договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
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и четвъртък
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0.50 лв.

Първа награда за Заделят 30 000 лв
проект за конкурентоспособност за процедури инвитро
Първа сесия на ОС-Търговище

„Гласко”Търговище

Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
към Министерство на
икономиката и енергетиката връчи годишните
награди
„Конкурентна България“ 2013 за
най-успешен
проект
по ОП „Конкурентоспособност“. В категорията „Изявен социален
ефект“ бяха номинирани 5 фирми, като наградата за най-успешен
проект получи „Гласко”.
Следвайки стремежа
си за постоянно развитие, учене и посрещане
на предизвикателства,
през 2012 г., с помощта
на оперативна програма „Конкурентоспособност“, „Гласко” закупува висококачествена
линия за рязане на
стъкло и автоматична
линия за производство
на стъклопакети, като
допълнение към съществуващите машини
за обработка на стъкло,
като кантиране, фасетиране, огъване, емайлиране, ситопечат и закаляване.
След реализирането на проекта, „Гласко”
вече е една от малкото
фирми, които притежават преса за автоматично пълнене на стъклопакети с газ. Така е
затворен цикълът на
едно широкоспектърно производство, което

Проект и мениджмънт на строителството: Студио АРХЕ;
Снимки: Мисирков/Богданов

създава уникални продукти, отговарящи на
най-високите норми за
безопасност и енергийна ефективност.
По този начин фирмата отговаря адекватно на увеличаващите
се нужди на пазара и
търсенето на изделия
от стъкло с висока безопасност,
сигурност,
издръжливост и енергийна
ефективност.
Може да предложи
съвременни продукти,
специализирайки се в
производството на специални
стъклопакети
със закалени стъкла и
с меко покритие, стъклопакети с триплекс и
всички стандартни видове стъклопакети.
"Гласко"
притежава
високотехнологична
и
производителна пещ за
закаляване и HST, които
заедно са конкурентно
предимство, (на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
На 30 януари, четвъртък, се проведе първото
заседание за тази година на Общинския съвет
в Търговище. На сесията бе гласувана актуализация на капиталовите разходи за 2013 г.
След цифровизацията
на телевизията Пролаз
останаха без покритие,
телевизорите в селото
замряха. От държавния
бюджет ще бъдат отпуснати 5 000 лв., които ще

Зимата в региона

До
редакционното
приключване на броя,
всички пътища в Търговищка област бяха
проходими, настилките - заснежени, но обработени и опесъчени.
Това съобщи дежурният
в Областно пътно управление. Остава опасността от падащи камъни в прохода Боаза.
След втория обилен
снеговалеж, 52 машини бяха ангажирани в
почистването на снега.
Все още има места с
навявания.
В сряда и през нощта срещу четвъртък
служители на група
„Спасителна дейност"
са изтеглили със специализирана
техника
шест закъсали (на 2 стр.)

бъдат използвани, за
да бъде осигурен достъп до цифров ефирен
Селскостопанска техника и резервни части
сигнал за жителите на
Пролаз.
Съветниците
под 0601 6 71 38
крепиха и промяна
на план-сметката за
разходите по чистотата,
хигиенизирането,
сметосъбирането
и сметоизвозването в
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
Общината. Средствата
за поддръжката и екс- КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,
плоатацията на депото
и тези за транспорв землищата на:
тирането на битовите
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариотпадъци до него бяха
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
намалени. Прието бе Острец, Надарево и други в община Търговище,
икономисаните
пари
– 200 000 лв. да бъдат всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
използвани за проектиЗа целта фирмата разкри офис:
ране и изграждане на
Търговище, ул. „Раковски“ 3
площадки за събиране,
Телефони за контакт:
третиране и оползотво0601/2
01 35; 0601/2 01 37;
ряване на отпадъците.
0885/790
121; 0885/ 790 151
Гласуван бе и годишния план за младежта, в
който се описани целите и приоритетите в политиката насочена към
младите хора, както и
финансовите ресурси за
неговото реализиране в
Общината.
Търговище,
Разгледано бе и пред 0893 36 29 77 Кооп. пазар, тунела
ложението
(на 2 стр.)

Творческа За езика и проявите на омраза
среща

в РБ „Петър
Стъпов”

За поредна година,
превръщайки го в традиция, Регионална библиотека „Петър Стъпов”
– Търговище организира в четвъртък вечер, 30
януари, представяне на
годишната продукция
на творците от търговищкия регион за 2013
година. Става дума за
творби и публикации
предимно на научни
работници, краеведи,
изследователи на бита
от миналото и други. Лошото време – (на 2 стр.)

Наскоро в София се проведе конференция
на тема: „Европа в 21 век – Демокрацията
срещу расизма, ксенофобията и езика на
омразата”. В нея активно, със свой доклад,
участва народният представител от Търговищко ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ. Той бе така любезен да ни предостави своето изказване, което
поместваме по-долу с минимални съкращения
Станахме
свидете- всъщност за тях е без на лозунги със следния
ли на това как ескали- значение авторът на характер: „Българскаращата и крайна фор- престъплението,
сти- та земя трябва да е за
ма на нетолерантност га само да се окаже българите, българската
води изразителите й чужд гражданин и да икономика – също”, „Тук
до неадекватно и без- е в полза на тезите им. няма да допуснем нито
отговорно поведение в Съзнателно се използ- един пришълец” , „Даваобществото. Предста- ва един криминален ме на властта седмица
вители на политически повод, за да се насаж- време да ги експулсисили
организираха да омраза с користна рат” , „Ако няма мерки
протестни шествия с цел – качване на рей- – ще вземем проблема
ксенофобски призиви тинга на маргинализи- в свои ръце и ще изчиси емоционални слова, ращи се националисти. тим града” . „Ще охраняот които разбрахме, че Свидетели
станахме ваме със свои
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Крими шок

Времето през февруари

Центърът за регионално
развитие в Търговище

Задържаха Малък Сечко - с до минус 13о
Обучават десет
рецедивисти
безработни младежи
биячи

В Търговище са задържани двама мъже - на 28 и 31
години , които са заплашили, а после и пребили, техен
връстник от града, съобщиха от ОД на МВР. Инцидентът е станал в питейно
заведение в началото на
януари. Нападателите искали да принудят жертвата да
им предостави определена
парична сума.
Биячите са задържани в
регионалното полицейско
управление в Търговище,
като с прокурорско постановление мярката им „Задържане под стража" е удължена до 72 часа.
Арестуваните мъже са
познати на полицията с извършени от тях кражби, изнудване, разпространение
на наркотични вещества,
хулиганство, отнемане на
МПС и други престъпления.
И двамата са осъждани,
като 28-годишният, след
изтърпяване на наказание,
е излязъл от затвора преди
по малко от четири месеца.
По случая е образувано досъдебно производство.

Тази година се очаква сумата на валежите през месец февруари да бъде около и над нормата. Такава е
прогнозата на Националния
институт по метеорология
и хидрология (НИМХ) към
БАН. Средната месечна
температура за февруари в
Северна България и високите полета е от минус 1 до 1
градус, в Южна България и
по Черноморието - между 1
и 5 градуса, а в планините
- между минус 8 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 8 и минус
13 градуса, при ясно и тихо
време и наличие на снежна
покривка не е изключено и
по-ниски. Най-високите температури ще бъдат между
15 и 20 градуса. Средната
месечна сума на валежите в
равнините е между 30 и 50
мм, в планините - между 40
и 70 мм, за Рило-Родопския
масив и Странджа от 70 до
100 мм.
През първото десетдневие динамиката на атмосферата ще бъде повишена.
Ще преобладава облачно
време, влажно, на места в
равнините ще има и мъгли.
Очакват се и чести преваля-

вания, засега е по-вероятно
да са предимно слаби.
В началото на месеца
временно ще се затопли и
в голяма част от страната
валежите ще са и от дъжд,
и от сняг, ще има условия
и за поледици. В Северозападна България ще
вали сняг. Впоследствие
температурите ще се понижат и ще станат близки до
обичайните. През втората
половина на десетдневието има тенденция към намаляване на условията за
валежи, температурите постепенно ще се повишават.

