,"
коментира председателят на АБРО Мехти
Меликов.
На практика подписаното споразумение
има пожелателен характер. Отговорност на
самите комуникационни агенции и рекламодатели ще бъде да
спазват стандарта, а на
телевизиите да следят

за това. Такъв ангажимент към момента поемат обаче единствено членовете на БАР,
БАКА и АБРО.
Реални санкции за
несъобразяване с правилата няма, а СЕМ
няма и правомощия да
наложи такива на компании, агенции и медии
извън трите организации. "Това е споразумение с отворен край
и ще очакваме всички
останали рекламодатели, агенции и медии да
се включат," коментира
все пак Меликов.
Недоволството на
зрителите
Председателят
на

Кои са най-абсурдните закони по света
Не напивайте рибите в Охайо

СЕМ Георги Лозанов
обясни, че в последните шест месеца органът
е регистрирал пик на
оплакванията на зрители от високия звук на
рекламите. През август
2012г. съветът поиска
от
парламентарната
медийна комисия да
предложи
законова
промяна за намаляване на звука на рекламните блокове.
През октомври депутати от БСП предложиха промени в Закона
за защита на потребителите (ЗЗП), чрез които да се регулират рекламите. Парламентът
обаче не стигна до реална промяна на законодателството. "Междувременно се зароди
с а м о р е г ул а ц и о н н а
воля, което е чудесно,"
обобщи Лозанов.
"Ще призная, че
силният звук беше
идея на рекламните
агенции, за което се
извинявам," иронично
коментира на срещата
в СЕМ председателят
на БАКА Красимир
Гергов. Той обясни, че
до досегашната ситуация се е стигнало
поради липсата на
стандарт и заради технически причини.
Според председателят на управителния
съвет на АБРО Атанас
Генов проблемът със
звука на рекламите в
радиоефира е решен
технологично и там
няма нужда от подобна
регулация.

Покана

1. Незаконно е да се умира в Парламента на САЩ.
2. Акт на национално предателство
е да се залепя пощенска марка с лика
на Нейно величество...с главата надолу.
3. Пайовете с кайма са забранени
по Коледа.
4. В Шотландия, ако някой почука
на вратата ви с молба да ползва тоалетната, сте длъжни да го пуснете.
5. В Обединеното кралство бременните жени имат право да облекчат естествените си нужди, където намерят
за добре, включително и в полицейски
шлем.
6. Главата на всеки мъртъв кит, намерен на британския бряг, автоматично става собственост на кралицата.
7. Незаконно е да не кажете на данъчните всичко, което не искате те да
знаят, но е легално да не им казвате
информация, която нямате против те
да знаят.
8 Незаконно е да влизате в Парламента на САЩ, облечени в броня.
9. В град Йорк е позволено да се
убиват шотландци, но само ако те са

в рамките на стария град и носят лъкове, и стрели.
10. В Охайо е незаконно да напивате риби.
11. В Индонезия наказанието за
мастурбация, според закона, предвижда обезглавяване.
12. В Бахрейн доктор от мъжки пол
може да види гениталиите на пациентка само в отражението на огледало.
13. В Швейцария мъжете нямат право да се облекчават прави след 10 вечерта.
14. В щата Алабама, САЩ, е забранено да носите превръзка на очите си,
докато карате колело.
15. В щата Флорида неомъжените
жени, които скачат с парашут може да
бъдат арестувани.
16. В щата Върмонт, САЩ, жените
трябва да искат писмено позволение
от съпрузите си, за да носят ченета.
17. В Милано е законно да бъдете
задължени да се усмихвате през цялото време, освен на погребения и посещения в болницата.
18. Във Франция е забранено прасета да се наименуват Наполеон.

Управителният съвет
на ФК „Светкавица”
– Търговище
свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ
на клуба на 16 април 2014 година от
17 часа в спортната
зала „Дечко Стефанов” при следния
дневен ред:
1. Приемане на
нови членове на Общото събрание
2. Освобождаване
на досегашни членове
3. Отчет на работата на Управителния съвет
4. Доклад на Контролния съвет
Поканват се членовете на Общото събрание да присъстват
Председател
на УС на ФК:
В. Дойчинов

(от 1 стр.)
група на
„Обединени за Търговище” напусна демонстративно залата, не
съгласни с политиката,
която общинската администрация налага - да се
събира такса от родителите за храна, в подготвителните групи при 5 и
6-годишните деца при
положение, че присъствието за малчуганите е
задължително.
По-късно съветниците разгледаха и самото
предложение на общинска администрация,
такава такса да има. По
думите на зам.-кмета
Дечев, в полудневните форми на обучение
пари за храна не се събира – тя се плаща от
държавата, но при целодневно присъствие на
децата, следобедната
закуска трябва да се доплаща. Затова и предлагат такса от 1,40 лв.
на ден, която да плащат
родителите, а останалите 0,40 лв. ще дойдат
от държавата. Това е и
минималната цена, на
която може да се осигури закуската на малчуганите. Според Дечев,
таксата за хранителните
продукти е напълно поносима и в рамките на
законовите изисквания.
С 19 гласа „За“ съветниците приеха предложението на зам. кмета
Диян Дечев за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Търговище.
Тук трябва да кажем,
че ако съветниците от
„Обединени за Търговище“ и ГЕРБ си бяха
по местата, при така
стеклото се гласуване,
щеше да се приеме да
не се събират пари от
родителите.
С много изказвания
и мнения бе белязана
и докладната на зам.кмета Емине Якубова
- за изменения и допълнения на базисните цени при отдаване
под наем на общински
земи и имущество.
Предложението бе, за
да не се прави оценка
на плодните дървета,
всеки път при отдаване,
да се определят минимални цени, когато някой пожелае да събира
плодове от тях. За черупковите (орехи, баде-

