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Чествахме освобождението на Търговище Почина президентът

Свилен НИКОЛОВ
В четвъртък, 29 януари, чествахме 137 години от освобождението
на Търговище от османско владичество.
Паметното шествие,
което тръгна от централния площад „Свобода”, бе водено от
фанфарния ученически
оркестър на I ОУ "Христо Ботев". Десетки
граждани се присъединиха към него и дойдоха
пред новия паметник на
освободителя на Търговище – генерал Казимир Ернрот. Деца и възрастни поднесоха цветя
и венци, сведоха глави
в знак на признателност и почит пред делото на освободителите,
спомняйки онзи студен
януарски ден преди 137
години, донесъл така
жадуваната свобода.
Проявите в този паметен ден продължиха
с общоградското покло-

Жельо Желев

нение пред Морената в
кв. "Варош", в което се
включиха и родолюбците от патриотичния клуб
"Възраждане". Приветствие към търговищенци
тук произнесе генералният консул на Русия
в Русе Татяна Грушко.
"Независимо какъв път
ще извървят нашите
държави, паметта за
борбата рамо до рамо,
за съвместната победа,

за подвига - завинаги ще
живее в нашите сърца.
Днес българи и руснаци
свеждаме глави пред хилядите войници и опълченци, отдали живота си
за изстраданата свобода
на България”, каза Татяна Грушко.
На
тържественото
честване присъстваха
областният управител
Светлин Бонев, кметът
на града
(на 4 стр.)

Общо събрание на ФК „Светкавица”

С ново ръководство

Радослав
ЧЕРКЕЗОВ
На 28 януари, в зала
„Христо
Самсаров”
на Общинския съвет
в Търговище, се проведе заседание на
Общото събрание на
ФК „Светкавица”. В
неговата работа взеха участие сегашният
кмет на общината Кра-

симир Мирев, бившият
градоначалник Петър
Карагеоргиев, бившият президент на ПФК
„Светкавица” Петко Матеев и други гости.
Съобразно дневния
ред на събранието
най-напред бяха избрани нови членове, а
след това председателят на Управителния
съвет на ФК „Светкавица” Васил Дойчинов
направи доклад за
представянето на отбора през есенния дял
на първенството на
Североизточната „В”
аматьорска футболна
група. Сашка Алексиева представи финансов
отчет за същия период. В. Дойчинов даде
положителна оценка
за представянето на
отбора през миналото първенство – сезон
2013/2014 г. (на 4 стр.)

На 79-годишна възраст почина президентът
Желю
Желев,
който беше държавен глава на
България между
1990 и 1997.
Желю Желев е
първият демократично избран президент след промените
от 10 ноември 1989 г.
Той бе и сред създателите на СДС. Само
преди дни той участва в
Съвета на президентите заедно с Росен Плевнелиев, Петър Стоянов
и Георги Първанов.
Желю Желев е роден 3 март 1935 г. в
с. Веселиново, област
Шумен. Завършва философия в Софийския
университет през 1958
г.
В периода 1961-

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

Още за санирането

В Попово 22 жилищни блока
отговарят на изискванията

1964 г. е редовен аспирант във философския факултет на СУ.
През 1974 г. защитава
кандидатска, а през
1988 – докторска дисертация. През 1975
г. започва работа в Института по култура, където от 1977 до 1982 г.
е завеждащ секцията
„Култура и личност“ в
същия институт.
През 1967 г. завършва книгата си „Фашизмът“ , но тя (на 2 стр.)

Катя ХРИСТОВА
Консултации по изискванията на Националната програма за
енергийна ефективност
на
многофамилните
жилищни сгради се
провеждат в община
Търговище. Кметът Красимир Мирев е утвърдил
заповед,
оперативен
план и работна група за
подготовка и участие на
общината в програмата.
Считано от 16 януари
всички заинтересовани
граждани могат да се

Нов успех на „Ню Войсис” - Търговище

Петгодишната Яна посланик на УНИЦЕФ

Борислав КУРДОВ
Търговищката ковачница на таланти – музикална школа „Ню Войсис”,
с ръководител Десислава Станкова,
постигна още един успех. От тази репетиционна зала са тръгнали много
звезди на българската музика като
малката Крисия, която завладя Евровизия; Кристияна, която
(на 4 стр.)

„Търговищки НОВИНИ” пита

Субсидии за
земеделски стопани
- От 1 март работещите в селското стопанство ще могат да
кандидатстват за 1.4
млрд. лв. директни
субсидии от Европейския съюз. Какъв
е броят на фирмите,
кооперациите и земеделските производители в Търговищко,
които ще могат да се
възползват от субсидиране? Има ли ръст,
в последните години,

сред желаещите да си
изкарват прехраната
със земеделие?
- През последните
няколко години кандидатите за директни
плащания за област
Търговище са около
3900 – 4000, като изискването да се кандидатства беше да стопанисват минимум 1 хектар
земя /за трайни насаждения и лозя – 0,5
хектара/ без допълни-

срещнат със специалисти от общината всеки
понеделник, сряда и петък от 9 ч. в приемната
на кмета, която се намира в Центъра за административно обслужване.
Вече около 50 души
са се допитали до специалистите за подробности и разяснения по
условията на Националната програма и
възможностите, които
тя предлага. В бр. 7
на „ТН” подробно ви
запознахме с това към
кого е насочена тя и
как се кандидатства.
Отговори на тези въпроси бе дал по време
на нарочна пресконференция областният
управител на Търговище Светлин Бонев, в
присъствието на народният представител от
ГЕРБ Дарин Димитров
и зам.-областните управители. По време на
срещата той поднесе
данни за община Попово, където 22 жилищни
блока в
(на 4 стр.)

Директорът на
ДФ Земеделие –
Търговище,
МИЛКА
АНГЕЛОВА

телни изисквания към
кандидатите. Във връзка с промените в новата
селскостопанска политика за периода 20152020 година, се въвежда изискване само
активните фермери да
могат да се възползват
от директните плащания и за всички заявени
площи да се представят правни основания
(Документи за собственост, наем, аренда и

т.н.).Понятието „активен фермер” включва
условията: регистрация
по чл.7 от ЗПЗП, най
малко 1/3 от приходите на кандидата за последна данъчна година
да са получени от селскостопанска дейност,
основната дейност на
юридическите лица да е
упражняване на селскостопанска дейност и т.н.
В тази връзка нямаме
информация (на 4 стр.)
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Две оферти

За ремонт
на третокласен път

Отворени бяха ценовите
оферти за изпълнител на рехабилитацията и реконструкцията на 24,4 км от третокласен път в Търговищка област,
информират от пресцентъра
на агенция „Пътна инфраструктура”. Проектът – лот 22,
обхваща пътя между селата
Мировец - Буховци - Острец
- Надарево - Дългач – Певец.
Ценовите оферти са били
две, направени от сдружение
„ПИС и ПП”, в което участват:
„Пътперфект–Т“ ЕАД и „Пътинженерингстгрой –Т“ ЕАД
и „Пътища и мостове” ЕООД.
Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран преминава
през селата Буховци, Острец,
Надарево, Дългач и Певец.
Третокласният път е важна
транспортна връзка на 5-те
населени места с областния
център Търговище, град Велики Преслав и област Разград.
Индикативната стойност
на поръчката е 8 352 025 лв.
без ДДС, а срокът за изпълнението й е 170 дни. Критерият за избор на изпълнител
е икономически най-изгодна
оферта. Проектът се реализира по оперативна програма
„Регионално развитие”, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално
развитие и републиканския
бюджет.
"ТН"

Времето през февруари

при
Чести температурни промени Новости
годишните декларации

В началото на месеца ще
се установи пренос на топли
въздушни маси от югозапад
и температурите ще бъдат
по-високи от обичайните.
Облачността ще е променлива, ще има значителни
намаления до ясно и слънчево време, ще има и периоди, когато облачността
ще е значителна, на места с
превалявания, предимно от
дъжд, но съществени валежи не се очакват. Повишена вероятност за повече и
по-значителни валежи има
през втората половина на
десетдневието, последвани
от краткотрайно понижение
на температурите и преминаване на дъжда в сняг.
През първата половина
от второто десетдневие ще
е малко по-студено, но температурите ще са близки до
обичайните. Очакват се чести превалявания, предимно
от сняг, а в южните и източните райони е възможно да
са и от дъжд. През втората
половина от десетдневието ще има повече спокойни
дни, без съществени валежи, но с по-ниски минимални температури.
В началото на третото десетдневие има вероятност
за валежна обстановка, но
впоследствие тенденцията
е към затопляне и време без
валежи.