През второто десетдневие ще е по-топло от
обичайното, особено в
началото, тогава се очакват повече спокойни дни,
със слънце. Вероятност за
превалявания има около
средата на десетдневието,
след което времето ще е
по-променливо.
През третото десетдневие по-голяма е вероятността през повечето дни да
остане сравнително топло
и с разкъсана облачност, до
В Търговище се проведе
слънчево; а в началото и в
средата е възможно да има начална пресконференция по
проект „Нови работни места
превалявания.
за сътрудник в маркетингови
дейности”, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, процедура за предоставяне на безвъзмездна
помощ „Ново работно място”,
с договарящ орган Агенцията
по заетостта.
Сдружение „Център за
регионално развитие” е бенефициент по проекта, който
се реализира в рамките на
18 месеца: от 01.01.2014г. до
30.06.2015г.
По проекта се предвижда
разкриване на нови работни
места за 10 безработни младежи регистрирани в Бюрото по
труда в Търговище.
Подбраните след специална процедура на Бюрото
младежи, ще преминат професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен по професия

„Мек” декември Първа награда... Творческа среща
в сметките за ток
значително нарасна. За периода 25 – 27 януари ЕНЕРГО-ПРО регистрира средно
22,53 % ръст на консумираната електроенергия спрямо същия период на миналата седмица (18 - 20 януари).
При по-голямата част от клиентите завишената консумация ще се отрази в техните
сметки за месец февруари,
които се плащат през март.
„Нееднократно сме заявявали, че ЕНЕРГО-ПРО
работи напълно прозрачно.
Ние се стремим да бъдем
максимално полезни на нашите клиенти, като използваме различни начини да
ги информираме не само за
новите моменти в ценообразуване и формирането на
сметките за електроенергия, но също така и за факторите, които оказват влияние върху обема на тяхното
потребление“, заяви директорът „Обслужване на клиенти” на ЕНЕРГО-ПРО.

(от 1 стр.) позволяващо производството на нови продукти.
По този начин новата производствена модернизация
позволява на фирмата да
участва като партньор в иновативни проекти и проекти за
високо строителство.
Инвестицията е част от
дългосрочната визия на компанията за нейното стабилно
и устойчиво развитие. С модернизирането и дооборудването на същестуващите
производствени технологии
се създават необходимите условия за реализиране в перспектива на нови инвестиции и
развитие на нови продукти.
В резултат на този голям
инвестиционен проект, „Гласко” приключи успешно участието си в няколко значими
проектa :
 Бизнес – сграда на
бул.“Бъкстон“- София (закалени стъкла и обработка на ниско емисиен триплекс 3.3.1);
 SKY TOWER – 37-етажна офис сграда в Букурещ
(закалени стъкла с меко покритие ,емайлиране, ситопечат, HST);
 беше партньор в изграждането на първата в страната
плюсово-енергийна пасивна
къща, в партньорство със Студио АРХЕ.

(от 1 стр.) в преспите товарни автовобила, съобщиха от ОД на МВР. Служители на Пожарната в Попово
са отстранили опасно надвиснали ледени висулки от
жилищен блок на ул. „Димитър Благоев", както и са
погасили пожар в комина на
частна къща.
На следващия ден екип на
група “Спасителна дейност”

е оказал съдействие за извличане от снега на товарен
автомобил, заседнал в района на бензиностанция “OMW”
край Търговище, а колегите
им от РС “ПБЗН”-Търговище са реагирали на получен
сигнал за възникнал пожар в
къща в село Ловец, причинен
от паднала розетка. В резултат на инцидента е повредена мебел в къщата.

62 % от домакинствата в Североизточна България имат сметки
за месец декември под 36,57 лева

62 % от битовите клиенти
(домакинствата) в Североизточна България са консумирали през декември електроенергия на стойност до
36,57 лева, колкото е средната сметка за месеца . Това
обясни Мария Димитрова,
директор „Обслужване на
клиенти” на ЕНЕРГО-ПРО,
на среща с журналисти във
Велико Търново на 29 януари 2014 г. Средната сметка
за декември 2013 е с 6,4 %
по-ниска в сравнение със
средната сметка за същия
месец на 2012 г. По-ниското потребление се дължи
основно на по-високите с
около 2°С среднодневни
температури през декември
2013 г. и на по-ниската цена
на електроенергията.
Г-жа Димитрова запозна
журналистите с нивата на потребление на домакинствата на територията, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО, която
включва областите Варна,
Добрич, Шумен,Търговище,
Велико Търново, Габрово,
Русе, Разград и Силистра.
По нейните думи 29, 5 %
от битовите клиенти през
декември са консумирали
електроенергия на стойност
между 36,57 и 100 лева, а
останалите 8,5 % имат сметки за ток над 100 лева.
През последните няколко
дни, с рязкото понижение
на температурите, потреблението на електроенергия
в Североизточна България

Зимата в региона

(от 1 стр.) сняг и ниски температури, накърниха продукцията на тазгодишната творческа
среща, в която би трябвало да
участват двадесетина автори

от Търговище, Попово и Омуртаг. Но въпреки камерния състав на участвалите и присъствалите на културното събитие,
имаше интрига, интересна

(от 1 стр.) на общинската администрация относно наемните
цени, заплащани от фирмите
участващи в „Изложение Търговище” за 2014 г. Зам.-кметът
Емине Якубова разясни, че тазгодишния Търговищки панаир
ще се проведе от 12 до 18 май,
а цените за наем в изложбените зали ще останат без промяна. Новото е по-гъвкави цени за
наем на откритите площи.
15 лв./кв. м за свободна открита площ до 50 кв. м и 13 лв.
за свободна открита площ от
50 до 100 квадрата, а над 100
кв. м – 10 лв. При поставяне на
шатра ще се заплаща по 20 лв.
на квадратен метър. В изложбените зали цените остават
50 лв., при изградена модулна
конструкция и 40 лв. без такава.
Якубова уточни, че предложените цени са без ДДС. Предложението на общинска администрация бе подкрепено.
Единодушно бе прието и
през тази година, двойки и семейства с репродуктивни проблеми да могат да кандидатстват за финансова помощ за
изследвания и процедури свързани с безплодието. Предложението внесено от Мая Павлова
– МК „Обединени за Търговище”

бе да бъдат заложени 30 000
лв. в помощ на нуждаещите се.
Павлова направи уточнение, че
ако не стигнат средствата през
годината, няма да се поколебае
и ще поиска още.
В края на сесията съветниците
гласуваха за увеличение на възнаграждението, което получават
за участието си в заседанията на
ОС и работата в комисиите. За да
разсеят мита за големите пари,
които получават, те посочиха и
месечното си възнаграждение 152 лв. е месечното възнаграждението, което е получавал всеки общински съветник до сега.
След увеличението то ще стане
около 170-180 лв.
На сесията стана ясно, че на
следващото заседание на Общинския съвет групата на местната коалиция „Обединени за
Търговище” ще внесе докладна,
с която ще предложи таксата
за посещаване на подготвителни групи в детските градини
да отпадне. Николай Даскалов
посочи, че е добре общинска
администрация да се запознае
своевременно с тяхното предложение, за да могат да бъдат
заложени пари, ако е необходимо, в бюджета на Общината
за 2014 г.

Заделят 30 000 лв...