ми, лешници) и костилковите (череши, сливи,
кайсии) видове да бъдат
5,00 лв. за един брой
дърво, а за семковите
(ябълки, диви круши) 4,00 лв. за брой дърво.
Второто предложение бе, при отдаване на
общински земеделски
земи за създаване на
трайни насаждения, да
отпадне гратисният период, през който арендаторът е освободен
от наем, а да започне
плащане още при наемането на имота. Мотивите на вносителя бяха,
че вместо да подготвят
терените за засаждане
на трайни насъждения,
арендаторите отглеждат през гратисния период полски култури. Не
създават насаждсния, а
след изтичането на гратисният период, търсят
предлог да прекратят
договора. В Общината
имало двама земеделски производители, с по
десетина такива имота,
от които ползата била
нулева.
По този казус предложение направи Светлин
Бонев, от ГЕРБ. Той подкрепи предложението,
в първата му част, но
поиска гратисният период да остане защото
насърчава наемането
на земи, а ползите от
създадените трайни насаждения за общината
са безспорни. Според
Бонев, контролът трябва да бъде завишен,
санкциите за тези недобросъвестни арендатори солени. Това ще спре
и хитреците, които наемат такава земя. Думата
взе и Ивайло Първанов,
от БСП. Той предложи
изцяло да бъде преразгледано предложението, което да е и съобразено с новия програмен
период на ЕС. В следващите години ще има
пари за подпомагане
на зеленчукопроизводителите и овощарите
и не бива с лека ръка
да се поставят пречки
пред предприемчивите,
решили честно да си изкарват прехраната, каза
той.
Дебатът се разрази, а
предложенията сочеха
само в една посока, че
докладната е била омаловажена в комисиите. В
крайна сметка Якубова
оттегли предложенията,
а всички декларираха,
че решение трябва да

бъде взето още на следващата сесия, за да не
се пречи на тези, който
искат да наемат такава
земя и собственост.
Адмирираме работата на зам.-кмета Якубова и желанието и да
сложи ред в ресора земеделие, но е крайно
време нещата да бъдат
назовавани с истинските им имена. Ако договорите са неизгодни и
контролът занижен, то
отговорните лица да си
понесат наказанието, а
хитреците, които печелят за наша сметка, да
бъдат назовани с имена
им. Небива заради 23-ма хитър-петровци да
се гледа с подозрение
към всички предприемачи и по презумция те да
са виновни за всичките
ни незгоди.
Съветниците разгледаха и инвестиционното намерение на фирма „Агродимекс" ООД,
която ще изгражда
хотелски комплекс в
парк „Роден кът”. Към
момента фирмата разполага с разрешение за
строеж, но височината
за застрояване е 4 етажа. За осъществяване на инвестиционните
намерения на собственика, предвидените устройствени показатели
се оказват недостатъчни. Техните намеренията са там да бъде изграден хотелски комплекс,
с леглови капацитет-220
легла, три ресторанта,
три зали за конференции и семинари, плувен
басейн /закрит, с възможност за отваряне
през летен сезон/, СПА
и фитнес център, подземен и надземен паркинг
и др.
За да се осъществи
този грандиозен строеж, е необходимо височината на застрояване
на комплекса да бъде
завишена над 15м /или
над 5 етажа/, а устройствените
показатели
на имота, да се приведат към стойностите
на „смесена централна
зона".
Общинският
съвет
подкрепи
докладната
и даде зелена светлина това начинание да
се случи. Припомняме
че „Агродимекс” закупи
бившата механа „Роден
кът” през 2001 г., а през
2002 г. и прилежащия
терен към нея.

Глоба за
за
Прехвърли 4 000 000 „ЕнерСис”
отпадни
води
лв активи на болницата
Общинският съвет в Омуртаг

(от 1 стр.) мероприятия
по енергийна ефективност, като са подменени
1574 кв.м. с нова PVC
и алуминиева дограма,
осъществи се външно
саниране на тяло Б. Ремонтирана бе част от
Вътрешното отделение
на третия етаж, като се
обновиха три болнични
стаи, санитарни помещения и коридори.

В болницата в Омуртаг беше доставено, инсталирано и пуснато в
експлоатация ново медицинско оборудване,
на стойност 2 631 600
лв.
Предстои в следващите дни официално
да бъде открита ремонтираната болница. За
това събитие „ТН” ще ви
информира подробно.

(от 1 стр.) в с. Врани
кон, община Омуртаг.
За първите два месеца от годината от РИОСВ са издадени наказателни постановления
за близо 500 000 лева.
Акцент в контролната
дейност са проверки
за нарушения при дейности по събиране, съхраняване и третиране
на отпадъци, поясняват
от Министерството.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

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

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

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

(1-2)

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

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

Продавам Ягуар Stype,
1999 г. Цена: По договаряне
тел: 0886/ 55 05 34
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

ПРОДАВАМ
МАЗДА 323 TD 1.9,
90 КОНЯ, 1999 ГОДИНА, С
ЕКСТРИ: КЛИМАТИК, ABS,
SPS, ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЕЛ. СТЪКЛА И
ОГЛЕДАЛА, 4 АЕРБЕГА
ТЕЛ: 0889/ 85 99 90

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам 7 дка НИВИ и 5
дка ЛИВАДИ в с. Малогвода, кладенец в село
радец, общ. Антоново
Васил Левски.
тел: 0898/ 268 216
И стопански постройки с
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124
(1-5)

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

(1-4)

АПАРТАМЕНТ - 4 стаим
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на 96 кв. м. в Широк ценул."Цар Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В мнотър в Търговище.
тел: 0889/ 92 02 59
го добро състояние! Цена: 4 500.00лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУСТАЙНА
КЪЩА с дворно място
и овошни насъждения
в с. Голямо Ново /до
жп гарата/
тел: 06064/ 2268 след
20 ч. и 0877/ 379 850
Продавам АПАРТАМЕНТ
на ул. "Антим първи"
29, тухлен, 67 кв. м.
Продавам и ГАРАЖ с нотариален акт зад магазина
на CBA на ул. "Трапезица"
тел: 0886/ 986 111

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-9)

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525

(3-10)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

Давам под наем

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

и още много оферти...