Еврофинансиране за
младежка заетост

Насърчаването на заетостта сред младежите,
тяхното предприемачество
и кариерно ориентиране.
Това предлагат първите
мерки за младежка заетост
по Оперативната програма
за развитие на човешките
ресурси (ОПРЧР) за новия
програмен период 20142020 г., които експерти на
ОИЦ-Търговище разясниха пред ученици от „Клуба
по предприемачество” на
ПГИИ „Джон Атанасов” гр.
Търговище.
Т. нар. схема "Младежка заетост" е насочена към
млади безработни до 29-годишна възраст, които ще получат възможност да участват в шестмесечни стажове
или обучения на работното
място при работодател, като
възнаграждението им ще се
покрива от европрограмата.
За операцията са предвидени общо 35 млн. лв., като
тя ще се изпълнява до края
на 2016 г. Очакванията са
за този период от нея да се
възползват близо 8000 млади безработни, стана ясно
по време на информационната среща. Експертът на
центъра Анатоли Алексан-

От НАП информират

дров запозна младежите и
с приоритетите на оперативните програми „Наука и
образование” и „Иновации и
конкурентоспособност”. Те
научиха и от какви субсидии
реално се възползват работодателите и какви трудности срещат при реализация
на европроекти.
За дългия и нелек път при
изпълнението на проекти
разказа Татяна Титкова,
икономически директор на
„Мебел стил” ООД. С финансовата помощ на еврофондовете
производственото
предприятие е придобило
сертификати за качество,
обучило е и преквалифицирало персонала си и е въвело социални иновации. За
изминалия програмен период фирмата има реализирани два проекта по ОП РЧР
и два по ОП РКБИ. Реализацията на европроекти е
смес от свежи идеи и добър
бюджет, обясни на бъдещите предприемачи г-жа
Титкова. Не трябва парите
просто да бъдат похарчени, а ефектът от получените
средства да се запази, а в
най-добрия случай и да се
разраства.
"ТН"

Средната месечна температура за февруари в Северна България и високите полета е от минус 1 градус до
1 градус, в Южна България
и по Черноморието – между
1 градус и 5 градуса. В планините – между минус 8 градуса и минус 4 градуса.
Тази година се очаква
средната февруарска температура да бъде около и
над нормата. В по-голямата
част от страната най-ниските температури през месеца
ще бъдат между минус 10
градуса и минус 15 градуса,
при ясно и тихо време и наличие на снежна покривка
не е изключено и да са пониски. Най-високите температури ще бъдат между 15

градуса и 20 градуса.
Средната месечна сума
на валежите в равнините е
между 30 и 50 mm, в планините – между 40 и 70 mm,
за Рило-Родопския масив и
Странджа от 70 до 100 mm.
Тази година се очаква сумата на валежите през месеца
да бъде над нормата.
Обичайно за месеца, динамиката на атмосферата
ще бъде повишена и ще има
чести промени на времето и
валежи от дъжд и сняг, без
да се образува съществена
трайна снежна покривка.
Планинските курорти няма
да страдат от липсата на
сняг. В ниските полета на
Южна България снежната
покривка ще бъде малка.

Почина президентът...
(от 1 стр.) е издадена
15 години след това. Три
седмици след като излиза,
тя е забранена и изтеглена
от книжарниците, тъй като
се виждат прилики между
фашистката диктатура и социалистическата държавна
система. Все пак са били
продадени вече около 6
хил. екземпляра. През 1988
г. създава полулегалния
Съюз за гласност и преустройство. До 10 ноември
1989 г. д-р Желю Желев е
един от най-изявените дисиденти в България и е обект
на преследвания.
След 10 ноември 1989 г.
се включва активно в обществено-политическия живот на страната. През февруари 1990 г. е създадена
Федерацията на клубовете
за демокрация с председател Петко Симеонов и
Оперативно бюро в състав
– Желю Желев, Ивайло
Трифонов, Николай Матов,
Георги Друмев, Георги Мишев, Димитър Луджев, Блага Димитрова.
Той е един от основателите на Съюза на демократичните сили (СДС) и пръв
председател на неговия Ко-

ординационен съвет.
През декември 1989 г.
влиза като депутат в Седмото Велико народно събрание (ВНС). На 1 август
1990 г. е избран от ВНС за
председател (президент)
на Република България на
мястото на подалия оставка Петър Младенов, а през
януари 1992 г. д-р Желю
Желев става първият президент на България, избран демократично след
свободни избори. Заема
този пост до 1997 г. През
есента на 1996 г. губи
предварителните избори
за президент. На парламентарните избори през
април 1997 г. се явява неуспешно със създадената
от него партия Либерална
алтернатива.
След приключването на
президентския му мандат
през януари 1997 г. той
основава фондация „Д-р
Желю Желев“, чиято цел
е възпитание на младежта
в демократичен дух. През
май 2001 г. основава Балканския политически клуб,
в който членуват политици
и интелектуалци от балканския регион.

Изнесени приемни на
областния управител

С изнесени приемни в общините областният управител на Търговище Светлин
Бонев ще бъде по-близо до
жителите на региона, ще се
запознава директно с техните проблеми и ще работи по
разрешаването им.
Първата приемна на областния управител е в Попово на 3 февруари. В залата
на Центъра за административно обслужване и информация г-н Бонев ще очаква
местните граждани. На 10
февруари губернаторът ще
приема жителите на Антоново в залата на Общинския

съвет, а на 17 февруари ще
бъде Омуртаг, също в залата на Общинския съвет.
Жителите на община Опака
ще имат възможност да поставят своите въпроси пред
областния управител на 24
февруари в читалището. А в
Търговище всеки понеделник Светлин Бонев очаква
желаещите да споделят
свои идеи или тревоги.
Приемните за гражданите
се провеждат с предварителни записвания на тел. 0601/6
13 41, като часовете, в които
се провеждат са от 10 до 12
ч., а в Търговище – от 14 ч.

Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и
за корпоративните данъци
вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите,
които ще се подават през
2015 г. са напълно нови и в
значително намален обем.
Основните разлики в декларацията за доходите на
гражданите са, че за доходи от трудов договор вече
не се посочват данни за
работодателя, защото тази
информация е вече налична
в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови
обаче посочват информативно платеца на дохода в
съответното приложение.
Друга промяна във формуляра за физическите
лица са таблиците с кодове
за вида на доходите. Например гражданите, получили хонорар през 2014 г.
го декларират в приложение 3 на декларацията с
код 307. Друго съществено
изменение в документа е,
че удържаните и внесени
през 2014 г. осигурителни
вноски се посочват общо, а
не разбити по фондовете за
държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите образци
на служебни бележки, които се прилагат към декларацията също вече съдържат
само обобщени данни за
внесените осигуровки през
годината.
Наемодателите
вече
няма да посочват детайлни
данни за отдавания от тях
под наем имот, като например адрес, вид и т.н.
В различните приложения на декларацията вече
не се посочва дата, такава

се вписва само в основната
част на декларацията.
Структурата на декларацията за облагане на
доходите се запазва непроменена – основна част
и приложения за всеки вид
доход, като гражданите попълват само онези от тях в
зависимост от конкретния
си доход.
Физическите лица, които през 2014 г. са получили само доходи от трудови
правоотношения в размер
на 12 минимални месечни работни заплати и имат
право да ползват данъчно
облекчение за минималната работна заплата ще попълват отделен образец на
годишната данъчна декларация – образец 2001 б.
Най-съществената промяна в режима на деклариране на доходите от физически лица през 2015 г. е
възможността формулярите
да се подават по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим
персонален
идентификационен код (ПИК), който се
издава безплатно в офиса
на НАП по постоянен адрес.
Освен това, са променени правилата за ползване
на 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация,
от която могат да се възползват лицата, които подадат декларацията си до 31
март 2015 г. по електронен
път (включително с ПИК),
при условие че нямат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към момента на
подаване на декларацията
и внесът целия размер на
данъка за довнасяне в срок
до 30 април 2015 г.

Регионална дирекция „Социално подпомагане”

Повече деца
чакат родители

Катя ХРИСТОВА
Обобщени данни за броя
на осиновените или настанени в приемни семейства
деца от Търговищка област
през 2014 г., предостави на
медиите директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане” Гергана
Георгиева.
През изминалата година
са били осиновени 36 деца
от областта, като 15 от тях
са заминали в чужбина.
През 2013 г. осиновените
деца са били с едно повече – общо 37, 17 от които –
международно. Към момента има други 12 деца, които
са в процес на осиновяване.
В 116 приемни семейства

пък са били
настанени
159
деца
през 2014 г.
Най-много от
приемните
семейства
са в община
Търговище 74, с настанени в тях 113
деца. 19 деца
са били реинтегрирани в
биологичните си семейства.
На пресконференцията бе
съобщено и за тревожната
тенденция на нарастване на
броя на децата, изоставяни
в родилните домове - през
2014 година 16 новородени
са били настанени в приемни семейства в областта.
Гергана Георгиева каза
още, че към момента 93
деца от Търговищка област
са вписани в регистъра за
осиновявания. Само седем
от тях са за осиновяване в
страната, а останалите 86
чакат своите нови родители
от чужбина. 51 от децата са
с увреждания и имат нужда
от специализирани денонощни медицински грижи.
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Нова книга

Цвят от дивата роза
Иван СТОЙЧЕВ
Новата книга на Антония
Атанасова „Там край реката” е приятна изненада
в културния ни живот. Тя
провокира интереса ни като
тематика и художествена
реализация. Авторката ни
е позната с други три творби, които я наложиха като
добър разказвач. С тази си
книга тя навлиза по-дълбоко
в дебрите на литературното
творчество.
Книгата буди интерес и
по отношение на жанра.
Тя представлява сборник
от различни художествени
творби – разкази и приказки, импресии и притчи. Интересни са импресиите. В
много случаи те са свързани
с природата. Още в първия
разказ-импресия „Пътечка
за двама” природата е одухотворена. Двамата млади – момчето и момичето
се възхищават на морето
и делфините и откриват на
морската повърхност пътечка за двама.
Авторката ни поставя
пред размисли. Възхищение буди импресията „Цветето на живота”. Въображаеми образи ни насочват
към слънцето и светлината.
Слънчогледовата нива грее
с хиляди нацъфтели слънчогледи.
А импресията „Там край
реката” е апотеоз за любовта на седемнадесетгодишните. Двама млади всеки
ден се срещат в розариума
край реката и сядат на дървената пейка. До тях долита
музика от палубата на кораба. Те слушат, унесени в
музиката и плисъка на вълните. И бликват искри от
нежност и копнеж. Това е
любовта…
Импресиите са кратки
творби. С хубав език, често
метафоричен. А авторката
ни изправя пред житейски
проблеми, на които дава отговор с философски привкус.
По-значителната част от
творбите са разкази и приказки. При тях е избегнато
стандартното и познатото. Приказките са напълно
оригинални. Ето например
„Приказка за щастието”.
Случайно на кръстопът се
срещат петима странници.
/Избегната е традиционната
трикратност!/ Те тръгват да
търсят щастието си. Намират го по различен начин.
Дори и странникът, който
се занимавал с наука и мислел, че не е намерил щастие, неочаквано се озовава
в бащиния си дом и накрая
радостно извиква: Завърнах
се! Аз съм щастлив!
В книгата има много занимателни приказки и разкази. В бялото куче самотната Тинка открива любимия
момък, който преди това е
бил омагьосан. В друга приказка млад принц избира за
своя любима онази девойка,
която пуска на свобода белия гълъб.
В някои приказки герои
са животни. Такава е „Агне
в гората”. В нея се разгръща
истинска драма между агнето, лисицата и вълка. Приказката е много интересна и
оригинална.