„Сътрудник в маркетингови
дейности”, със специалност
"Маркетингови проучвания".
Младежите ще се включат и
в обучение по Ключова компетентност 4 – дигитална компетентност.
След приключване на
обучението успешно завършилите курса ще получат
свидетелство за втора квалификационна степен и ще бъдат назначени на трудов договор в Сдружение „Център за
регионално развитие”.
Обучението на безработните ще се извърши в рамките на 5 месеца, а трудовата
заетост след това ще е за 12
месеца. Предвижда се за всеки бенефициент да се оборудва работно място.
Стойността на проекта е
122 972,93 лева, 100% безвъзмездна помощ от оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд
на Европейския съюз.
дискусия и всичко онова, което наричаме – условно или не,
духовно общуване.
Представени бяха научни публикации на Магдалена
Жечева, директор на Регионалния исторически музей в
Търговище, както и на главния
уредник в музея Йорданка Петкова. Тя през миналата година
подреди уникална експозиция
„Мерки и теглилки”, която и до
днес обикаля редица музеи в
страната. Очаквано любопитство предизвика юбилейният
сборник по случай 110-та годишнина на туристическото
дружество „Никола Симов” в
Търговище, издаден със спомоществователството на фирма „Луцифер” и агенцията за
недвижими имоти „Ксен”. С
много снимков материал и
текст е представена историята
на дружеството. И това е едно
начало към бъдещо последователно и по-дълбоко изследване на дейността на туристическата общност в Търговище
за близо век.
Юлияна Мирчева представи книгата „Васил Ив. Стоянов.
За радост на малки и големи”,
която в съавторство с Богомила Атанасова са подготвили за
нашия известен автор на детско творчество, роден в Търговище.
В срещата участва и Божидар Николов, който представи
своето последно изследване
за културния живот и читалищната дейност в Светлен,
Поповско. Книжката носи названието „40 години читалищен
дом в село Светлен”.
В заключение можем да кажем, че усилията на организатора на срещата Богомила Атанасова, както и на библиотеката
с брошурата „Библиографска
справка”, бяха по достойнство
оценени от присъстващите. Те
са и заявка за бъдещи подобни срещи, като първата от тях
ще бъде през май. На нея ще
бъде представена годишната
продукция на литературните
творци в региона.
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Ехо
от
„Политикани” на голямата сцена детството Родителските
2
ни грешки
В Драматичния театър в Търговище

Ще ги представи на 7 февруари от 19.00 ч. Драматичен театър „Невена Коканова” - Ямбол
Людмила ГАНЧЕВА
Всичко в комедията на
Рачо Стоянов сякаш се
случва днес. Пред очите ни
алчни и безкомпромисни
хора се обединяват от стремежа си за власт.
В един малък български
град войнстващата партизанщина превзема умовете
на хората. Местните партийни величия са гладни за
власт хора, които съсипват
дома и живота на всеки,
който им повярва. Партийните им страсти са само
средство към една единствена цел – „Да крадем
безнаказано”!
Написана през 1920 година, комедията бива открита в тефтерчето на Рачо
Стоянов едва след неговата
смърт. Съвременното й звучене ни провокира да погледнем назад във времето
и да видим, че за съжаление нищо не се е променило. Дали ще се почувстваме
обречени от този факт или
ще започнем най-сетне да
променяме нещата около
себе си – всеки трябва да
реши сам!
Билети на касата на театъра, тел. 0601/62528 и
0878460481. Цените са от 6,
8 и 10 лв.

Стамо КОСТОВ

Има край гората малка гара,
скътана на завет до баира.
Често там нощта кога догаря,
закъсняло детството ми спира.
Босоного с риза избеляла,
с панталонки от коноп тъкани,
по пътеки, гдето е вървяло
с него пак да тръгна, то ме кани.
Нейде от полянките в Ашика,
от потайните гори в Керчана,
пръкнало в безвремието вика
ехото, което тук остана.
Сребърната панделка разгърнал
през полето тича буден Лома.
Питам го, би могъл ли да ми върне
отшумялото ми детство скромно.
В равнината светлинките бели
трепкат – птичета безкрили също.
Само в сънищата оцеляло
мойто мило детство се завръща.

Донорка си иска бъбрека от неверен съпруг

Жена си поиска обратно
дарения на съпруга й бъбрек, след като установила,
че той й изневерява, предаде агенция ЮПИ.
Семейната драма се случила на 41-годишната Саманта Ламб от английското

градче Айвиб ридж. Тя се
омъжила за 45-годишния
Анди през 2007 г. По-късно той се разболял, имал
нужда от трансплантация
и съпругата благородно му
предложила своя бъбрек. Но
когато Анди се възстановил,

Саманта и Анди

започнал да кръшка, въпреки че носел в себе си органа
на жена си.
Той изневерил на благородната Саманта с най-добрата й приятелка. Прелюбодейката си признала за
връзката с Анди. Стигнало
се до развод. „Аз му дадох
втори шанс в живота и сега
той ще може да види своите
внуци как растат", негодува
Саманта. „Анди се оказа неблагодарник. Искам си бъбрека обратно, за да го даря
на някого, който го заслужава повече от него”
От своя страна Анди Ламб
отрича да е изневерявал на
съпругата си. Той й останал
верен, дори когато се изнесъл от общия дом. Просто не
им провървяло в брака.

Мед за
повече секс

Медът е ефикасно средство
за увеличаване на сексуалната мощ, смятат специалисти.
В миналото младоженците
са пиели вино и консумирали
мед всеки ден през първия
месец от брака.
От древността се смята, че
пчелният прашец има благоприятно въздействие върху
либидото. Заради вкуса и хранителни си качества медът е
един от най-ценните продукти
още от миналото.
Той намалява мускулната
умора, а глюкозата в него се
абсорбира от организма много по-бързо от захарта.

(Продължение от бр. 7 на "ТН")
Непоследователност в
отношенията към детето
от страна на родителите. Това са родители, които
бързо преминават от едната
крайност към другата (от пълен контрол до пълна свобода). Също така тук попадат
и разногласията между родителите – бащата прилага
един възпитателен метод за
дадена ситуация, а майката
- друг метод за същата ситуация. Или майката наказва
детето, а бащата отменя наказанието.
Доминантност. Родителите изискват подчинение
от страна на детето си. Използват се и физически наказания, контролира се мисленето на децата.
Родителите с властни
черти в характера си често
обвиняват децата си, че са
инати, непослушни. Обикновено родители, които са
доминантни с децата си,
всъщност с непознати са
в позиция на подчинение.
Безпомощността на децата
им дава възможност да се
почувстват “отгоре” и се възползват да задоволят тази
своя потребност.
Хиперсоциалност. Родителите се стремят децата им
да бъдат харесвани от всички – съседи, учителии, роднини, приятели. Карат ги винаги да поздравяват, да не
забравят да кажат “Довиждане”, да стоят на стола и да
пазят тишина, да не тичат.
Правят се забележки: “Не
така...”, “Не тук....”, “Не тичай
ще се изпотиш.”, “Това не е
правилно.....”, “Не сега...”
Още с раждането на детето родителите са изготвили
план за живота му, в който
те определят правилата,
училището, в което ще учи,
какви езици ще учи, университета, професията, какви
приятели ще има и т.н.
Плановете могат да бъдат
най–различни в зависимост
от това какво попада в зоната на жизнените ценности на родителите – спорт,
бизнес, политика, здравословен начин на живот. По
този начин живота на детето
е подчинен на строги правила още от първия му ден.
Децата са лишени от избор
и от задоволяване на собствените си потребности и желания. Много скоро децата
започват да мислят, че за за
да бъдат обичани трябва да
бъдат послушни.
Започват да задържат в
себе си чувства като обида,
гняв, страх. Изразяват радост и възхищение само в

определена рамка, не много шумно и бурно. Любовта
става разменна монета:
“Ако слушаш – ще те обичаме, ако не слушаш – няма
да те обичаме”. И такъв модел на общуване ще има и
със своите съученици, приятели, в последствие – колеги. То ще бъде “послушно”
във взаимоотношението с
околните.
В отношенията на семейството няма топлота,
ласки, родителите се боят
от “показване” на каквито и
да е чувства. Не показват
любовта към децата си на
публични места. В семейството също чувствата не
се демонстрират (както положителни, така и негативни). Липсват също и детския
шум, веселието, жизнерадостта и непосредствеността. Родителите не търпят
слабостите и непосредствеността на децата си и се
стараят да ги изкоренят. С
децата си се отнасят като
с възрастни, очакват и тяхното поведение да е като на
възрастните.
Децата се дават на детски
градини, за да се научат да
изпълняват правила и да се
научат на дисциплина. Учителите се избират да бъдат
строги. Възлагат се максимално добпълнителни занимания. ”Усиленият контрол
е пътят към успеваемост на
децата”.
Недостатъчна
отзивчивост. Ненавременен и
недостатъчен отклик на
молбите, потребностите и
емоциите на детето.
Това са и родители, които
моментално реагират при
неуспехи на детето си, но не
обсъждат и успехите му. Не
го поощряват при добра постъпка и не го хвалят.
Егоцентрично
възпитание или “Всичко за детето”. Възможно ли е родителската обич да бъде
твърде много?
Деца, чиито родители са
ги поставили на пиедестал
възприемат родителите си
като нещо свръхценно, като
техния смисъл на живота,
кумир. В такива семейства
не съществува думата дисциплина и режим. Възможно е
родителя да накаже детето,
но веднага след това го обзема чувство на вина и отменя
наказанието. Казва си:”То е
още малко и не разбира”.
Често прекалената всеотдайност може да се е появила поради появило се
желание да се компенсира
липсата на интерес от страна на съпруг/а.
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Издирват мъж
Отбелязахме Световния ден на влажните зони от Беломорци
РИОСВ информира