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

(1-4)

130 кв.м.

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

Д-р Пламен
Кожухаров

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

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

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

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 25.04.2014 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Девино,Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново Както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни
бряг, Семерци, Антоново .
На 25.04.2014 г., от 16:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: град Антоново и всички прилежащи фирми, предприятия, организации и учреждения, селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна,Стара речка, Богомолско, Девино, Моравица, Черни бряг, Семерци - общ.Антоново
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна,помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна,
Фотоволтаична централа с.Семерци, Мобилен оператор с.Девино, помпени станции Черни бряг, Семерци, Антоново .
На 24.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Орач, Стойново, Пчелно, Капище, Банковец, Малоградец, Дл.Поляна, Стара речка, Богомолско - общ.Антоново.
Както и абонатите; Фотоволтаична централа с.Малка Черковна, помпени станции Карадере, Акдере, Мобилен оператор с.Длъжка поляна .
На 23.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Велево, Таймище, Милино, Крушолак, Великовци, Старчище, Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода
- общ.Антоново. Както и абонатите:Фотоволтаична централа с.Велево, Мобилни оператори в селата Велево, Чеканци, помпена станция Кънино .
На 22.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: селата Коноп, Моравка, Трескавец, Любичево, Разделци, Добротица - общ.Антоново, както и селата Конак,Долец
и Берковски - общ.Попово. както и абонатите: Фотоволтаична централа с.Берковски, Помпени станции: Любичево, Моравка, Долец и Добротица .
На 16.04.2014 г., от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Изворово, Кьосевци, Поройно, Божица, Ястребино, Еревиш - общ.Антоново. Както и
абонатите:Мобилни оператори в селата Кьосевци, Божица, Рибарско селище Ястребино, НДК Ястребино, Помп.станции: Изворово, Божица,
Еревиш, Ястребино - първи и втори подем .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

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

(1-4)

125 кв.м.

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

(1-4)

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

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

(1-9)

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

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

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

(1-1)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157



ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

и

Понеделник, 31 март 2014 г.

Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

31 март 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Кръстникът
21.00 ч. - криминален

31 март
БНТ 1

10:00 Сервитьорка - комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара - сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
- сериал
15:00 Напълно непознати сериал
bTV Action
16:00 Ало, ало - сериал
08:30 В.И.П сериал
17:00 Комиците - шоу
09:30 Кости - сериал
10:30 Дивата муха - предаване 18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
за екстремни спортове
19:00 Без пукната пара - сериал
11:30 Праведен- сериал
19:30 Офисът- сериал
12:30 Най-добрият нинджа 20:00 Като Майк - комедия
риалити
22:00 Ало, ало - сериал
13:00 Добрите момчета 23:00 Напълно непознати
сериал
- сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости - сериал
bTV Lady
17:00 Кралете на бягството 07:30 Бон Апети
сериал
08:00 Диво сърце - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 19:00 Праведен - сериал
сериал
20:00 Зона спорт
11:30 Американска наследница
22:00 Италианска Серия А:
- сериал
Ливорно-Интер
12:30 Бон Апети
23:45 Италианска Серия А
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
-студио
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс токшоу
bTV Cinema
15:00 Блясък - риалити
07:00 Никита - сериал
15:30 Пътят към висшата мода09:00 Трета смяна - сериал
риалити
10:00 Розали и Айлс: Криминал16:00 Призракът на Елена ни досиета - сериал
сериал
11:00 Кръв - трилър
17:00 Любов и предателство 13:00 Фамилията - сериал
сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Гробницата на дракона - 20:00 Цветовете на любовта сериал
приключенски
22:00 Пепел от рози - сериал
18:00 Никита - сериал
bTV
00:00 Любов и предателство 19:00 Трета смяна - сериал
06:30 Тази сутрин
сериал
20:00 Градска полиция - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Мадеа и програмата за
11:30 Бон Апети
Nova TV
защита на свидетели 12:00 bTV Новините
06:20 Здравей, България
драма
12:30 Шоуто на Слави
09:30 На кафе - НТВ
23:00 Основна мишена - екшън 11:30 Цвете от Изтока - сериен
13:30 Изборът на Лара сериал
13:00 Новините на Нова
bTV Comedy
14:30 Цветовете на любовта 07:30 Ккаво ще кажат хората
13:30 Мелодията на сърцето - сериал
сериен
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 08:00 Аниманиаци- сериал
15:00 Черешката на тортата - тв
16:30 Кухнята на Звездев
шоу
09:00 Столичани в повече 16:00 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Хайка за вълци - тв
филм
14:20 Бразди
15:05 Робин Худ - анимационен
15:30 Оперативна програма
Конкурентноспособност
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:30 Малки истории
16:40 Доктор Живаго 6-сериен тв филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър: Адио, София
22:30 По света и у нас
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

17:30 Времето лети - сериал
18:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

07:30 Новата мисия невъзможна - сериал
08:50 Маями Вайс - сериал
09:55 Кралят на Скорпионите
2: Издигането на воина
- приключенски
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен – сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 Смело напред - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Таен план - трилър
23:55 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