Авторката много умело
използва фолклора. Известни поговорки стават повод
за създаване на хубави приказки. За творчески творби
са използвани поговорките:
„Лошо време се оправя, ама
лош човек – никога!”, „Както
ръчица пипала, тъй и ръчица
носила”, „Накарай мързеливия на работа, пророк да го
направиш!”, „Отишъл с един
дявол, върнал се със сто”.
Накрая ще коментирам
приказката „Дивата
роза”. Две
момчета
придружават девойче
и спират до
розов храст,
окичен
с
цветове.
Чернокосото момче
се хвърля
да набере
цял букет
рози за момичето, но
храстът настръхва
и
го наранява жестоко. Другото
момче отива при храста и му се
помолило
да му даде
само една
роза. Хра-

стът му дава, без да го нарани. Така девойката получила красивата дива роза.
Изводът – всичко можеш да
получиш, ако знаеш как да
го направиш! Това е житейската аксиома.
Затварям
последната
страница на книгата с удоволствие и ми се иска книгата да бъде продължена.
Очаквам авторката да го
направи със следващите
свои творби.

Честото взимане на душ
е вредно за човека, препре
дупреждават дерматолози
от Ню Йорк. "Неумереният
душ" е културен феномен,
повлиян до голяма степен от
рекламите за сапуни и душ
гелове. Те със сигурност са
увеличили хигиената на населението, което има и отрицателни последици.
Американските дерматолози предупреждават, че
прекомерното къпане изсушава кожата, предизвиква
раздразнения, унищожава
полезните бактерии и увеличава риска от инфекции,
посочва БГНЕС. Друг лош
навик на хората е да се къпят с много гореща вода.
Експерти съветват родителите да не къпят децата си
всеки ден, ако искат да направят кожата им по-малко
чувствителна към кожни
заболявания, възпаления,
алергии и екземи.
Въпреки това в дните,
когато не се къпете, трябва да поддържате хигиена
с мокра кърпа. Колко често
влизате в банята зависи от
вашата активност, но въпреки това учените съветват, че
най-добре е да си взимате
душ на 2-3 дни.

Около половин литър на
ден от сладките газирани напитки застрашава здравето
чрез предизвикване на ранен
пубертет, доказва проучване
на Медицинското училище в
Харвард.
Подсладените
напитки
са способни да предизвикат
по-ранен пубертет при момичетата, което увеличава
риска от рак на гърдата. За
пиещите повече от чаша и
половина подсладени напитки дневно подранява и влизането в пубертета с 2,7 месеца
по-рано, отколкото пиещите
до две чаши седмично.
Напитките с добавена
захар увеличават и концентрацията на инсулина, което
предизвиква по-голяма концентрация на полови хормони. Обикновено това предизвиква по-ранна менструация.
Всъщност подсладените напитки предизвикват и затлъстяване, което също е фактор
за ранен пубертет.

Всяко дете се ражда с характер. Проблемът е, че на
нас, възрастните, ни трябва
доста време да разберем
с какъв. Или пък просто ни
е по-удобна нагласата, че
то трябва да се нагоди към
нашия нрав, вместо да показва своя. Бърз преглед на
вариантите на детския темперамент може би ще ви
накара да промените гледната си точка.
Ангелчето
То е истинско слънчице –
от ранна възраст е много общително, лесно свиква с нови
хора и лесно се адаптира
към всяка промяна. По правило речта на децата с лек и
открит характер се развива
много по-рано в сравнение
с връстниците им. Активният им речник е много богати нямат никакъв проблем
да обяснят на възрастните
какво искат. Не драматизират, а приемат с разбиране
отказа на тяхна прищявка,
лесно се успокояват. Когато
си играят, отделят повече
внимание на индивидуалните занимания.
Раним и обидчив
Много чувствителна психика, която изключително
бавно се приспособява към
нова среда, е отличителната черта на този тип детски
темперамент.
Ранимите
деца не обичат да бъдат
прекъсвани – в общуване, по време на игра. Това
силно ги разстройва. Освен
това изпитват трудности да
делят играчки с други деца.
Срамежливи и затворени,
за тях е сложно да се сработят в нов колектив.
Раздразнителен и упорит
Наричат ги още „деца с
характер“. Когато не постигнат това, което искат,
те са в състояние да из-

паднат в ярост – крещят и
буйстват. Упоритите деца
не се подчиняват на всеки
опит да живеят по дневен
режим – ставането сутрин,
обличането и закуската под
час, бързането за училище
или детската градина е ад и
за тях, и за вас. Предпочитат независимостта, не им
е нужна компания, освен
ако не извоюват позицията
на лидер. Трудно им е да
изразят с думи чувствата
и желанията си. Но пък са
изключително
креативни
в индивидуални творчески
задачи. Понякога обаче не
им достига търпение да довършат докрай започнатото
и това ги изкарва от релси.
Малкото моторче
Отчетливо активни и
енергични, за децата с такъв темперамент са характерни резките смени на
настроения. По принцип са
общителни и много любопитни, стремят се и изучават старателно всичко ново.
Родителите на активните
деца трябва да направляват огромната им енергия
и дори понякога да налагат
ограничения. Правилният
контрол е залог, че в бъдеще може да се очаква това
дете да стане лидер или добър ръководител.
Златната среда
В тази група са всъщност
болшинството от децата –
тези, които физически, интелектуално и психически се
развиват според общоприетите средностатистически
норми. Леко срамежливи
при общуване с непознати
хора, но напълно адаптивни
към промени, ако постепенно са били подготвяни за
нея. Рутината допада наймного на тези деца, защото
просто обичат да са наясно
с логиката на събитията.

Неоспорим факт е, че редовното пиене на бира води
до повишаване на теглото и
затлъстяване в коремната
област. Едното специализирано мнение обяснява факта с високата калоричност
на бирата. Подръжниците
на второто мнение обаче
свързват напълняването със
съпътстващите я бирени ме-

зенца, които обикновено са
солени и пържени храни.
Полемиката
продължава
и на друга плоскост - дали
има пряка връзка между бирата и коремчето.
Научни изследвания посочват като причина за
”бирен тумбак”, трайното
отпускане на коремната
мускулатура. Това е заради подуването на корема
от значително количество
бира при системна употреба. Подуването води до
увеличаване на вътрекоремното налягане и трайно
разтягане на правия коремен мускул и вътрешните
коси коремни мускули.
Съществува възможност
коремните мускули да не се
отпускат като се тонизират
чрез спортуване и упражнения например, коремни

преси.
Полезните вещества в
бирата
Бирата съдържа ценните
витамини от групата В.
Основните минерали са в
много добър баланс калий/
натрий и калций/магнезий.
Естествените антиоксиданти, налични в хмела и
малца, намаляват риска
от инфаркт, като потискат
образуването на тромби в
кръвта. Тъмната бира е два
пъти по-богата от на антиоксиданти от светлата.
Бирата е популярно средство срещу камъни в бъбреците и жлъчния мехур.
В действителност умереното пиене на бира, заедно
с упражнения за коремните
мускули може да се разглежда като безпроблемна,
дори полезна за здравето.

Подсладени напитки
- ранен пубертет

Това ви интересува

Сланината регулира
нивото на холестерола

Сланината си е чисто
славянски продукт. Повечето европейци се въздържат
от този “деликатес” - та това
е концентрирана мазнина, в
100 г от която се съдържат
цели 770 калории. Макар и
национален продукт, и тук,
в България, отношението
към сланината не е кой знае
колко добро. Но през последните години и това започна да се променя.
Първо: в сланината откриха арахидонова киселина, която помага да се регулира нивото на холестерол
в кръвта, да се нормализира хормоналният баланс, а
също така участва в строежа на клетките в нашия
организъм. Второ: в сланината има много ненаситени
мастни киселини, които помагат да се прочисти черният дроб и да се изхвърлят от
организма многото канце-

Честото къпане За детския темперамент
било вредно!
бил

рогени. И трето: този мастен продукт съдържа много
добре усвоим селен, а много от нас изпитват дефицит
на този елемент.
Това че сланината намалява количеството холестерол в кръвта, на пръв поглед
изглежда
парадоксално.
Обаче механизмът тук е
прост. Ако холестеролът не
постъпва с храната, той много по-активно се изработва
от организма. Сланината
не позволява организмът
да изработва толкова много
холестерол. Както впрочем
и кравето масло. Полезно е
да се ядат в нормални количества. А и сланината подобре се усвоява от някои
видове масло и особено от
маргарина. Тук специалистите са сигурни, че макар
и полезна, не трябва да се
приема повече от 30 г сланина на ден.