На 2 февруари бе отбелязан Световният ден
на влажните зони. 2014
г. е обявена от ООН за
международна година
на фамилното земеделие. В тази връзка темата на Световния ден за
влажните зони за тази
година е „Влажни зони
и земеделие: Партньори
за растеж”.
Влажните зони са
екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят
екологичните условия и
свързаните с тях животни и растения. Съгласно
конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или
открити водни площи,
естествени или изкуствени, постоянни или
временни, статични или
течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината

на които при отлив не
надхвърля шест метра”.
Влажните зони са
използвани за селското
стопанство в продължение на хилядолетия.
Особено предпочитани
са крайречните влажни
зони и заливните участъци на реките, където
почвите са плодородни
и водата е в изобилие.
Влажните зони допринасят за развитието на
важни културни ценности в отделни региони по света. В същото
време пресушаването и
превръщането им в обработваеми
земи става
все по-разпространено и ефективно.
Световният
ден
на влажните зони се
чества офи-

циално от 1997 година.
На 02.02.1971г. в Иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за
влажните зони. Членове
на Конвенцията са 154
страни. България е осмата страна, присъединила
се към Конвенцията на
24.01.1976г. - първоначално с четири влажни
зони. Към днешна дата в
списъка на Конвенцията, България е представена с 11 влажни зони,
с обща площ 35 487 хектара, представляващи
0,32 % от територията
на страната.

64-годишен мъж от
село Беломорци, община Омуртаг, е издирван
от полицията вече осем
дни. За последно той
е бил видян от близките си на 22 януари. На
следващия ден съпругата му е уведомила
полицията, а след това
заедно с други близки и
съселяни тръгнали да го
търсят.
По-късно в издирването са се включили
полицаи със специално
обучени кучета, претърсени са били околностите на селото, както
и всички необитаеми
къщи в Беломорци. На
следващия ден претърсена била и близката
гора. На 27 януари мъжът е обявен за общодържавно издирване.
Изчезналият мъж е
нямал психични заболявания. Живеел в Беломорци заедно със съпругата си и внуците им.

СИРИЯ:

флекс е съпътстван и с ниско
образователно ниво – ефектът се мултиплицира.
4.В хронологичен план и
исторически контекст последните по-консервативни
поколения в България нямат
осезателна комуникация, а
оттам – опит с „различното”,
с другостта. Поради това се
заражда и естествена реакция на подозрителност, липса на доверие и готовност да
се толерират чужденци.
Прогресивната българска
общественост изрази дълбока загриженост и тревога от
тези събития и се противопостави на актове, провокиращи проявите на етическа
и расова омраза, дискриминация, насилствени действия и страх в обществото.
По един или друг начин
се изрази категоричното
убеждение, че България, в
качеството си на член на
ЕС, е демократична държава, с върховенство на
закона и с гарантирани
права и основни свободи на
човека,включително в сферата на сътрудничество и
диалог между хората с различна етническа, културна
и религиозна идентичност.
Събитията бяха оценени
като неприемливи и вредни,
в съчетание с показване на
висока обществена отговорност на всички тези институции, ангажирани с изграждането и утвърждаването
на толерантен обществен
модел в страната.
Тези оценки са безспорно
полезни за съвременното
българско общество. Те са
всъщност в основата на онази аксиоматична теза в съвременните демократични
държави, че всяко публично инспириране на омраза,
дискриминация и страх е
неприемливо и за обществото като цяло, и за отделния
индивид в него. Нещо повече. Такава категорична теза,
особено когато е изказана от
безспорни обществени авторитети – естествени модели
за подражание, с достъпна
и красноречива лексика, покачват и сензитивността на
това общество, и оформят

естествена резистентност
към прояви на ксенофобия.
Това е най-ефективният демократичен
съвременен
модел на поведение, който
трябва последователно и
категорично да се използва,
за да се гради и утвърждава
онази бариера между описаните недъзи и обществения
толеранс и възприемчивост.
Демократичните общности
трябва да се конфронтират
с надигаща се ксенофобия
и да я изолират в полагащото й се маргинално място и
периферията на социалния
живот.
Ако в този аспект се разгледа проблема на страната,
свързан с бежанците – сигурен съм, че той ще получи
други оценки. Хуманитарните агенции като УНИЦЕФ
определят
положението
като критично – 3-то ниво по
скала от едно до три. В този
момент, в света няма друга
хуманитарна криза от 3-то
ниво! Идеята за мира в Сирия, въпреки дори успешния
старт на Конференцията в
Монтрьо, все още е мираж
за мнозина в страната и отстъпва място на чувството
за безизходицата. Поради
тази причина не ни учудва
цифрата от близо 2,5 милиона, напуснали държавата,
като според различни данни
близо 1 млн. от тях са деца
под 11-12 г. възраст. Всички те, в доминиращата се
част, са в бежански лагери
в Турция, Ливан, Иран, Йордания – държави, приели
по няколкостотин хиляди. В
този контекст – нелепо е, а
също – липса на елементарно човешко отношение е,
да посочват няколко хиляди
души бежанци от Сирия в
нашата страна като бреме
за България. Когато пък на
този фон настойчиво и с омраза се говори за затваряне
на граници – това е проява
на девиантен и патологичен
човешки профил, дълбоко антихуманен акт, дори с
библейска укоримост.
Тук е мястото с дълбоко
огорчение и съжаление да
кажа, че за този конфликт
допринася и частичната

Магнит за екстремистите

Няколко хиляди чужденци се бият в редиците
на опозиционните сили
в Сирия, а някои от тях
преминават
обучение
да извършват атентати в
родната си страна. Това
заявиха директорите на
американските
разузнавателни агенции по
време на изслушване в
Сената.
„Смятаме, че в момента в Сирия се бият около
7000 чужденци от около