07:15 Хрониките на Спайдъруик - приключенски
09:45 Фирмата - сериал
10:45 Осмо чувство - сериал
11:45 Костюмари - сериал
12:45 Фирмата - сериал
13:45 Диамантът на Джеру приключенски
15:35 40-годишният девственик - комедия
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Кръстникът - криминален
00:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

bTV Cinema - Нощ в музея
21.00 ч. - комедия

1 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Хайка за вълци - тв
филм
14:20 В кадър: Адио, София
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Доктор Живаго тв филм
/2 епизод/
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот -шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:45 Европейско първенство
по борба за мъже и
жени

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

16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
18:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Фамилията - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие - сериал
07:30 Какво ще кажат хората
- сериал
08:00 Аниманиаци- сериал
09:00 Комиците - шоу
10:00 Като Майк - комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Голата истина
14:00 Какво ще кажат хоратаbTV Action
сериал
08:30 Пазителят на Мемфис 14:30 Слънчева Филаделфия
сериал
- сериал
09:30 Кости - сериал
15:00 Напълно непознати
11:30 Праведен - сериал
- сериал
12:30 Най-добрият нинджа 16:00 Ало, ало - сериал
риалити
17:00 Аламинут - шоу
13:00 Добрите момчета 18:00 Какво ще кажат хората
сериал
- сериал
14:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове 19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Офисът - сериал
15:00 Кости- сериал
20:00 Дяволът носи Прада 17:00 Агенти под прикритие комедия
сериал
22:00 Ало, ало - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис 23:00 Напълно непознати
сериал
- сериал
19:00 Праведен- сериал
20:00 Щитът- сериал
bTV Lady
21:00 УЕФА Шампионска лига 07:30 Бон Апети
- студио
08:00 Диво сърце - сериал
21:45 УЕФА Шампионска лига: 09:30 Времето лети - сериал
Манчестър Юнайтед10:30 Призракът на Елена Байерн Мюнхен
сериал
23:45 УЕФА Шампионска лига 11:30 Американска наследница
студио
- сериал
12:30 Бон Апети
bTV Cinema
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
07:00 Никита - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 09:00 Трета смяна - сериал
токшоу
10:00 Розали и Айлс: Криминал15:00 Часът на мама- токшоу
ни досиета - сериал
11:00 Основна мишена - екшън 16:00 Призракът на Елена сериал
13:00 Розали и Айлс: Криминал17:00 Любов и предателство ни досиета - сериал
bTV
сериал
14:00 Никита - сериал
06:30 Тази сутрин
20:00 Цветовете на любовта 15:45 Мадеа и програмата за
09:30 Преди обед - токшоу
сериал
защита на свидетели 11:30 Бон Апети
22:00 Пепел от рози - сериал
драма
12:00 bTV Новините
00:00 Любов и предателство 18:00 Синове на анархията 12:30 Шоуто на Слави
сериал
сериал
13:30 Изборът на Лара 19:00 Фамилията - сериал
Nova TV
сериал
20:00 Градска полиция - сериал 06:20 Здравей, България
14:30 Цветовете на любовта 21:00 Нощ в музея - комедия
09:30 На кафе - НТВ
- сериал
23:00 Фамилията - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
15:30 Пепел от рози - сериал 00:00 Името - комедия
13:00 Новините на Нова

13:30 Мелодията на сърцето
- сериен
15:00 Черешката на тортата
- тв шоу
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
10:00 Таен план - трилър
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
18:30 Смело напред - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Убийствени игри - екшън
00:00 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

07:50 Да изгубиш себе си трилър
10:00 Фирмата - сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
12:00 Костюмари - сериал
13:00 Фирмата - сериал
14:30 Кръстникът - криминален
18:00 Костюмари - сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Кръстникът II - криминален

СРЯДА

bTV Comedy - Русалка
20.00 ч. - комедия

2 април
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Ваканцията на Лили
6-сериен тв филм
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Доктор Живаго - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот - шоу
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
22:00 На прицел - разследващо предаване
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:45 Европейско първенство
по борба за мъже и жени

bTV

17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
18:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Пазителят на Мемфис сериал
09:30 Кости - сериал
11:30 Праведен- сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момчета сериал
14:00 Щитът- сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Праведен- сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лигастудио
21:45 УЕФА Шампионска Лига:
Реал Мадрид- Борусия
Дортмунд
23:45 УЕФА Шампионска Лигастудио

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Розали и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Нощ в музея - комедия
13:00 Розали и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Скаут по неволя - комедия
18:00 Синове на анархията сериал
19:00 Фамилията - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Какавидите 2 - приключенски
23:00 Флика - драма

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
bTV Comedy
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 07:00 Какво ще кажат хората сериал
16:30 Кухнята на Звездев

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

15:00 Черешката на тортата
- тв шоу
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Големите надежди
- шоу
22:30 Господари на ефира
- шоу
23:00 Новините на Нова

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзbTV Lady
можна - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
09:30 Времето лети - сериал
17:30 Безсмъртен - сериал
10:30 Призракът на Елена 18:30 Смело напред - сериал
сериал
11:30 Американска наследница 19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
- сериал
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 22:00 Катерачът - екшън
токшоу
00:10 Кобра 11: Обади се! 15:00 Дом и градина - идеи и
сериал
решения
16:00 Призракът на Елена Kino Nova
сериал
08:00 Франклин и съкро17:00 Любов и предателство вището от езерото сериал
анимационен
20:00 Цветовете на любовта 11:00 Осмо чувство - сериал
сериал
12:00 Костюмари - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
13:00 Фирмата - сериал
00:00 Любов и предателство - 14:00 Кръстникът II - кримисериал
нален
18:00 Костюмари - сериал
Nova TV
19:00 Осмо чувство - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
то: Маями - сериал
11:30 До последен дъх 21:00 Кръстникът III - кримисериен
нален
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето - 00:30 От местопрестъплението: Маями - сериал
сериен