Пълнеем ли от бирата?

Понеделник, 2 февруари 2015 г.
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Чествахме освобождението на Търговище Субсидии за

„Търговищки
НОВИНИ” пита

земеделски стопани

(от 1 стр) Красимир
Мирев, председателят
на Общинския съвет
Севим Али, ръководители на ведомства и
институции,
десетки
граждани.

В храм „Успение на
Пресвета Богородица"
бе отслужена панихида в памет на загиналите за освобождението на Търговище, а
тържествен камбанен

звън, от двата църковни храма, огласиха
града точно в 12:00
часа.
Кулминацията в тазгодишното честване бе
празничният концерт в

Драматичния театър „И
ние сме Търговище“, с
участието на Духовия
оркестър и солисти наши земляци, прославили града и страната
ни по цял свят.

(от 1 стр) спечели музикален телевизионен
формат по Нова телевизия; Кристина, която
стана Гласът на България, а сега всички стискаме палци на Невена
Пейкова, която покорява музикални върхове в
„Х Фактор”.
Тези дни петгодишната Яна Смиленова от
музикална школа "New
Voices" в Търговище
стана посланик на добра воля на УНИЦЕФ и
записа своя версия на
легендарната песен на
Джон Ленън „Представи си“. За творческото
вдъхновение на търговищкия талант допринесоха: музикална школа
"Ню Войсис"; вокален
педагог и режисьор на
проекта е Десислава
Станкова; видео и фото
заснемането, както и
монтажа са дело на
"ММIntervision";
звукозапис и мастеринг
- "D&G Music creation";
УНИЦЕФ България и
не на последно място
талантите от школата:
Боян, Мелда, Александра, Ебру, Стоислав и
техните родители. Проектът подкрепя борбата
на организацията за подобър живот на децата
по света.
По този начин нашите малки слънца се
присъединиха към световни звезди като Хю
Джакмън, Кейти Пери,
Анджелик Киджо, Приянка Чопра, Йоко Оно,
Дейвид Гета и др.
Целта на инициативата #IMAGINE на УНИЦЕФ е да се повиши
осведомеността за пра-

вата на децата. Идеята
е посланици на УНИЦЕФ, знаменитости, политици, общественици
и хора от целия свят да
се включат в груповото изпяване на една от
най-обичаните визионерски песни на всички
времена и да я превърнат в най-мащабния музикален проект (събрал
„един милион гласа“ от
цялата планета), чрез
който да се привлече
вниманието към предизвикателствата, пред
които са изправени
много деца.
Участниците имат и
възможността да направят дарение към
УНИЦЕФ. Набраните
от проекта #IMAGINE
средства ще отидат за
реализирането на програми, свързани с образование, храна, здравеопазване и имунизации,
питейна вода и хигиенни условия, закрила и
реагиране при спешни
случаи при деца в над
150 държави и територии.
Ето как и вие може
да станете благодели в 3 стъпки :
1. Избери да даряваш

2 лв. или 5 лв. месечно
по програма БЛАГОДЕТЕЛ на УНИЦЕФ.
2. Изпрати SMS с
текст 2 или 5, съответстващ на сумата на
месечното ти дарение,
на 1021. Ще получиш
съобщение с потвърждение за успешна регистрация.
3. Всеки месец ще получаваш потвърждение
за твоето дарение от 2
или 5 лв. с SMS от 1021,
а съответната сума ще
се добавя към сметката
ти за мобилен телефон.
ДДС не се начислява
освен за потребителите
на предплатени услуги.
УНИЦЕФ насърчава
прилагането на правата
и повишаване на благосъстоянието на всяко
дете посредством всяка
своя дейност. Заедно с
своите партньори организацията работи в 190
страни и територии, за
да превърне този ангажимент в практически
действия в полза на
всички деца, навсякъде по света, полагайки
особени усилия да достигне до най-уязвимите
и социално изключени
деца.

(от 1 стр) четирите
квартала на града отговаряли на условията на
Програмата. За община Търговище не даде
подобна информация,
защото такава не била
подготвена от общинската администрация.
Попитахме в пресцентъра на община Търговище има ли конкретни данни, които могат
да ни съобщят. Отговорът, който ни дадоха бе,
че още е рано – тепърва ще се направи обследване на блоковете,
които би трябвало да
отговарят на не малкото изисквания и след
това ще се даде оценка и крайно становище
кои са жилищните сгради, които имат право и
възможност да се възползват от безплатното саниране по Националната програма за
енергийна ефективност
на
многофамилните
жилищни сгради. В община Търговище предстоят информационни
срещи с управителите
на етажната собственост и заинтересовани
граждани.

Петгодишната Яна - Още за
посланик на УНИЦЕФ санирането

(от 1 стр) колко от досегашните кандидати ще
отговарят на тези условия и дали ще се увеличи или намали техният
брой.
- Каква е субсидията, на декар площ, по
Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/,
която вече се изплаща
на фермерите за 2014
г? С колко тя нараства
за първите 30 ха в стопанството.?
- Плащанията за 2014
г. са 27,05 лева за декар
и голяма част от тях вече
са платени. Преразпределителните плащания
за първите 300 декара
се очаква да бъдат около 12 лева на декар, но
тези плащания се очаква да се извършат през
март-април на 2015г.
- Знае се, че в България половината земя
се обработва. Колко
от земята в община
Търговище е обработваема и на каква площ
от нея са отглеждат
трайни насаждения?
Може ли да се направи съпоставка спрямо
соц-времената?
- При нас не се води
такава статистика. За
информация може да се
обърнете към ОД “Земеделие”
- Върху колко декара земя има ограничения по „Натура

Общо събрание на
ФК „Светкавица”

(от 1 стр) и крайно
незадоволителното
през есенния дял на
първенството – сезон
2014/2015 г. Финансовата стагнация през
есента не бе оценена
от редица основни състезатели в отбора и някои други специалисти
и те занемариха тренировъчната и състезателната дейност, стигнаха до бойкот в някои
срещи в първенството,
отнесоха се крайно
арогантно към членовете на УС, председателя на клуба и други
длъжностни лица. В
следствие на това, макар че всички парични
взаимоотношения бяха
решени, отборът се
срина до 12-то във временното класиране.
Във финансовия отчет бе посочено, че приходите през есента са
51 536 лв., а разходите
– 51 503 лв. От тях сумата от 36 800 лв. е дадена
за заплати на футболистите и длъжностните
лица към отбора.
В станалите разисквания се включи-

2000” в Общината? И
ако може да посочите
колко декара обхваща
новият слой „Постоянно затревени площи”?
Има ли възражения от
фермери площите им
да попаднат в него?
- При нас не се води
такава статистика. За
информация може да се
обърнете към ОД “Земеделие” или oбщинска
служба
“Земеделие”
Търговище.
- Схемата за преразпределително плащане, която осигурява
по-висока
субсидия
за първи 30 хектара в
стопанството, се приложи за първи път в
кампания 2014 г. Има
ли при нас случаи, при
които земеделски стопанства са се разделяли изкуствено с цел да
вземе тази по-висока
ставка за първите декари?
- Нямаме данни.
Въпросите, на които
не получихме отговор
ще зададем на директора на Областната
дирекция „Земеделие” в
Търговище. Ще поискаме да бъдат разяснени
и всички новости около
предстоящата
кампания по СЕПП. Тук е
мястото да кажем, че
когато стартира кампанията за 2014 г., на
земеделците се обеща-

ваше субсидията на декар площ да достигне
45 лв., чрез преразпределителното плащане
за първите 300 декара.
Вижда се, че някой не е
предвидил, че земята
която се обработва
трайно в последните
години расте. Бюджетът по тази схема е в
размер на над 1 милиард
лева, който се разпределя на декларираните
за подпомагане от земеделските
стопани
площи - 3 845 735.44 ха.
Това означава, че заявените за подпомагане
през 2014 година площи
са повече, в сравнение с
първоначално посочената от страната ни селскостопанска площ от
3 492 383 ха, посочени
в Решение С(2007)2241
от 31 май 2007 г. на
Европейската комисия.
Това бе и причината
ставката по СЕПП да
бъде намалена.
В новия програмен
период страната ни ще
получава двойно повече средства от ЕС за
директни плащания на
площ - 10,4 млрд. лева
ще е европейското
финансиране. Увеличението е с - 5,4 млрд. лв.
спрямо
предходните
2007-2013, когато сумата за директни плащания е била в размер
на 5 млрд. лв.

ха Даньо Панайотов,
Радослав
Черкезов,
Славчо Славчев, Срасимир Тодоров, Валентин
Вълчев, Пламен Донев.
Всички те акцентираха върху основната цел
пред ФК ‘Светкавица”
– рязко подобряване на
тренировъчната и състезателната
дейност,
разумно използване на
финансовите средства,
утвърждаване на млади местни футболисти
в отбора, създаване на
условия за класиране в
челната шестица на групата, а през идния сезон
2015/2016 г. и завръщане на „мълниеносците”
в професионалната „Б”
футболна група.
Кметът на общината
Красимир Мирев даде
общо взето положителна оценка на работата
на Управителния и Контролния съвет на клуба.
Спря се на някои недостатъци в спортно-състезателната дейност, апелира към всички, които
милеят, радеят и горят
за доброто на 91-годишната „Светкавица”, да
насочат своите усилия

за единение и решаване на всички основни
проблеми, стоящи пред
отбора. От своя страна Общината винаги
е стояла на правилна
позиция към спорта и в
частност към футбола в
Търговище и общината
и в бъдеще ще продължи в тази посока. А футболистите, треньорите и
ръководителите на клуба
трябва да се отнасят изключително отговорно
към своите задължения.
Без много труд и обнова
в дейността си, големи
успехи не се постигат.
Общото
събрание
прие колективната оставка на Управителния
и Контролния съвет на
клуба, а след това избра ново ръководство.
В Управителния съвет
бяха включени Емил
Янчев, Иван Тонев и
Красен Колев, а в Контролния – Петко Матеев, Тодор Янакиев
и Добрин Добрев. За
председател на УС бе
гласувано доверие на
Емил Янчев, а на Контролния – на Петко Матеев.