За езика и проявите на омраза

(от 1 стр.) патрули и отряди, както намерим за добре”.
Всичко това е съпроводено с
обидни слова – чужденците
бяха наречени „канибали” ,
„ масови убийци, „изчадия”,
сган” и поради тази причина
– „България трябва да затвори границите си за тях”.
В европейските държави с дългогодишна демокрация също има прояви на
масова ксенофобия, включително такава с политическа и медийна експликация.
Икономическите имигранти по правило са набедени
заради всички злини, които
се стовариха в Европа напоследък – несигурност, безработица и бедност, спадащ
стандарт на живот. Икономиите и финансовата криза пораждат предразсъдъци към
чужденците.
В България, причините за проява и смущаващо
персистиране във времето
на тези недъзи са от друг характер:
1. За националистическите партии такива казуси са
изключително „комфортно”
събитие, в смисъла дори на
„перфектен ситуативен социален бонус”, чрез който те
идентифицират ясен враг, а
после алгоритмът на действие е предначертан. Нещо
повече – точно такива конюнктурни кризи присъединяват към константния брой
избиратели и друга компонента почитатели – тези които са подложени ефективно
на социално-емоционална
манипулация
2.Недостатъчна способност и административен
капацитет на институциите
да моделират и управляват
кризисни ситуации, което
в някои случаи може да се
дължи на приемливи обективни причини. Това не пречи обаче на националистите
да паразитират върху неефективността на властта.
3.Всичко това се изгражда върху създадения през
последните години обществен рефлекс, свързан с демографския страх от „изчезване на населението” в
България. Когато този ре-
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медийна
демонизация на
чуждите граждани, постигната чрез ефектни заглавия и
подвеждащи
текстове. Агресивната реторика нагнетява
изкуствено нап р еже н и ето.
Заглавия
от
типа „Бежанец
наряза студентка”, „Приютяваме бежанци, за да ни колят
ли?” , са доказателство, че
някои медии грубо навлязоха в „капана на омразата”,
водени от комерсиални подбуди.
Ние задължително трябва да приветстваме плурализма и медийната свобода,
но в случая се формира обществено настроение, като
се играе некоректно по дебелата струна на недоволството от увеличаващия се
брой бежанци. Някои правозащитни субекти с основание напомниха за факта, че
съществува Етичен кодекс
на българските медии, който
вменява и отговорности.
В някои медии разликите между нелегалните
имигранти, имигранти и бежанци беше съзнателно заличена.
Отбелязвам с разочарование и друг феномен в
някои корпоративни медии
– своеобразният им флирт
с „неонационалистите на
деня” от четири- пет партии с фашизоидни концепции и практически нецензурирани крайни ксенофобски
тези и квалификации. Те
станаха любими и несменяеми събеседници в няколко
телевизии по деликатните
„кризисни за деня” теми,
като: демографска катастрофа, кражби и други престъпления по българските села,
роми, ромски фондации и т.н.
Там, необезпокоявано и без
никакво чувство за мяра, те
насаждат съвсем неприкрита етническа и религиозна
нетърпимост и дори - провокация на агресивно поведе-

50 страни, доста от тях от
Европа и Близкия изток”,
заяви Джеймс Клапър,
директор на разузнаването, което обединява
16 разузнавателни агенции в САЩ. „Сирия се е
превърнала в огромен
магнит за екстремистите”, заяви Клапър, като
оцени групите, които се
бият срещу режима на
Башар Асад, на около
1600. В тях вероятно има
между 75 000 и 110 000

ние. Обвинението в непрофесионализъм на водещите
би било изтълкувано като
опит за цензура, а и анахронизъм, но въпреки това
непредубеденият
зрител,
поставен в това системно
давление от страна на тези
гости, достига в един момент
до натрапчивото подозрение: „Дали не е възможно
гостът да е ползван за рупор от страна на водещия
за собствени предубедени,
патриотарски тези?”, т.е. да
сме свидетели на интервю с
взаимно споделени отговори… Това е дълга тема, но
интересен феномен, който
изисква отделен форум за
обсъждане.
Господ е дарил човека
с много ценно качество
– чувството за мяра. Убеден съм, че мяра трябва да
има и в стремежа да бъдем
признати и оценени, и в думите си с оглед рационални
послания към аудиторията,
и дори в търсенето на необходимото ниво на консенсус между събеседниците
в условия на демократичен
дебат.
Споделям и друго свое
убеждение,
признавайки
екзистенциалната нужда от
плурализъм в медиите. Те не
трябва да дават трибуна на
езика на омразата и да толерират движение по инерцията на ситуативната истерия,
а да са коректни към фактите. Фриволни обобщения на
база етнос, религия и националност създават хипотеза за
редуцирането на граждански
прояви на толерантност.
Някой може с известна
неохота да го направят, но

бойци, като според американските служби 26
000 души от тях са екстремисти.
Според Клапър в Сирия са създадени лагери
за обучението на тези
чуждестранни доброволци, а част от джихадистите, като например тези
от „Фронта ан Нусра”, не
крият желанието си да
извършат атентати срещу
американските интереси.
Ситуацията в Сирия „ни
притеснява много, особено заради потенциалния
риск, който идва от тази
страна, за извършването
на терористични атаки на
Запад”, допълни директорът на Националния контратерористичен център
Матю Олсън. В много отношения Сирия напомня
племенните зони в северозападната част на Пакистан, където членовете
на „Ал Кайда” потърсиха
убежище през 2001 г.

трябва да се признае, че и
държавата има проблем при
решаването на този тип прояви на ксенофобия. Ниският
административен капацитет
в някои институции може да
се приеме, дори понякога за
базисен проблем, но с уговорката, че по-разумно е да
се постави ред в обществото, отколкото да създаваме
неволно или съзнателно условия за възникване на омраза към различията.
Независимо от това, българското общество трябва да подкрепя усилията
и своевременните, адекватни действия на правоохранителните и правораздавателните органи в
България не само към лицата извършващи престъпни
деяния, но и към тези провокиращи ксенофобски настроения и етно-религиозна
омраза.
За общество с характеристики като нашето,
очуствяването към тази тема
вероятно ще изисква и време, и усилия. Струва си и институциите, и гражданските
сдружения да положат тези
усилия. Дори и ефектът да е
минимално разширяване на
светоусещането.
Всеки човек има определен хоризонт, определен
мироглед. Когато той се
стесни и стане точка, тогава той казва „Това е моята
гледна точка”. Колкото помалък е хоризонтът – толкова по-лесна за изработване
е гледната точка. Целта на
прогресивната ни общественост трябва да е оформяне
на по – широк мироглед в
българското обществото.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

0601/617-87; 0889/511-053

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ 100 кв.м./ ЕПК/.
Състоящ се от 4 стаи, 3 тераси, баня, отделна тоалетна
и сервизно помещение. Към жилището има таванско
помещение с тераса и изба. PVC-дограма,ламиниран
паркет и е обзаведен. Много добро състояние.
Намира се до Кооперативния пазар. Цена: 60 000 лв.
 0896 848 550 и 0896 848 552



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

 0876 69 47 81

ЕТ „Димитър
Борисов” предлага
НАБЛЮДЕНИЕ
НА ОБЕКТИ СЪС СОТ.
Цена: 5 лв.
на месец
плюс 0,15 лв. на SMS.
тел: 0601 2 41 40
и 0885 211 474

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

11:40
09:47
09:50
14:36
11:40
13:44
14:10 б.с.
18:43
14:27 б.с.
21:22
17:52
18:58
18:39
20:23
22:10
23:05

Продавам
два тона жито
- 0.35 ст. на кг.
тел: 0897/ 053 700
Продавам или заменям с възможност за
доплащане ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ 68 кв. м.
в района на „Борово
око”, ет. 5 има две
спални, кухня, две
тераси и маза.
тел: 0895/ 389 727

(1-4)

(4-4)

Екофол АД гр.Търговище, Продавам два
има инвестиционно намерение да изгради склад климатика, две
за суровини и материали, в собствения си парцел
УПИ II кв.14 промишлена зона. Документацията се входни врати
намира във фирмата, за информация и възраже- за апартамент
и други.
ния по проекта тел. 0889 503 423 Димитров.

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

тел: 0884/ 235 594
Давам под наем
Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ в
ГАРСОНИЕРА в
Продавам
апартамент в Идеален Търговище на ул.
монолитна
център за момичета. „Кюстенджа” 65 ВИЛА в село
Продавам ДВУСТАЕН
тел: 0889/ 554 453 тел: 0885/ 541 104
Здравец
0884/ 957 627
и 0898/ 980 435 тел: 0899/ 717 834 АПАРТАМЕНТ в идеалния център на град
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ
ПОПОВО.
Давам под наем
на ул. „Царевец” 14 в Търговище
тел. 0888 432 149
ГАРАЖ на ул. "Чепител: 0601/ 5 80 29
Продавам ЗАПАно" 4 в центъра на
ЗЕНИ
ЦИГЛИ, ВТОРА
Търговище, дъсчен с
УПОТРЕБА – Поповканал и осветление.
ско производство.
тел: 0601/ 8 32 81 и
Единична цена 0.50 лв.
0885/ 572 713
тел: 0899/ 562 926
(4-4)

пристига
06:11
06:18

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, ТУХЛЕН, В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ ТЕЛ: 0988 849 470

((2-4)

(4-4)

до гара
София
Варна
06:48 р.д.
Ст. Загора
Г. Оряховица
Шумен
София
Варна
Варна
Г. Орх.
София
Шумен
София
Варна
Г. Орх.
Шумен
Варна
Плевен
Варна

Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад" №2,
с подобрения
тел: 0988 849 470

(3-4)

Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА в
Търговище, на ул. „Славейков” № 43, до
новостроящия се МОЛ в града. Подходяща и за офис, 1 етаж Тел: 0888 956 452

(4-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
43,22 кв. м., ул. „Митрополит Андрей” 83, ет. 4.
Състои се от две стаи,
кухненски бокс, една
тераса, баня и тоалетна.
Ремонтиран годен за живеене. тел: 0897/ 410 059
и 0896/ 944 635

Търговска верига CBA
– Търговище
търси да назначи
мъж за поддръжка на
търговските обекти на
4-часов работен ден.
Документи на място в
магазините.