Diema TV - Джурасик парк
22.00 ч. - приключенски

3 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Ваканцията на Лили
- тв филм
14:20 На прицел разследващо
предаване
15:05 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Доктор Живаго - тв
филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър: Когато Господ
беше българин
21:35 Студио Футбол
22:05 Футбол: Олимпик
Лион - Ювентус, четвъртфинална среща
от турнира на Лига
Европа пряко

08:00 Аниманиаци
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Дяволът носи Прада- комедия
12:00 Клуб веселие - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Русалка - комедия
22:00 Ало, ало - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Времето лети - сериал
18:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант кастинги
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

08:30 Пазителят на Мемфис
- сериал
09:30 Кости- сериал
11:30 Праведен- сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
13:00 Добрите момчета сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Кости- сериал
17:00 Агенти под прикритие сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Праведен- сериал
20:00 Щитът- сериал
21:00 Италианска Серия А
обзорно предаване
21:30 Лига Европа - студио
22:00 Лига Европа
23:45 Лига Европа студио

08:00 Аниманиаци
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Русалка – комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Какво ще кажат хората
- сериал
14:00 Без пукната пара- сериал
14:30 Слънчева Филаделфия
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Столичани в повече- сериал
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара- сериал
19:30 Офисът - сериал
20:00 Да защитиш живота си комедия
22:00 Ало ало- сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал

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

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Маями Вайс - сериал
10:00 Катерачът - екшън
12:00 Смело напред - сериал
12:30 Безсмъртен - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Маями Вайс - сериал
bTV Lady
17:30 Безсмъртен - сериал
07:30 Бон Апети
18:30 Смело напред - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
09:30 Времето лети - сериал
20:00 Военни престъпления
10:30 Призракът на Елена - сериал
сериал
11:30 Американска наследница 21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Джурасик парк - сериал
приключенски
12:30 Бон Апети
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 00:30 Снайперисти - сериал
bTV Cinema
14:00 Часът на мама- токшоу
09:00 Трета смяна - сериал
Kino Nova
10:00 Розали и Айлс: Криминал- 15:00 Духът на здравето
06:20 Здравей, България
16:00 Призракът на Елена ни досиета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:00 Флика - драма
11:30 До последен дъх 17:00
Любов
и
предателство
13:00 Розали и Айлс: Криминалсериен
сериал
ни досиета - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Цветовете на любовта 14:00 Никита - сериал
13:30 Мелодията на сърцето
сериал
15:00 Фамилията - сериал
- сериен
16:00 Какавидите 2 - приклю- 22:00 Пепел от рози - сериал
15:00 Черешката на тортата
00:00 Любов и предателство ченски
- тв шоу
bTV
сериал
18:00 Синове на анархията 16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
09:30 Преди обед - токшоу
Nova TV
19:00 Трета смяна - сериал
17:30 Господари на ефира
11:30 Бон Апети
06:20 Здравей, България
20:00 Градска полиция - сериал 09:30 На кафе - НТВ
- шоу
12:00 bTV Новините
21:00 Бягай, дебелако, бегай! - 11:30 До последен дъх - сериен 18:00 Сделка или не – тв. игра
12:30 Шоуто на Слави
комедия
19:00 Новините на Нова
13:30 Изборът на Лара 13:00 Новините на Нова
23:00 Гордост и слава - трилър 13:30 Мелодията на сърцето - 20:00 Големите надежди - шоу
сериал
22:30 Господари на ефира
14:30 Цветовете на любовта
сериен
bTV Comedy
- шоу
- сериал
15:00 Черешката на тортата - тв
07:00 Какво ще кажат хората
23:00 Новините на Нова
15:30 Пепел от рози - сериал
шоу
- сериал
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Определете типа
на тялото си

Астрални знаци

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

В чаша мляко има около 120 килокалории, независимо кой ще я изпие. Но у
едни тези калории закръглят коремчето и ханша. У други стават направо
на енергия и отиват за утринното бягане през парка. А у трети калцият
от млякото се утаява в бъбреците и води до бъбречни кризи.
Така е, защото у всеки от нас храната се преобразява според нагласата на тялото. Но и на духа – по характера и темперамента. Нещо
от това е наследствено, а друго прибавяме, защото не жалим тялото
си. Затова едни храни ни лекуват, а други се превръщат в бъбречни камъни. Хората са от 3 различни типа за хранене според нагласата на тялото и психиката.И за да узнаете към кой тип
принадлежите, отговорете на теста. Вижте коя храна
ви е най-полезна и ви носи най-много енергия.

1.Как се включвате на
нова, малко позната работа?
а) Без никакви усилия
б) С малко напрежение
в) Винаги е мъчително
2.Как си припомняте получената информация?
а) Веднага
б) Достатъчно бързо
в) С усилие
3.Как надебелявате и отслабвате?
а) Нямам проблеми
б) Лесно, но не особено
в) Трудно
4.Как вземате решения?
а) Мигновено
б) Бързо, колкото ми
трябва
в) Дълго мъдрувам
5.Често ли се тревожите?
а) Да, много често
б) Не особено
в) Не ми пука
6.Как ходите?
а) Бързо, не ме стигат
б) Умерено
в) Бавно
7.Как разговаряте?
а) Бързо
б) Както всички, нормално
в) Обмислям си приказките
8.Какъв е сънят ви?
а) Лошо спя
б) Нямам проблеми
в)
Май
съм
доста
сънлив(а)
9.Как се храните?
а) Набързо, нямам време
б) Нормално си похапвам
в) Хапвам си с кеф
10.Каква е кожата на лицето ви?
а) Много суха
б) Мисля, че е нормална
в) Мазна и бледа
11.Лесно ли могат да ви
нервират?
а) Избухлив съм
б) Не особено, пазя се
в) Да имат да вземат!
12.Лесно ли се мени настроението ви?
а) Лесно, като времето
б) Не съвсем
в) А защо трябва да се

мени?