С ново ръководство

.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Идеален център, ет. 4, тристаен
тухла, с гараж (+8000 лв.)
72 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, тристаен тухла,
лукс. ремонтиран и обзаведен,
с гараж (+15 000 лв.)
79 500
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
тристаен тухла
102 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
паркет, теракот, трист. тухла
82 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
78 000
93 кв.м. Център, ет.3, тристаен тухла,
до шпакловка, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
55 000
98 кв.м. Широк център, ет. 2, четиристаен, PVC, газ, таванска
82 000
106 кв.м. Борово око, ет.4, четиристаен 68 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
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
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
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88 кв.м.
88 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
90 кв.м.
90 кв.м.
91 кв.м.
91 кв.м.
95 кв.м.

Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
Широк център, ет. 1
60 000
Борово око, ет.1, с таванска
62 000
Бряста, ет. 2
70 000
Борово око, ет.4
58 000
Вароша, ет. 2 (жил.), нов
99 000
Ул. Опълченска, ет. 2, с двор 49 000
Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
Идеален център, ет. 3
62 000
Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. 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 72 000
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!
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РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИ
РЕКЛАМНА
ТАРИФА
Първа страница
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТИ
на покриви, улуци,
комини, както и почистване на комини и
отточни тръби
Тел.: 0894 220 786

СЪОБЩЕНИЯ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

Търся апартамент
под наем в Търговище – двустаен, частично обзаведен
Тел.: 0899 889 967
Продавам
ОСЕМ КОЗИ И ПЕТ ЯРЕТА
– добре гледани; в Кралево.  0893 20 45 42



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Давам под наем
ГАРСОНИЕРА в района
на Кооперативния
пазар в Търговище –
самостоятелна,
полуобзаведена
Тел.: 0898 53 30 85

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам КЪЩА в
и три стаи, две тераси, маза и таванско
кв. Боровец с гараж,
помещение в района на Кооперативния
дворно място 600
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- кв.м.. С нотариален
следен Тел.: 0898 467 009
акт. Цена 75 000 евро.

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

ÊÓÏÓÂÀ



ÑÒÎÊÈ

Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

 0601 6 73 95

в
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БМП Близнаци ООД
търси да назначи шофьори с С категория за вътрешен транспорт
Тел.: 0888 941 735 - управител
Продавам АПАРТАМЕНТ
/57 кв.м./ в бл. 32, кв. Запад 2
Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
КУПУВАМ ПЧЕЛЕН ВОСЪК
ИЗГОДНО
Тел.: 0894 47 25 46

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

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

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Продавам 500 кв.м.
дворно място със
стари постройки на
ул. „Никола Симов”
№ 1 в Търговище
Тел.: 0895 54 56 63
и 0893 425 400

Купувам
ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА
И ТРУПИ
Сече със собствена техника
Тел.: 0896 57 40 76

Тел. 0899 935 453 и
0889 280 959

Продавам/давам под наем ОФИС –
кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
Давам под наем кафе и рибен магазин на
„Момина чешма” – оборудвани; и апартамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Давам под наем ГАРАЖ в кв. „Запад” –
„Трите пилона”. Тел.: 0885 32 45 23
Продавам АПАРТАМЕНТ 80.5 кв.м. с маза и таванско помещение в района на Кооперативния пазар в Търговище – 9-и,
непоследен етаж, югозападно изложение. Тел.: 0898 467 009

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА в с. Буховци
със стопански постройки, 2 дка дворно
място и гараж. Тел.: 0899 87 35 94
Продавам двуетажна къща с площ 130 кв.м. и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с. Горско
Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Спешно продавам гараж – бетонен, двойно защитен, на ниска
цена, с електромер – в центъра
* маса – разтегателна, лакирана
/20 лв./
* барче за телевизор или
музикална уредба и витрина за
сервизи /40 лв./
Тел.: 0876 24 25 91
Давам
стая
под наем
на улица
„Царевец” 14 в
Търговище
Тел.: 0601 580 29
семейство
Василеви

Дългогодишен преподавател по английски език
с Английски филология
дава частни уроци по
специалността за начинаещи и напреднали
Подготвя и за сертификати по езика
Тел.: 089 98 717 44

ни и
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на хи а авт 5
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Пърл Харбар
21.00 ч. - драма

2 февруари
БНТ 1

21:30 Истински истории -реалити 18:00 Майк и Моли - сериал
22:30 Шоуто на Слави
18:30 Столичани в повече 23:30 bTV Новините
сериал
19:30 Напълно непознати bTV Action
сериал
08:00 Под наблюдение - сериал
20:30 Кренвирши - комедия
09:00 Извън играта - сериал
22:30 Двама бащи, двама сино10:00 Щитът - сериал
ве - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Гладиатор - екшън
bTV Lady
15:00 Истинско правосъдие 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
09:00 Градска природа 16:00 Щитът - сериал
лайфстайл
17:00 Извън играта - сериал
09:30 Топ дестинации 18:00 Под наблюдение - сериал
лайфстайл
19:00 Ренегат - сериал
10:30 Вълнуващи ваканции 20:00 Снайперисти - сериал
лайфстайл
21:00 bTV Новините
11:00 Мода и шик - модно
22:00 Дълга целувка за лека
предаване
нощ - драма
11:30 Папараци
00:15 В обувките на Сатаната - 12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
13:30 Далас - сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
bTV Cinema
15:30 Ангели пазители - сериал
08:00 Никита - сериал
17:00 Огледален свят - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
18:00 Незабравима - сериал
10:00 Тя е жената - комедия
19:00 Али Макбийл - сериал
12:00 Никита - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:15 Трета смяна - сериал
21:00 Далас - сериал
15:30 Легендата за Зоро 22:00 Стъклен дом - сериал
екшън
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 23:00 Огледален свят - сериал
00:00 Незабравима - сериал
ни досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
Nova TV
21:00 Черен лебед - драма
06:20 Здравей, България
23:15 Рейчъл се омъжва - драма 09:30 На кафе - НТВ
bTV
11:30 Бон Апети
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
12:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед - токшоу 08:00 Шоуто на шантавите
12:30 Огнено сърце - сериен
12:00 bTV Новините
рисукни- анимационен
13:30 Моята карма - сериен
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Шоуто на Слави
14:30 Надежда за обич - сериен
13:30 Тайните на времето - 10:00 Ваканция във Вегас 16:00 Новините на Нова
сериал
комедия
16:30 Малката булка - сериен
15:30 Светлината на моя
12:00 Напълно непознати 18:00 Сделка или не – тв. игра
живот - сериал
сериал
19:00 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 20:00 Х Factor - музикално шоу
17:30 Лице в лице- публисериал
23:00 Господари на ефира - шоу
цистично предаване 14:00 Кое е това момиче 23:30 Новините на Нова
с водещ Цветанка
сериал
Ризова
14:30 Мразя моята тийн дъщеря
Kino Nova
18:00 Бинго милиони - ло- сериал
08:00 Снежната кралица тария
15:30 Без пукната пара - сериал
семеен
18:05 Опасни улици - сериал 16:00 Двама бащи, двама сино- 09:30 Правителството - сериал
19:00 bTV Новините
ве - сериал
10:40 Д-р Хаус - сериал
20:00 Милост - сериал
17:00 Комиците - шоу
11:40 Въпрос на чест - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 От нищо нещо /100 години българско кино/
14:30 Зелената линейка
15:15 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - 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
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Светът на живо: Ледената арфа /Норвегия/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Любимец 13 /100 години българско кино/

ВТОРНИК

Diema TV

09:00 Гарванът - сериал
10:00 Династията на Дракона приключенска
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Синя кръв - сериал
14:30 Кобра 11- сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Гарванът - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Синя кръв - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Дневна светлина екшън
00:20 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Забраненият плод сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

Kino Nova - Шоколад
21.00 ч. - романтичен

3 февруари
БНТ 1

13:40 Раздялата - комедия
15:50 Опасна плячка - криминален
17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Пърл Харбър - драма
00:40 От местопрестъплението
- сериал