(1-3)

завод за
Домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 1 бр.
Изисквания:
Минимум 3 години опит на
длъжността Техник, производствени структури.
Кандидатите могат да изпращат
автобиография и мотивационно
писмо на адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД
завод за Домакинско стъкло, отдел „Човешки ресурси” или на
е-mail: garif@sisecam.com
Срок за подаване
на документи 04.02.2014г.

„Ойропак” ЕООД
търси да назначи
на постоянна работа за „Силова база” и цеховете
в Попово:
 Двама механици за възраст до 45 г. със средноспециално образование за поддръжка, профилактика на
оборудването в цеховете, както и за монтаж на нови машини за хранителна промишленост.
 Двама специалисти на възраст до 45 г. с висше или
средно-специално образование специалност „Автоматизация на производството”, „Контролно-измервателни
прибори и автоматика” или друга подобна; да имат не помалко от 5 години трудов стаж по тази специалност; да
притежават добра компютърна подготовка.
„Силозната база” се намира срещу ж.п. гара Попово
(от северната страна на ж.п линията).
За интервюто кандидатите да носят със себе си
подробна автобиография с актуална цветна снимка.
тел: за връзка: М. Василев – 0887/ 212 301
Г. Денев – 0884/ 429 422

(1-3)

Тракия Глас
България ЕАД

тръгва
00:14
04:06
Шумен
06:54
08:03
09:06
09:13
09:35
11:48
12:25
13:11
13:43
15:41
15:49
17:16
17:56
18:20
19:42
20:59

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Продавам
МЯСТО В МЕСТНОСТТА КОВАНЛЪКА
1 дка, с реновирана барака,
ток и вода, път, поливно.
тел: 0898/ 211 129

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище
Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
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ПВ
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ПВ
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Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
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11:47
ПВ
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12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота
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ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

(1-4)

Фирма търси
да назначи
работници и
шофьор
с категория C
тел: 0888/ 94 17 35

ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ

(4-4)

(4-4)

със седалище Разград,
търси да назначи
ОПИТНИ ШОФЬОРИ ЗА
ТИРОВЕ за международни превози.
Заплащане до 1700 лв.
тел: 0032/ 475775596



в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

Фирма „Лазимекс”

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
К А М И Н А , 15w
употребявана,
запазена.
Тел. 0894 47 25 46
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Снайперистът 2
22.00 ч. - екшън

3 февруари
БНТ 1

22:00 bTV Новините
предаване
22:30 Шоуто на Слави
13:30 Франклин и Баш - сериал
23:30 Голата истина - комедийно 14:30 Трева- сериал
предаване
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
bTV Action
17:00 Комиците - шоу
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:00 Голата истина - комедийно
предаване
10:00 Най-добрият нинджа –
18:30 Франклин и Баш - сериал
риалити
10:30 Дивата муха - предаване 19:30 Трева - сериал
за екстремни спортове 20:00 Офис треска - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
11:30 Ренегат - сериал
23:00 Женени с деца - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът- сериал
Nova TV
15:00 Експериментът - сериал 06:20 Здравей, България
16:00 Ренегат - сериал
09:30 На кафе - НТВ
17:00 Платина – сериал
11:30 Край или начало - сериен
18:00 В.И.П - сериал
13:00 Новините на Нова
19:00 Военна болница - сериал 13:30 Мелодията на сърцето 20:00 Щитът - сериал
сериен
21:00 Тринайсет - сериал
15:00 Езел - сериен
22:00 Снайперистът 2 - екшън 16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV Cinema
17:30 Господари на ефира 08:00 Убийството - сериал
забавно предаване
09:00 Изкуплението на Грейс 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
10:00 Дневниците на вампира 19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
- сериал
21:00 От местопрестълението:
11:00 Ако Бог беше слънце Маями - сериен
драма
13:00 Дневниците на вампира 22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
- сериал
23:30 Новините на Нова
14:00 Убийството - сериал
23:45 Закон и ред: Лос Андже15:00 Излъжи ме - сериал
лис - сериен
16:00 Новият Дон Жуан - комедия
Diema TV
18:00 Никита: Отмъщението 10:00 Железен орел 3 - екшън
bTV
сериал
12:00 8 Прости правила - сериал
06:30 Тази сутрин
19:00 Изкуплението на Грейс - 12:30 Медикоптер 117 - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
сериал
13:30 Морски патрул - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
20:00 Градска полиция - сериал 14:30 Синя кръв - сериал
12:00 bTV Новините
21:00 Умирай трудно - екшън
15:30 Кобра 11 - сериал
12:30 Шоуто на Слави
23:30 Прекъснати следи (част 17:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Ангели пазители –
1) - минисериал
18:30 8 Прости правила - сериал
сериал
19:00 Морски патрул - сериал
14:30 Цветовете на любовта
bTV Comedy
20:00 Синя кръв - сериал
- сериал
08:00 Пинки и Брейн - анима21:00 Класика от Висшата Лига
15:30 Пепел от рози - сериал
ционен
21:30 Студио Carlsberg Premium
16:30 Бон Апети
09:00 Шоуто на Слави
17:00 bTV Новините
Football, директно
10:00 Белите не могат да скачат
17:30 Лице в лице
22:00 Футбол: Манчестър
- комедия
Сити - Челси - мач от
19:00 bTV Новините
12:00 Да отгледаш Хоуп 20:00 Север Юг - сериал
английската Висша
сериал
21:00 Империум - сериал
Лига, директно
13:00 Голата истина - комедийно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Робин Худ анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
19:00 Небесна хармония
концерт-спектакъл по
случай Китайската
Нова година
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 160 г. от
рождението на Стефан
Стамболов
22:00 В кадър: Животът е
чудо... по Костурица
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм
23:55 Ретро следобед

ВТОРНИК
БНТ 1

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Правителството сериал
13:15 Да преживееш Коледа комедия
15:00 Роден на четвърти юли
- драма
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Първичен инстинкт трилър

23:30 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 Пред банята - шоу

Kino Nova - Бойна кръв
21.00 ч. - драма

4 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас информационна емисия
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Робин Худ анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм

23:55 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно

13:00 Голата истина - комедийно
предаване
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 13:30 Франклин и Баш сериал
10:00 Най-добрият нинджа 14:30 Трева - сериал
риалити
10:30 Военна болница - сериал 15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
11:30 Ренегат- сериал
17:00 Аламинут - шоу
12:30 Лице в лице
18:00 Голата истина - комедийно
14:00 Щитът - сериал
предаване
15:00 Експериментът - сериал
18:30 Франклин и Баш 16:00 Ренегат - сериал
сериал
17:00 Платина - сериал
19:30 Трева - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал 20:00 Барабанистът - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
20:00 Щитът - сериал
23:00 Женени с деца - сериал
21:00 Тринайсет - сериал
22:00 Върви гордо: Разплатата 23:30 Старчета разбойници скрита камера
- екшън

bTV Action

21:00 Обзор на кръга в
Чемпиъншип
21:30 Студио Купа на ФА,
директно
22:00 Футбол: Преиграване
от 4-и кръг за Купата
на ФА, директно
23:55 Студио Купа на ФА,
директно