ОТГОВОРИ:
7 и повече отговори а):
Вашето тяло е от първи
тип.Огладнявате по-всяко
време, настроението често
се мени. И живеете доста
нередовно. За вас е много полезна топлата, но не
тежка храна, приготвена с
растително масло. Обичате
солено, сладко и кисело. И
храната ви се услажда ако
сте с приятели.
Първи тип: Имате леко,
слабовато тяло, тесни плещи, тънки бедра. Изящни
ръце и крака, по едри или помалки зъби от нормалните.
Често ви гони пренапрежение. Спите леко, разговаряте с удоволствие. Нередовен апетит. В младостта не
можете да надебелеете, с
годините трупате излишни
килограми. Склонни сте към
хроничен запек, колики на
дебелото черво. Налитат ви
тревоги и депресии, мускулни спазми, предменструални болки, артрит.
Какво да ядете?
Зеленчуци:
моркови,
краставички, репички, лук,
чесън, цвекло. Добре е
всичко да е обработено –
нарязано стрито или като
сокове.
Плодове: сладки и зрели – праскови, вишни, фурми, смокини, сладко грозде,
портокали, сливи, зарзали,
дини и всички ягодови.
Зърнени: ориз, пшеница,
овесени ядки.
Мляко и млечни произведения: всякакви.
Месо: пилешко, пуешко,
може не тлъсто свинско или
телешко.
Дарове на морето: всички, но в малко количество.
Подправки: сладки и
дразнещи – чубрица, джинджифил, канела, дафинов
лист, анасон, босилек.
Обедите трябва да са топли, дори горещи, а закуските – хладни. Предимство да

имат добре сварените супи
и месо, печеното, плодовите
пайове. Не се препоръчва
захар в чист вид.
7 и повече отговори б):
Имате тяло от втори тип.
Наляга ви страшен глад,
ако обедът се отложи дори
и само с половин час. Живеете по часовник и не си
пилеете времето на вятъра.
За вас е добра хладната или
умерена топла храна, не
особено тежка , без масла
и мазнини, на вкус горчива, сладка или стипчива.И
е много важно на толкова
какво ядете, а къде сядате
– вкъщи пред подредената
трапеза, в уютно ресторантче, с изящни съдове и прибори.
Втори тип: Имате яко
тяло, среден ръст, красива фигура, пропорционални ръце и крака. Кожата е
мека, топла. Лесно сваляте
килограми. Склонни сте към
жажда, киселини, стомашна язва, кожни проблеми,
лошо зрение. Лесно преяждате. Умерено податливи сте на високо кръвно и
диабет, сърдечни пристъпи
след стрес.
Препоръчителни храни:
Зеленчуци: всички видове зеле, краставици, салати,
грах, фасул, картофи, тиквички, сладки чушки, гъби.
Плодове: сладки, сочни
и зрели – ябълки, круши,
сливи, портокали, дини.
Зърнени: овесени ядки,
пшеница, ориз.
Масло: краве, слънчогледово, зехтин
Подправки: сладки, горчиви, тръпчиви, но малко –
копър, мента, кардамон, черен пипер, кимион, горчица,
канела.
Подходящи са леко затоплени ястия с малко мазнина, малко сол, захар и
лютиви подправки. Студени
и леки салати. Да се избягват твърд алкохол, кафе,
сметана, сирене. Да се пие

пресен лимонов сок – той
покрива нуждата от киселини и не дразни стомаха.
7 и повече отговори в):
Вие сте от трети тип. С
удоволствие се храните и не
обръщате много внимание на
погълнатото количество. За
вас е характерно, че трупате
от всичко – пари, вещи, храна... и мазнинки! А те обичат
корема и ханша. Нужна ви е
топла, лека храна, приготвена с малко вода, с минимум
масло и захар. Обичате горчиво, лютиво и стипчиво. И
храната ви е много полезна,
ако сте на маса в престижен
ресторант! Трети тип: Вие сте
с голяма физическа сила и издръжливост, широки плещи
и бедра, пълно кръгло лице.
Лесно надебелявате трудно
отслабвате. Храносмилането
е бавно. Имате нетърпимост
към студ и влага. Склонни сте
към чести простуди, бронхити, алергии, артрити, задръжка на течности, диабет
и хипертония. Възможна е
хронична умора и депресия.
За вас са най-полезни:
Зеленчуци: всички, с изключение на домати, краставици и тиквички.
Плодове: пресни и сушени – ябълки, праскови, круши, стафиди, кайсии.
Зърнени: царевица, ръж,
ечемик, просо. Ръжен хляб!
Млечни продукти: всички, но ограничено.
Месо: телешко, пилешко,
дивеч.
Подправки: полезни са
всички, особено – копъра.
Храната трябва да е
лека, горчива или лютива./
Да усилва апетита и едновременно да предпазва от
преяждане. Закуската да е
гореща, с малко кафе или
чай. За обед – печени или
варени блюда. Вечерята –
скромна, със салата. Подходяща е източната кухня,
в която месото е малко, а
зеленчуците са с екзотичен
вкус.