23:30 bTV Новините

22:30 Двама бащи, двама сино- 20:00 От местопрестъплението
ве - сериал
- сериал
bTV Action
08:00 Под наблюдение - сериал 23:30 Без пукната пара - сериал 21:00 Шоколад - романтичен
23:25 От местопрестъплението
09:00 Извън играта - сериал
bTV Lady
- сериал
10:00 Щитът - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
11:00 Снайперисти - сериал
09:00 Градска природа Diema TV
12:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
09:00 Гарванът - сериал
13:00 Дълга целувка за лека
09:30 Топ дестинации 10:00 Дневна светлина нощ - драма
лайфстайл
екшън
15:00 Тринайсет - сериал
10:30 Вълнуващи ваканции 12:30 Полицейска академия 16:00 Щитът - сериал
лайфстайл
сериал
17:00 Извън играта - сериал
11:00 Мода и шик - модно
13:30 Синя кръв- сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
предаване
14:30 Кобра 11 - сериал
19:00 Ренегат - сериал
11:30 Търси се - токшоу
15:30 Среднощен ездач 20:00 Снайперисти - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
21:00 bTV Новините
13:30 Далас - сериал
16:30 Гарванът - сериал
22:00 Под дулото на пистолета 14:30 Али Макбийл - сериал
17:30 Полицейска академия - драма
15:30 Ангели пазители - сериал
сериал
00:00 В обувките на Сатаната - 17:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия взрив
сериал
18:00 Незабравима - сериал
- сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
bTV Cinema
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
08:00 Никита - сериал
21:00 Студио Купа на ФА,
09:00 Рейчъл се омъжва - драма 21:00 Далас - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
директно
12:30 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 21:45 Футбол: Манчестър
13:30 Трета смяна - сериал
00:00 Незабравима - сериал
Юнайтед - Кеймбридж
15:30 Черен лебед - драма
Юнайтед , мач-реванш
18:00 Ризоли и Айлс: КриминалNova TV
от 4-тия кръг за Купани досиета - сериал
06:20 Здравей, България
та на ФА, директно
20:00 Спасете ме - сериал
09:30 На кафе - НТВ
23:45 Студио Купа на ФА,
21:00 Титаник - драма
11:30 Бон Апети
директно
00:45 Отмъстителите - комедия 12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
Diema Famly
bTV Comedy
07:00 Доктор Куин Лечителка08:00 Шоуто на шантавите ри- 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Надежда за обич - сериен
та - сериен
сунки - анимационен
16:00 Новините на Нова
bTV
09:30 Индия: Любовна история
09:00 Комиците - шоу
06:30 Тази сутрин
- сериен
10:00 Жената чудо - анимация 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Клонинг - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Напълно непознати 19:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
12:30 Ангелският остров сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
12:30 Шоуто на Слави
сериен
13:00 Столичани в повече 21:00 Елементарно, Уотсън 13:30 Тайните на времето 13:30 Бон апети
сериал
сериен
сериал
14:00 Триумф на любовта 14:00 Майк и Моли - сериал
15:30 Светлината на моя
сериен
14:30 Мразя моята тийн дъщеря 22:00 Господари на ефира - шоу
22:30 Скандал - сериен
живот - сериал
16:00 Забраненият плод - сериал
17:00 bTV Новините
сериен
15:30 Без пукната пара - сериал 23:30 Новините на Нова
17:30 Лице в лице
17:00 Дила - сериен
16:00 Двама бащи, двама синоKino Nova
18:00 Бинго милиони –
18:00 Клонинг - сериен
ве - сериал
08:20 Снежната кралица лотария
19:00 Моята карма - сериен
17:00 Аламинут - шоу
семеен
18:05 Опасни улици - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
09:50 Правителството - сериал 20:00 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
21:30 Забраненият плод 18:30 Столичани в повече 11:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 Милост - сериал
сериен
сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал
21:30 Истински истории 22:30 Дила - сериен
19:30 Напълно непознати 14:00 Пърл Харбър - драма
реалити
сериал
17:45 Правителството - сериал 23:30 Ангелският остров 22:30 Шоуто на Слави
сериен
20:30 Eфектът на Зироу -комедия 19:00 Д-р Хаус - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Любимец 13 /100 години българско кино/
14:30 Светът на живо: Ледената арфа /Норвегия/
15:15 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - 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 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Бариерата /100 години
българско кино/

СРЯДА

bTV Action - Точен прицел
22.00 ч. - екшън

4 февруари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 Парламентарен контрол
14:00 Бързо, лесно, вкусно
14:30 На прицел
15:15 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - 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 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Вълчицата /100 години
българско кино/

bTV

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Под дулото на пистолета
- драма
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Точен прицел - екшън
23:45 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Титаник - драма
13:00 Никита - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
15:00 Тайният кръг - сериал
16:00 Отмъстителите - комедия
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Крамър срещу Крамър драма
23:15 Американска история Х криминален

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Eфектът на Зироу -комедия
06:30 Тази сутрин
12:00 Напълно непознати 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
12:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Тайните на времето 14:00 Майк и Моли - сериал
сериал
14:30 Мразя моята тийн дъщеря
15:30 Светлината на моя
- сериал
живот - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
17:00 bTV Новините
16:00 Двама бащи, двама сино17:30 Лице в лице
ве - сериал
18:00 Бинго милиони - ло17:00 Шоуто на Слави
тария
18:05 Опасни улици - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
18:30 Столичани в повече 19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Милост - сериал
19:30 Напълно непознати 21:30 С аромат на Свети
сериал
Валентин - сериал
20:30 Ваканционни изцепки 22:30 Шоуто на Слави
комедия
23:30 bTV Новините

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Тренировъчен ден
21.00 ч. - трилър

5 февруари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Вълчицата /100 години
българско кино/
14:20 Награди на фондация
Енчо Керязов
15:15 Младият Дракула - тв
филм /
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - 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
20:55 Вила Амалия - игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 24 часа дъжд /100 години българско кино/

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони – тв.
лотария
18:05 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 С аромат на Свети
Валентин - сериал

22:30 Двама бащи, двама сино- 20:00 От местопрестъплениеве - сериал
то - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 21:00 Война на световете екшън
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:25 От местопрестъплението - сериал
09:00 Градска природа лайфстайл
Diema TV
09:30 Топ дестинации 09:00 Гарванът - сериал
лайфстайл
10:00 Обирът - екшън
10:30 Вълнуващи ваканции 12:00 Теория за големия
лайфстайл
взрив - сериал
11:00 Мода и шик - модно
12:30 Полицейска академия
11:30 Cool…T- лайфстайл
- сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:30 Синя кръв - сериал
13:30 Далас - сериал
14:30 Кобра 11- сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
15:30 Среднощен ездач
15:30 Ангели пазители - сериал
-сериал
17:00 Огледален свят - сериал 16:30 Гарванът - сериал
18:00 Незабравима - сериал
17:30 Полицейска академия
19:00 Али Макбийл - сериал
- сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:30 Теория за големия
21:00 Далас - сериал
взрив - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
23:00 Огледален свят - сериал 20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Студио Купа на ФА,
Nova TV
директно
06:20 Здравей, България
21:45 Болтън - Ливърпул,
09:30 На кафе - НТВ
мач-реванш от 4-тия
11:30 Бон Апети
кръг за Купата на ФА,
12:00 Новините на Нова
директно
12:30 Огнено сърце - сериен
23:45 Студио Купа на ФА
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Надежда за обич - сериен 00:00 Безследно изчезнали сериал
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
Diema Famly
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Памуковата принцеса 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 11:30 Клонинг - сериен
21:00 Елементарно, Уотсън 12:30 Ангелският остров сериен
сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Бон апети
22:30 Скандал - сериен
14:00 Триумф на любовта 23:30 Новините на Нова
сериен
16:00 Забраненият плод Kino Nova
сериен
08:20 В светлината на прожекто17:00 Дила - сериен
рите - екшън
09:50 Правителството - сериал 18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 20:00 Малката булка - сериен
13:00 Престъпления на сърцето 21:30 Забраненият плод сериен
- комедия
22:30 Дила - сериен
15:15 Шоколад - романтичен
17:45 Правителството - сериал 23:30 Ангелският остров сериен
19:00 Д-р Хаус - сериал

15:20 Война на световете 20:30 Завист - комедия
екшън
22:30 Двама бащи, двама сино17:45 Правителството ве - сериал
bTV Action
сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 23:30 Без пукната пара - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
09:00 Извън играта - сериал. 6
bTV Lady
10:00 Щитът - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
09:00 Градска природа 21:00 Наръчник на оптимиста
12:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
- комедия
13:00 Точен прицел - екшън
09:30 Топ дестинации 23:40 От местопрестъпление15:00 Тринайсет - сериал
лайфстайл
то - сериал
16:00 Щитът- сериал
10:30 Вълнуващи ваканции Diema TV
17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
09:00 Гарванът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал 11:00 Мода и шик - модно
10:00 В светлината на про19:00 Ренегат - сериал
предаване
жекторите - екшън
20:00 Снайперисти - сериал
11:30 Топ модели - модно
12:00 Теория за големия
21:00 bTV Новините
предаване
взрив - сериал
22:00 Грях - драма
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:30 Полицейска академия
00:00 В обувките на Сатаната - 13:30 Далас - сериал
- сериал
сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
15:30 Ангели пазители - сериал 13:30 Синя кръв- сериал
bTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11 - сериал
08:00 Никита - сериал
15:30 Среднощен ездач 18:00 Незабравима - сериал
09:00 Тайният кръг - сериал
сериал
10:15 Крамър срещу Крамър - 19:00 Али Макбийл - сериал
16:30 Гарванът - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
драма
17:30 Полицейска академия
21:00 Далас - сериал
12:30 Никита - сериал
- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
13:45 Убийсвото - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия
14:45 Тайният кръг - сериал
взрив - сериал
16:00 Тя е жената - комедия
Nova TV
19:00 Синя кръв- сериал
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
20:00 Кобра 11- сериал
ни досиета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
11:30 Бон Апети
22:00 Завръщането на паяка 21:00 Тренировъчен ден - трилър 12:00 Новините на Нова
криминален
23:30 Свалячът Хал - комедия 12:30 Огнено сърце - сериен
Diema Famly
13:30 Моята карма - сериен
bTV Comedy
14:30 Надежда за обич - сериен 09:30 Памуковата принцеса 09:00 Шоуто на Слави
сериен
16:00 Новините на Нова
10:00 Ваканционни изцепки 11:30 Клонинг - сериен
16:30 Малката булка - сериен
комедия
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Ангелският остров 12:00 Напълно непознати сериен
19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:30 Бон апети
13:00 Столичани в повече 14:00 Триумф на любовта 21:00 Елементарно, Уотсън сериал
сериен
сериен
14:00 Майк и Моли - сериал
14:30 Мразя моята тийн дъщеря 22:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Забраненият плод сериен
22:30 Скандал - сериен
- сериал
17:00 Дила - сериен
15:30 Без пукната пара - сериал 23:30 Новините на Нова
18:00 Клонинг - сериен
16:00 Двама бащи, двама синоKino Nova
ве - сериал
08:00 Престъпления на сърцето 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
17:00 Комиците - шоу
- комедия
18:00 Майк и Моли - сериал
09:50 Правителството - сериал 21:30 Забраненият плод сериен
18:30 Столичани в повече 11:00 Д-р Хаус - сериал
сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров 19:30 Напълно непознати 13:00 Малките войници - косериен
сериал
медия
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините
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ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Достатъчно
ли са ви
витамините?
А. Да
Б. Не мога да преценя
В. Не, изобщо
12. Косата ви
пада ли повече напоследък?
А. Да
Б. Не
В. Трябва да проверя
13. Имате ли проблеми със стомаха?