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството сериал
13:30 В очакване на Супермен
- документален
15:45 Негодникът - комеидя
Nova TV
bTV Cinema
18:00 Лекар на повикване 06:20 Здравей, България
08:00 Убийството - сериал
сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 09:30 На кафе - НТВ
11:30 Край или начало - сериен 19:00 Тайнствени афери сериал
сериал
09:30 Дневниците на вампира 13:00 Новините на Нова
20:00 От местопрестъплението
13:30 Мелодията на сърцето - сериал
- сериал
сериен
10:30 Умирай трудно - екшън
21:00 Бойна кръв - драма
13:00 Дневниците на вампира 15:00 Езел - сериен
23:45 От местопрестъплението
16:00 Новините на Нова
- сериал
- сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
14:00 Убийството - сериал
17:30 Господари на ефира – шоу
15:00 Излъжи ме - сериал
TV 7
16:00 Прекъснати следи (част 18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Усещане за жена 19:00 Новините на Нова
1) - минисериал
токшоу
20:00 Хавай 5-0 - сериен
18:00 Никита: Отмъщението 11:30 Отчаяни съпруги bTV
21:00 От местопрестълението:
сериал
комедия
06:30 Тази сутрин
Маями - сериен
19:00 Изкуплението на Грейс 12:30 Новини
09:30 Преди обед - токшоу
22:00 Касъл - сериен
сериал
13:00 Баркод
11:30 Кухнята на Звездев
20:00 Градска полиция - сериал 23:00 Господари на ефира - шоу 13:30 Страсти в Тоскана 12:00 bTV Новините
23:30
Новините
на
Нова
21:00 Умирай трудно 2 - екшън
сериал
12:30 Шоуто на Слави
23:45 Закон и ред: Лос Андже- 14:30 Великолепният век 13:30 Ангели пазители лис - сериен
сериал
сериал
15:30 Новини
Diema TV
14:30 Цветовете на любовта
10:00 В светлината на прожекто- 16:00 Мъртвата зона - сериал
- сериал
17:00 Нюзрум
рите - екшън
15:30 Пепел от рози - сериал
18:30 Добър вечер, България
16:30 Бон Апети - кулинарно 23:30 Прекъснати следи (част 12:00 8 Прости правила 2)
минисериал
19:30 Следващият, моля - тв
сериал
предаване
игра
12:30 Медикоптер 117 - сериал
17:00 bTV Новините
bTV Comedy
20:30 Великолепният век 13:30 Морски патрул - сериал
17:30 Лице в лице
08:00 Пинки и Брейн - анимасериал
14:30 Синя кръв - сериал
19:00 bTV Новините
ционен
21:30 Справедливостта на
20:00 Север Юг - сериал
08:30 Боен отряд Животинчета - 15:30 Кобра 11 - сериал
Кара - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
21:00 Империум - сериал
анимационен
22:30 Новини
18:30 8 Прости правила 22:00 bTV Новините
09:00 Комиците - шоу
22:55 Club News: Десертът сериал
22:30 Шоуто на Слави
10:00 Офис треска - комедия
лайфстайл
19:00 Морски патрул - сериал
23:30 Голата истина - коме- 12:00 Да отгледаш Хоуп 23:00 До живот - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
дийно предаване
сериал

СРЯДА

bTV - Империум
21.00 ч. - сериал

5 февруари
БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
15:30 Старчета разбойници 23:30 Голата истина - комедийно
скрита камера
предаване
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
bTV Action
18:00 Голата истина - комедийно
08:30 В.И.П - сериал
предаване
09:30 Екстремни мечти - сериал
18:30 Франклин и Баш - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 19:30 Трева - сериал
риалити
10:30 Военна болница - сериал 20:00 Първата неделя - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
11:30 Ренегат- сериал
23:00 Напълно непознати –
12:30 Лице в лице
сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
bTV Lady
16:00 Ренегат - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
17:00 Платина - сериал
09:30 Женско царство - сериал
18:00 В.И.П – сериал
11:00 Малки тайни - сериал
19:00 Военна болница - сериал 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
20:00 Щитът - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
21:00 Тринайсет - сериал
2 – шоу
22:00 Върви гордо: Самотно
15:00 Дом и градина - токшоу
правосъдие - екшън
16:00 Някой те наблюдава сериал
bTV Cinema
18:00 Изпитание на любовта 08:00 Убийството - сериал
сериал
09:00 Изкуплението на Грейс 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
09:30 Дневниците на вампира
21:00 Цветовете на любовта - сериал
сериал
10:30 Умирай трудно 2 - екшън
13:00 Дневниците на вампира- 22:00 Престъпления и страсти
– сериал
сериал
23:00 Проклятието на семейство
14:00 Убийството - сериал
Апарисио - сериал
15:00 Излъжи ме - сериал
16:00 Прекъснати следи (част
Nova TV
2) - минисериал
06:20 Здравей, България
18:00 Никита: Отмъщението 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Край или начало - сериен
bTV
19:00 Изкуплението на Грейс - 13:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
сериал
13:30 Мелодията на сърцето 09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Градска полиция - сериал
сериен
11:30 Кухнята на Звездев
21:00 Умирай трудно 3 - екшън 15:00 Езел - сериен
12:00 bTV Новините
23:30 Семейство Савидж 16:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
комедия
16:20 Часът на Милен Цветков
13:30 Ангели пазители –
17:30 Господари на ефира – шоу
bTV Comedy
сериал
14:30 Цветовете на любовта 08:00 Боен отряд Животинчета - 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
анимационен
- сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериен
15:30 Пепел от рози - сериал 09:00 Аламинут - шоу
10:00 Барабанистът - комедия 21:00 От местопрестълението:
16:30 Бон Апети
Маями - сериен
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
17:00 bTV Новините
13:00 Голата истина - комедийно 22:00 Касъл - сериен
17:30 Лице в лице
23:00 Господари на ефира - шоу
предаване
19:00 bTV Новините
13:30 Франклин и Баш - сериал 23:30 Новините на Нова
20:00 Север Юг - сериал
23:45 Закон и ред: Лос Андже14:30 Трева - сериал
21:00 Империум - сериал
лис - сериен
15:00 Женени с деца - сериал
22:00 bTV Новините
06:00 Денят започва Информационен
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Робин Худ анимационен
филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот тв шоу
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм
23:55 Ретро следобед

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството сериал
13:30 Негодникът - комеидя
15:15 Бойна кръв - драма
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Гадни копилета - драма

TV 7

09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер - България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини

bTV Cinema - Умирай трудно 4
21.00 ч. - екшън

6 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Сноуборд:
Слоупстайл /квалификации, мъже и жени/
14:40 Китай на фокус
15:10 Робин Худ анимационен
Детско предаване
15:50 Частен случай
16:00 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014 Ски
свободен стил: Бабуни
/квалификации, жени/
16:45 Европа днес
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс-30 мин.
19:00 Шатовалон тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Днес на игрите
21:45 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Фигурно
пързаляне/отборно,
мъже и спортни двойки,
кратка програма/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм
23:55 Торта от сняг - игрален
филм

Diema TV

10:00 Без миг покой - трилър
12:00 8 Прости правила сериал
12:30 Медикоптер 117 -сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Синя кръв - сериал
15:30 Кобра 11 - сериал
17:30 Медикоптер 117- сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
20:55 Убийството - сериал
22:05 Полицейска мрежа комедия

14:30 Цветовете на любовта сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Империум - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

bTV Comedy

08:00 Боен отряд Животинчетаанимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Първата неделя - комедия
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
bTV Action
17:00 Комиците - шоу
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:00 Голата истина - комедийно
предаване
10:00 Най-добрият нинджа 18:30 Франклин и Баш - сериал
риалити
10:30 Военна болница - сериал 19:30 Трева - сериал
20:00 Безсъние - комедия
11:30 Ренегат - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
12:30 Лице в лице
23:00 Напълно непознати
14:00 Щитът - сериал
- сериал
15:00 Експериментът - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Ренегат - сериал
Nova TV
17:00 Платина - сериал
09:30 На кафе - НТВ
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал 11:30 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
20:00 Щитът - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 21:00 Тринайсет - сериал
сериен
22:00 Мъртъв и половина 15:00 Езел - сериен
трилър
16:00 Новините на Нова
bTV Cinema
16:20 Часът на Милен Цветков
08:00 Убийството – сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
09:30 Дневниците на вампира 19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
- сериал
10:30 Умирай трудно 3 - екшън, 21:00 От местопрестълението:
Маями - сериен
приключенски
13:00 Дневниците на вампира 22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
- сериал
23:30 Новините на Нова
14:00 Убийството - сериал
23:45 Закон и ред: Лос Андже15:00 Излъжи ме - сериал
лис - сериен
16:00 Семейство Савидж Diema TV
комедия
10:00 Полицейска мрежа 18:00 Никита: Отмъщението комедия
сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
сериал
20:00 Градска полиция – сериал 13:30 Морски патрул - сериал
21:00 Умирай трудно 4 - екшън 14:30 Синя кръв - сериал
23:30 Пришълецът 3 - фантас- 15:30 Кобра 11 - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
тика