ОВЕН Връщате се към проблемите от миналата седмица, време е да забравите всяко нетърпение при уреждането на нови
проекти. При част от Овните така могат да тръгнат спорове,
които не помагат на самата работа. При неясноти по-добре намерете
посредник, по-елегантно ще уредите проблемите и ще защитите своя
интерес. Равномерно темпо и умерени амбиции са по-плодотворни, ще
видите.
ТЕЛЕЦ Вие и Близнаци трябва да се пазите от спорове с близки, иначе проблемите ще се усложнят. При доста Телци деликатните теми са финансови, да не забравят, че дружбата си
е дружба, а сиренето – с пари. Някои се стремят към високи
печалби, но в екипна дейност всичко трябва да е точно. И не бива да
подчинявате делата на лични симпатии, нека всеки работи умело и с
мерак.
БЛИЗНАЦИ Като Телците избягвайте спорове даже с близки,
сега е важно да работите по задачите си, така помагате за решаване и на техни проблеми. Група Близнаци следва да бъдат
по-предпазливи при общуването, в екипа има клюки, интриги.
Няма да ви навредят, защото вие си гледате задълженията съвестно,
помагате на околните и дори ако това не е точно благотворителност.
РАК Уж започвате нова делова седмица, а Риби ви подтикват
да отделите повече време за развлечения. И все пак първо
работата, после удоволствията, ще решат Раците. Още повече днес задачите им ще вървят с лекота, вероятна е дискретна подкрепа от половинката или други близки. Ето защо не е нужно
да осведомявате колеги и партньори за тази помощ, но тя много ще
ви зарадва.
ЛЪВ От миналия вторник гоните някакви административни
и финансови въпроси за уреждане, мнозина вече се чувстват
уморени от този маратон. Лъвовете да се запасят с още малко
търпение, в екипа има неразбории, интриги, трябва с такт да
подскажат на колеги и партньори да си гледат пряката работа. Справяте се добре със своята, но помислите как да се застраховате срещу
възможни щети.
ДЕВА Сега вие и Козирози не сте съвсем наясно с някои процеси в деловата сфера, затова действайте много внимателно
даже по рутинните задачи. Част от Девите не са доволни от
дисциплината и качеството, с което днес партньори и колеги
изпълняват свои задължения, да намерят деликатен начин да изкажат
претенции. Искате бързо да обърнете нещата, по-сигурни са бавните
промени.
ВЕЗНИ Започва нова седмица, а вие се връщате към стари
проблеми, може би сте уговорили сътрудничество за решаването им. Везните ще се разбират добре със Стрелци. Установите ли някакво партньорство, не се пилейте в дълги приказки,
може да изпуснете някоя дума и после да се ядосвате заради своята
непредпазливост. Упорствате ли в начинания, изявите и печалбите са
завидни.
СКОРПИОН Отпреди няколко дни намалихте темпото и сега не
бързате за самостоятелни изяви. Група Скорпиони получават
примамливи оферти за съвместни бизнес начинания, други се
стремят да влязат в печеливш екип. Бъдете предпазливи, ще се
окаже, че обещанията, които ви дават, са празни приказки, в работата
има нарушения и интриги. Вие сте съвестни професионалисти и макар
бавно, но напредвате.
СТРЕЛЕЦ През цялата нова седмица – добро разбирателство
с Везни, но все пак не прибързвайте с реализация на мащабните си проекти. Стрелците виждат доста хора в кръга си, които са склонни да загърбят дисциплина, професионални изисквания и други принципи те да са си добре. Това не е вашият път. Ако
става дума за приятели, подскажете, че грешат, ще отчетат мнението
ви. Вкъщи се оправят куп неща.
КОЗИРОГ Новата седмица ви подтиква към други партньорства.
С Деви ще се разбирате добре, но и вие, и те не са съвсем наясно с някои проблеми в работата, не бързайте с начинания.
Някои Козирози трябва да анализират по-внимателно изявата
си, не са доволни от признание и печалби, ала и трудно ще намерят
по-добро място сега. Втори пък са твърде амбициозни, а постът вече
им дотежава.
ВОДОЛЕЙ Първите дни от новата делова седмица ви изправят
пред сериозни пречки. Ако работата им е много, Водолеите ще
упорстват. Щом нещо в екипа не е наред, по-добре да потърсят
посредници. Не налагайте мнение, колкото и да е далновидно,
а се помъчете да успокоите околните, да помогнете за решаване на
техните проблеми. И ще се изненадате, че не усещате умора въпреки
натоварването, а пък нещата тръгват.
РИБИ Новата седмица вече започва, а вие не сте настроени
за работа, внушавате и на Раци да гледат отгоре-отгоре на задачи. Вярно, Рибите си владеят занаята и е добре, че са във
хубаво настроение, но дали създават доверие у партньори,
клиенти, шефове? В екипа се въртят интриги, пропуските ви ще бъдат
преувеличавани и може да ви навредят. По-разумно е да сте предпазливи и точни, ще си спестите ядовете.

Американка заченала
четиризнаци по естествен път

Американка
забременяла с тризнаци, но когато
раждането настъпило се
стъписала от новината, че
носи четири деца, а не три.
"Само чух как лекарите
казват "Виждам още едно
краче. Казаха ми да напъвам. Не знаех какво става",
разказва Кимбърли, която
станала майка в Университетската болница в Мисисипи. Жената заченала по
естествен път и родила че-

тири момиченца. Те носят
имената Кенли, Кристин,
Кейла и Келси и въпреки че
са родени 13 седмици преди термина, са здрави и се
възстановяват.
Според лекарите вероятността да забременееш с
четиризнаци с еднакъв пол е
изключително малка. "Не можем дори да изчислим процентът на вероятност", казал
д-р Джеймс Бофил, който изродил пеленачетата.
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Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
Центърът на Търговище, 27 март 2014 г.