Всички гълтаме витамини, стимуланти и надбавки към храната си.
Малцина обаче са наясно кога витамините са недостатъчни или не се
усвояват пълноценно. От дефицита можем да се почувстваме
болни-телесно и душевно, да имаме проблеми с кожата, стомаха,
червата, с настроението. Недостигът на различните групи витамини води до различни симптоми.
Понякога, те се припокриват.
Освен мастно разтворимите витамини А, D, К, Е
и водоразтворимите В1-12, С, РР, фолиева киселина
и др. твърде важни са и микроелементите желязо,
мед, натрий, калий, цинк, кобалт, някои аминокиселини. Техният недостиг води до изброените по-долу състояния.
1. Храните ли се допълниБ. Не. Същата си е
телно?
В. Другите да преценят
А. Да
10. Имате ли пърхот?
Б. Не
А. Не
В. Не съм много сигурен(а)
Б. И нищо не помага сре2. Спазвате ли диети?
щу него
А. Да
В. Напоследък се засилва
Б. Не
11. Става ли косата ми по
В. Когато ми ги наложат чуплива?
обстоятелствата
3. Често ли сте на диета?
А. Да. Всеки ден
Б. Не
В. Кажи-речи
4. Разнообразно ли се
храните?
А. Не. Само банички
Б. Да. Хапвам си всичко,
Учени са установили, че по
което ми се изпречи пред
температурата
на муцуната
устата
на кравите може да се съди
В. Различно
5. Чупят ли ви се ноктите. за настроението на добичетата.
А. Само когато ги удрям с
За целите на проучването
нещо
в продължение на осем меБ. Често
сеца британски специалисти
В. Напоследък да
от организацията Световната
6. Бели ли ви се кожата защита на животните (WAP)
на пръстите и ръцете?
са наблюдавали настроениеА. Да
то на 13 крави. Предишни
Б. Няма такова нещо
изследвания са показали, че
В. Само понякога
негативни емоции като стрес
7. Подсичат ли ви се ъгли- и страх могат да доведат до
съществен спад в назалните
те на устата?
температури. Целта на автоА. Да
Б. Само след като съм рите на настоящото проучване е била да установят дали
пял(а) дълго
при кравите се наблюдава
В. Никога
8. Забелязвате ли кожата същата промяна, когато реагират на позитивни емоции.
да ви е по-суха отпреди?
"Разбирането за това как
А. Да
изразяват позитивни емоции
Б. Не съм сигурен(а)
е важен, и същевременно
В. Съвсем не
масово пренебрегван аспект
9. Променила ли е кожата от науката за благосъстояцвета си?
нието на животните. Целта
А. Да. Бледнее
ни не е да докажем, че жи-

А. Да
Б. Не. Стомахът ми е найдобрият приятел
В. Не мога да кажа
14. Боли ли ви коремът
без видима причина?
А. Да
Б. Не
В. Имам хронични стомашни проблеми
15. Имате ли често диария без да знаете защо?
А. Да
Б. Не
В. На приливи и отливи
съм
16. По-често ли недовиждате особено в сумрак?

ОВЕН Изправяте се пред пречки. Като Везните трябва да следвате
поне за малко идеите на колеги, познати и близки, и те ще ви подкрепят за получаване на по-високи отговорности и престижни задачи.
Защо ли? Ами другите помнят отзивчивостта на Овните, която ги е
стоплила или окуражила в трудни мигове. Намирате време за по-слаби и притеснени, сърдечността ви е уместна.
ТЕЛЕЦ Новата седмица носи много задачи, може би е време да подскажете идеите си за промяна в дейността си, да убедите колеги за
сътрудничество? Телците не бива да се претоварват включително психически, сега да не поемат цялата отговорност за екипа. Някои го правят за очи, втори се мъчат да спечелят зад гърба на останалите. Не е уместно,
преодолените пречки ви водят напред.
БЛИЗНАЦИ Сега деловите пречки са повече, но пък бързо можете да
намерите помощници и партньори. Близнаците ще се възползват и
даже няма да чакат оформянето на споразумения и документи, а ще
действат и това ще бъде в полза на начинанието. При възникване на
по-сериозни затруднения обаче не упорствайте, по-добре да изчакате и да не
усложнявате отношения с опоненти.
РАК Нова седмица – нов късмет. За вас се очертават куп интересни
задачи, а и възможности за професионално утвърждаване и издигане. Раците да се стегнат за сериозна работа, бързо ще привлекат доверие и симпатии на влиятелни хора. Постъпленията обаче не растат
веднага, заредете се с търпение даже да имате финансови грижи. Важно е да
се справите сега, после и парите ще идват.
ЛЪВ Вие и Водолеи имате куп професионални и административни
неща за уреждане, някои са от предишните дни. Лъвовете не са твърде
доволни от хода на делата си, но да не задълбават в темата, трябва да
се използват поуките и да се гледа смело напред. Ще овладеете минорните настроения, ще намерите влиятелна помощ и постепенно увеличавате
темпо въпреки пречките.
ДЕВА Хубава делова седмица, макар че за вас ще е доста напрегната,
имате много идеи за изява и домашни преобразувания. Девите не са
споделили всичките с колеги и близки, сега е време да отсеят някои
по-належащи задачи и после да действат. Първо преценете ситуацията, част от плановете ви може да почакат и без да се допитвате до
влиятелни хора. Онези, които задействате, носят добра печалба.
ВЕЗНИ Предстоящите работни дни ви карат като Овните да следвате
чужди идеи и изисквания, по-бързо ще привлечете помощ и за свои
планове. Влиянията се задържат, Везните да помислят защо някои
досегашни сътрудници се дърпат от нов проект, може би не са твърде
мотивирани. Поговорете, уточнете задачи, но и печалби, лидерството е да владеете сърцата на хората си, не да заповядвате.
СКОРПИОН В началото на тази седмица искате свобода на действие,
но кротки Риби са чудесни партньори за начинания. Сега Скорпионите
да заложат именно на колективни проекти, могат да се утвърдят като
далновидни лидери, а и така печалбите ще бъдат по-високи. Отдавна
обмисляте някои идеи, можете бързо да намерите съюзници, хората
ви знаят като работливи и грижовни към екипа.
СТРЕЛЕЦ От миналата сряда знаете, че спорни въпроси с колеги,
познати и роднини следва да се обсъждат много внимателно, за да
не усложните отношенията. Стрелците би трябвало да се поучат от
търпението на Козирозите, дори да виждат бърз изход от неприятни
положения или да се палят от интересни бизнес планове. Ако има женски интриги, изчакайте, не се замесвайте в това.
КОЗИРОГ Новата седмицата носи доста делови задачи, но и домашните не чакат. Козирозите обаче са търпеливи, последователни, дано да
подскажат и на Стрелци в кръга си повече спокойствие в работата. Резултатите са добри, и шефове, и клиенти, и колеги ще си дадат сметка за
приноса ви, вероятни са поощрения, награди. Някои дами получават обществено признание, отдавна упорстват в тази сфера.
ВОДОЛЕЙ В началото на седмицата като Лъвовете трябва да уреждате
административни, финансови и делови въпроси, дано сте обмислили
стъпките си внимателно. Група Водолеи не са доволни от усилията на
сътрудници и близки, но да намерят тактичен начин да ги мобилизират,
а не да усложняват отношения. Подсигурете се с документи, с администрация
не ви е лесно и когато сте прави.
РИБИ В следващите няколко дни най-добре се допълвате и в плановете, и в изпълнението със Скорпиони. Рибите са притеснени от финансови грижи, но ако работят по-упорито – ще се справят с проблемите. Дамите от знака даже може да получат по-доходни задачи, да им
предложат по-високи отговорности в службата. Сега не бързате да се изтъквате в тази сфера, някои предчувстват доста трудности.