ÒÎÏ ÂÈÖ
Монахиня си взима
такси. Качва се тя в
таксито, но забелязва, че шофьорът не
спира да я гледа. Пита
го тя защо я гледа постоянно.
Шофьорът: Искам да
Ви задам един въпрос
ама, да не обидите.
Монахинята: Синко,
аз съм от дълги години монахиня и съм
видяла много на тоя
свят, няма с какво да
ме обидиш, казвай направо.
Шофьорът: Ами, аз
винаги съм искал да го
направя с монахиня.
Монахинята:
Но
трябва да си неженен
и да си католик.
Шофьорът: Ами, аз
съм неженен и съм католик.
Монахинята: Добре
тогава, спри на следващия паркинг.
Таксиджията спрял,
а монахинята така му
изпълнила желанието,
че шофьорът останал
смаян. След това потеглили те, и не след
дълго шофьорът се
разплакал.
Монахинята: Защо
плачеш?
Шофьорът: Излъгах
те, аз съм женен и не
съм католик.
Монахинята: Всичко
е наред и аз не съм монахиня, казвам се Гошо
и отивам на Хелоуин
парти...

Спортно
ориентиране

Купа „Великден-2014”

гарска
Паркова Купа
карта
„Поповоцент ър”.
На
20
април /
неделя/
от 11.00
часа
т ръгват
п ъ р в и те
номера
в Средна дистанция
по Карта
„Фисека”.
На 21 април
/понеделник/, в
10.00ч. е стартът в Дългата
дистанция World
Ranking Event за
Купа Търговище.
Състезателите
ще бягат край
село
Горско
село(Омуртаг).
„През
тази
година имаме
уведомява своите клиенти, че
добри
новиот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- ни за елитнимираната питейна вода по електронен път те състезатели
(М21Е, Ж21Е)”
(Е pay), както и да получават електронни – споделят организаторите от
фактури (e Faktura)
„Вариант 5”
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
–„Парични

Голямо международно
състезание
предстои в Търговище. Състезатели от
редица държави и
спортисти от България, на възраст от 10
до 75 години, ще посрещнат Великден
в Търговище. Те ще
участват в 22-рото
поредно състезание
по спортно ориентиране за Купа „Великден”. Организатор е спортен клуб
“Вариант 5” – Търговище. Състезанието

Най-странните
фобии на света

е подпомогнато от
сдружение
Вариант5
Швейцария,
от Общините Търговище и Попово,
Lions InternationalШвейцария, Алианц
България и TISSOT
- Швейцария.
Състезанието
за купа “Великден-2014” ще се проведе от 18 април до
21 април 2014г. със
състезателен център - сградата на Вариант 5, ул.”30 януари” №3А, намираща

се в центъра на града, до сградата на
БЧК в гр. Търговище.
Първият ден - 18
април 2014 /петък/
започва със старт в
атрактивната дисциплина One-man relay
край село Кралево.
Състезателите стартират от 14.00ч.,а
в 18.00ч. ще бъдат
обявени резултатите
в Драматичния театър. На 19 април /събота/ от 13.00 часа
е стартът на първите номера за Бъл-

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

награди ще има
и за "One man
relay".
Освен
това, паричната
награда за купа
„ Тъ р г о в и щ е ”
WRE
дългата
дистанция (21
април 2014), която носи точки
за Световната
ранглиста, ще
бъде значително увеличена!
С тези повишения в паричните
премии се опитваме да подкрепим и да уважим

усилията на найдобрите елитни
с ъ с те з ате л и ! ”
Заявки за участие в състезанието се приемат
до 11 април, тогава ще е ясен
точния брой на
участниците.До
сега са подали
заявки състезатели от Норвегия, Швейцария,
Белгия, Макед
ония,Румъния,
Сърбия,Турция,
Украйна и България.

Често сме склонни да придаваме твърде голямо
значение на малките си ежедневни страхове.
Ако обаче те са придружени със задух, гадене,
обрив и силно чувство на тревожност, тогава тези
страхове имат своето място в световната медицина. С други думи, това са фобии.
Ако си мислите, че само двете антонимни състояния клаустрофобия-агорафобия тормозят съзнанието на хората, жестоко се лъжете. Вижте найстранните фобии, от които хора наистина страдат:
Дентрофобия – страх от дървета
Бленофобия – страх от тиня
Неофобия – страх от всичко ново
Хипопотомонстросескипедалиофобия – иронията е там, че това е името на… фобията от дълги думи. Т.е., ако страдате от нея, няма да можете
дори да кажете името на болестта си!
Итифалофобия – страх от това да имаш, да видиш или да си мислиш за еректирал полов член
Дидаскалейнофобия – страх от това да ходиш
на училище. Болните от нея деца действително
чувстват силна тревожност от мисълта, че трябва
да са в клас всеки ден, което им причинява сърцебиене, гадене, когнитивни затруднения и преди
всичко води до дълбока депресия. Съответно лечението е с антидепресанти
Трипофобия – страх от асиметрични дупки, които страдащите от нея на подсъзнателно ниво асоциират с болести. Ако при вида на долната снимка
ви обзема сърбеж, значи имате трипофобия
Калигинофобия – страх от красиви жени; засяга хора и от двата пола и обикновено е свързана с
трудности в социалното общуване
Андрофобия – болезнен страх от мъже
Самхаинофобия – страх от празника Хелоуин
Анатидаефобия – непрекъснатото чувство, че
някъде по света има патица, която те наблюдава!

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