А. Не. Винаги съм бил
късоглед(а)
Б. Май че да
В. Определено виждам
по-зле отпреди
17. Чувствате ли се отпаднали без причина?
А. Не. Свеж сам си
Б. Да
В. Не мога да преценя
18. Понижено ли ви е настроението без ясен повод?
А. Да
Б. Не
В. На моменти
19. Заети ли сте напоследък повече и с по-тежка работа отпреди?
А. Да. Определено
Б. Не
В. Може да се каже
20. Забравяте ли по-често, отколкото преди?
А. Да
Б. Не
В. Не си спомням точно
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговора
Б.: Нямате нужда от витамини. Добре е да се храните пълноценно и с повече плодове.
10 и повече отговора
В.: Трябва да се замислите
дали не пушите прекалено,
какво е менюто ви и започнете да пиете витамини и
минерали.
10 и повече отговора
А.: Добре е да започнете
витаминна атака. Безконтролната
употреба
на витамини също може
да навреди. Затова найдобре се консултирайте
с личния лекар или поне
Тайванска професионална Като забравила, че току що я
четете упътванията на
чистачка
взриви тоалетната е почистила със запалителни
опаковките.

Чистачка взриви тоалетната,
преследвайки хлебарка

Муцуната на кравите
издава настроението им
вотните проявяват различни
чувства, а да ги отчетем, за
да насочим вниманието към
важността на науката за благосъстоянието на им", казва
Хелън Проктър, ръководител
на изследователския екип.
За да доведат 13-те крави
до състояние на спокойствие
и да измерят температурата
на муцуните им, специалистите са галили добичетата.
Процесът е повторен 350
пъти в рамките на три месеца, след което изследователите са се заели с анализа на
получените данни.
Специалистите са установили, че температурите се
променят заедно с други фактори като положението на
ушите на кравите. При спад в
температурите настроението
на добичетата се определя
от това дали ушите им са отпуснати - признак на спокойствие, или дали са изправи положение, издаващо силен
стрес.

Астрални знаци

чиния и казанчето в офиса, за
който се грижела, в опит да
убие хлебарка.
Първо тя поразила инсекта с тока на обувката си, след
което увила трупа му в тоалетна хартия и я запалила. За да
се убеди, че хлебарката няма
да възкръсне от мъртвите, хиУЧЕНИ ПРЕВЕДОХА МУ- гиенистката пуснала тленните
й останки в тоалетната чиния.
ЧЕНЕТО НА КРАВИТЕ
Учени от университета на
Нотингам анализираха 10 месеца общуването на кравите и
преведоха мученето им.
Те установиха, че кравите
мучат по два различни начина, когато общуват с малките
си в зависимост от разстоянието между тях. Откриха и
специфичен зов на теленцето,
когато иска да яде. Когато са
близо до малкото, кравите издават звуци с ниска честота.
Малкият пръст на левия
Когато са далече, мученето крак може да издаде дали
им е по-високо и силно, осо- скоро сте правили секс, събено ако не виждат малкото. общи сексоложката Трейси
Най-важното откритие на Кокс.
учените е, че и трите вида муТя цитира изследване,
чене са индивидуализирани,
според което малкият пръст
подобно на човешките имена.
Всяка крава и теле имат ха- става по-червен от другите
рактерно и ексклузивно муче- пръсти, ако човек изпита
не, с което общуват. Акустич- оргазъм. Разбира се, има и
ният анализ показа също, че други сигнали, които тялото
мученето на телето показва дава, ако сте правили секс колко е голямо, но не и от ка- като треперенето и ускореното дишане.
къв пол е.

препарати, които още не били
отмити от казанчето. Последвал силен гръм от задържалите се газове, тоалетната била
раздробена след експлозията,
а офис служителите панически
побягнали навън.
След като се завърнали по
работните си места, те открили
в тоалетната следи като след
бомбен атентат.

Малкият пръст на
левия крак издава

Дали скоро сте
правили секс

Женското тяло освобождава огромно количество
естроген след секс, което се
появява като сияние върху
лицето и в очите. От целувките по време на любовната
игра устните стават по-червени.
Най-типичните изражения на женското лице по
Тези сигнали категорично
ви пречат да скриете какво
сте правили преди работа,
обяснява сексоложката.

Понеделник, 2 февруари 2015 г.

ШАРЕН СВЯТ

страница 8
СПОРТ

+1
+9

ДЪЖД
ПОНЕДЕЛНИК



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

-1
+6

СЛАБ ДЪЖД
ВТОРНИК

-3
+11

ОБЛАЧНО
СРЯДА



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО

ТОП ВИЦ

Ние сме вече патриоти!

Мистериозни пожари озадачават учени от 10 г.
Заради това местната електрическа компания решила
да спре тока, но това не помогнало. След като различни предмети продължавали
да се подпалват, местните
жители били евакуирани, а
полицаи, пожарникари, специалисти по физика и вулканолози започнали да търсят
причините. След като не открили нищо подозрително,
наплашените жители на Кането ди Карония
се върнали по домовете си. Някои
хора решили, че
пожарите са дело
на
извънземни
или призраци, а
по-наплашените
дори извикали екзорсисти за про-

чистване на селото.
Внезапните пожари
обаче продължавали
да се появяват през годините, като отначало
стресирали страшно
много местните. Лекаполека те започнали
да свикват. Странностите обаче не спрели
дотук. През годините
жители се оплаквали
от течове от напълно
здрави тръби, стопени
климатици и самочупещи се автомобилни
стъкла.
През 2005 г. правителството сформирало специални сили,
включващи
военни,
инженери, архитекти,
геолози и физици, кои-

уведомява своите клиенти, че

ТЪРГОВЕ

то да потърсят причини
и решения за случващото се в селото. Те
правили снимки от въздуха, изследвали геофизичните и геохимичните
данни на района, изучили геомагнитните полета и всички възможни
физични показатели, но
не открили нищо.
През 2007 г. италиански вестник се докопал до части от техен
засекретен доклад, изводите от който били,
че единственото възможно обяснение е в
района да има извънземни. Според учените пожарите били предизвиквани от мощни
електромагнитни излъчвания, които
достигали до 15
гигавата и които
не били човешко
дело.

Никой не иска да му
подарят обсебена от
духове богаташка вила
Всички мераклии бягат панически след първата нощ

Обсебена от духове луксозна вила,
където е било извършено масово
убийство, се подарява на първия желаещ. Такъв обаче няма. Причината
е, че всеки, който е проявявал желание, е бягал панически от къщата
още след първата прекарана нощ.
Всъщност мераклиите не са били гонени от духове, а всички до един са
имали жестоки кошмари, които са им
изправяли косите дотолкова, че никой не е пожелал дори без пари да
вземе злокобната къща.
Преди да се превърне в кошмарно
място, къщата в мексиканския град
Орисаба е била кокетна луксозна
вила, собственост на богат бизнесмен и неговото 4-членно семейство.
Той и съпругата му наели прислужник, който да чисти и готви, както и
да върши други дребни неща вкъщи.
Икономът обаче завидял на богатството на бизнесмена, докато един
ден не сипал силна отрова в храната
на цялото семейство. Всички починали в адски мъки, категорични са лекарите, извършили аутопсията.
Убиецът бил заловен от приятел на
семейството, който дошъл ненадейно
в къщата, докато икономът заравял
телата в двора. Свидетелят бил толкова афектиран от гледката, че скочил да бие прислужника и направо го
убил. Оттогава къщата е като прокълната, споделят съседи, и разказват,
че никой не е издържал там повече
от една нощ.
След петте убийства във вилата,
тя е преминала в общински ръце, тъй
като не е имало наследници. От месеци наред обаче общината отчаяно
се опитва да се отърве от къщата,
която започва да се руши.
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ОБЛАЧНО
ЧЕТВЪРТЪК

Жена казва на току-що
прибралия се пиян съпруг:
- Свиня!
Съпругът:
- Спор няма... Нали 17 години ме угояваш!
***
- Кажете ми, докторе, толкова ли е лошо да се пие по
една чаша преди ядене?
- По принцип не, но вие
явно ядете твърде често...
***
- Или веднага трябва да
спрете да пиете, или ще ослепеете! - категорично заявил лекарят на пациента.
- Знаете ли, докторе, аз
съм стар човек и ми се струва, че съм видял всичко...
***
- Казват, че ходенето бос е
много полезно за здравето.
- Прав си, приятелю. Когато се събудя сутрин с
обувките, винаги имам главоболие.
***
Катаджия спира автомобил за проверка:
- Добър вечер! - казал катаджията.
- До’р вечир...
- Вие май сте употребили
алкохол ми се струва?
- Пил съм, да-а-а.
- Какво пихте и колко?
- Ами днес жених дъщеря
си и преди церемонията с
приятели изпихме по няколко уискита за кураж, после
в църквата пихме вино, в
ресторанта шампанско и
после толкова ги смесихме,
че вече не помня. Ама пихме
и няколко литра бира и пак
уиски.
- Вие подигравате ли се с
мен? Не виждате ли, че ви
спира служител на полицията за проверка и алкохолен тест?
- А вие не виждате ли, че
колата ми е с десен волан и
жена ми е зад волана...

изключени телефони да се
самозапалват.
За първи път огънят лумнал безпричинно през 2004
г., когато печки и прахосмукачки в няколко къщи се запалили от нищото почти по
едно и също време. Не само
уреди обаче били обхванати от мистериозните пламъци. В огъня се озовавали
сватбени подаръци, мебели
и дори водопроводни тръби.
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Стотици
мистериозни
пожари, избухващи без
никаква видима причина,
тормозят жителите на италианското селце Кането ди
Карония в Сицилия повече
от 10 години, а учените не
могат да обяснят странните
явления. Феноменът, който
тази година се развихрил
повече от обичайното, става причина матраци, легла,
коли, хладилници и дори



www.targovishtki-novini.com



0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