18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
20:55 Убийството - сериал
22:05 Константин
– екшън

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството сериал
13:30 Страница 8 - трилър
15:30 Историята на Ърни Дейвис - биографичен
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Моята седмица с Мерлин - биографичен
23:00 От местопрестъплението - сериал

TV 7

11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 До живот - сериал
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Свикнала си да си правиш
купона навсякъде и по всяко
време? Или предпочиташ да
стоиш кротко в ъгъла, докато някой друг те забавлява?
Провери как стоят нещата с
нашия тест?
1.Купонът на сватбата на
твои приятели нещо е позамрял, затова ти:
а) Решаваш да си тръгнеш рано.
б) Водиш компанията
дружно на дансинга.
в)Грабваш микрофона и
казваш “Хайде всички да играем на гоненица с шаферките.”
2.Гаджето ти те кани да
отидете на сърф. Мислиш си:
а) О, в никакъв случай.
По-скоро бих си отрязала
едната ръка.
б)По-дяволите. Щях да се
включа, ако можех да отделя малко време.
в) Трябва ми нов бански –
трепач.
3.Имаш среща с твои приятелки и ще ходите на купон.
Те обаче не се появяват. Ти:
а)Връщаш се в къщи. Какво ще правиш сама на партито!
б)Отиваш и си изкарваш
страхотно въпреки всичко.
в)Притесняваш се леко в
първия момент, но все пак
се запътваш към мястото на
събитието.
4.Идването на пролетта
за теб е идеална възможност за теб да:
а) Да си отспиш добре.
б) Разпуснеш, като се помотаеш насам-натам с приятели.
в)Организираш за приятелките си състезание под
мотото “Жените нямат спирачки”.
5.Кое от следните изречения си чувала най-често от
мъжете в края на среща?
а)”Страхотна вечер беше.
Хайде пак да се видим.”
б)”Ама ти наистина знаеш
как да се забавляваш”.
в)”Хайде стига, нали не
смяташ да си тръгнеш толкова рано?”
6.Поканена си на откриването на супер як нощен
клуб, но на следващата сутрин те чака тежка среща.
Ти:
а)Купонясваш докато затворят заведението. Веднъж
се живее!
б)Пропускаш го…ясно ти
е, че ще имаш махмурлук.
в)Отиваш, но се изнасяш
преди полунощ.
7.Гаджето ти настоява да
пробвате скално катерене
или скокове с бънджи. Ти:
а)Първо проверяваш какви са рисковете.
б)Предлагаш му да го замените с пикник в парка.
в)Казваш му, че нямаш
търпение да опиташ.
8.В спортния център, където ходиш, отскоро предлагат занимания по кикбокс.
Ти:
а) Първо гледаш отстрани. Ако се окаже, че е забавно, следващата седмица
може да се пробваш.
б)Придържаш се към обичайната си тренировка.
в) Пристигаш по-рано, за
да заемеш място в челните
редици.
9.С приятели сте отишли
на пикник в планината. Ти:

а) Носиш си карта, компас
и телефон на планинската
спасителна служба.
б)Предлагаш по някое
време да пообиколите наоколо цялата компания.
в) Тръгваш да изучаваш
сама непознати маршрути.
10.Твои приятели организират ретро парти в стил “Да
живеят 70-те”. Какво ще облечеш:
а)Протрити дънки, шарена блуза и знака на мира на
каишка около врата ти.
б)Нормалните си дрехи.
в)Появяваш се като героиня от Буги нощи… убийствен
сатенен панталон, изрязано
секси потниче и грим в стил
“Познайте моята професия.”
ОТГОВОРИ:
От 1 до 6 отговора а):
Скъпа, ти няма да познаеш забавлението, дори
ако те удари по главата.
В мига, в който гаджето
ти спомене секси приключението сърф, веднага си
се представяш на дъното
на морето (по-добре да изкараш почивката в сън...
в леглото ти поне ще е
безопасно). Няма начин да
припариш до някое парти
без “ескорт” - все едно да
излезеш гола на улицата. С
две думи, толкова се страхуваш да поемаш рискове и
последиците да се окажат
катастрофални, че сама
си отрязваш пътя към разпускането и доброто изкарване.
Не е необходимо изведнъж да се превърнеш в
неуморен хедонист, но не
бързай да казваш “Няма
начин!”, просто защото
те е страх да се впуснеш
в някое приключение. Ако
новото ти гадже предложи
опция за вълнуваща среща,
или приятели те канят на
обиколка в непозната планинска местност, поне обмисли идеята, дори да ти
се струва неприемлива.
Научи се да балансираш
нещата, които искаш да
правиш, с нещата, които
трябва да правиш. Да, очаква те тежка среща на
следващия ден, но това
не означава, че не можеш
да пиеш едно-две в новия
нощен клуб, така че да изпуснеш парата с приятели.
В краен случай си направи
приятни планове за близкото бъдеще, които да очакваш. Ако гледаш на нещата
малко по-лежерно, не само
че ще се забавляваш повече, но и хората около теб
ще те възприемат като
два пъти по-готина.

От 1 до 6 отговора б):
Естествено обичаш да
ти е весело, но никога не
си позволяваш да стигнеш
прекалено далеч с лудориите. Достатъчно си уверена
в себе си, за да знаеш, че не
е задължително винаги да
си гвоздеят на програмата. Освен това си наясно
къде е горният праг на вълнуващите емоции за теб и
не се навиваш да участваш
в разни неща, които може
да преминат границата на
личния ти комфорт. Затова проучваш внимателно
въпроса, преди да се впуснеш в скалното катерене
или скоковете с бъндж, и
проверяваш работния си
график, преди да се съгласиш да отскочиш до Арапя
на сърф с гаджето си.
Всичко това обаче не
трябва да ти пречи да си
малко по-голяма авантюристка,
оптимистично
настроена и спонтанна,
когато нещата не вървят
по план. Забавните хора
знаят как да бъдат гъвкави в социални ситуации и
точно затова си изкарват
добре. Не се шашкай, ако
се окажеш сама на парти
(да, приятелите ти са се
отлюспили, така че карай
нататък). Използвай го
като възможност да усъвършенстваш умението си
да общуваш... и може би ще
си тръгнеш с телефонния
номер на някой готин тип
или с интересно предложение за работа.
От 1 до 6 отговора в):
Ти си енергична и винаги готова за приключения.
Не е чудно, че си като магнит за мъжете и за приятелите си. Жадуваш за
вълнуващи преживявания
и си осигуряваш купища
адреналин благодарение на
неизменно претъпкан социален график. Естествено
няма лошо да му отпускаш
края, но не е зле да го правиш така, че останалата
част от живота ти да не
излезе извън контрол. А и
неуморният ти купонджийски хъс може да стане леко
досаден за приятелите ти,
които не са чак такива ентусиасти.
Не казваме, че трябва
веднъж завинаги да сложиш
край на бурните нощи и лудите срещи, като вместо
това се паркираш кротко
пред телевизора. Но защо
не опиташ да вкараш в програмата си няколко по-спокойни занимания. Веднъж
седмично разпускай само в

собствената си компания,
независимо дали като си
вземеш вана, или се потопиш в любимата си книжка.
Първоначално може да ти
се стори, че се опитваш
да укротиш топката, точно когато най-много ти се
дивее, но после ще видиш,
че малките паузи от този
сорт са идеалната възможност да релаксираш.
Друг съвет: следващия
път, когато се изкушаваш
да висиш в готиния нощен
клуб, докато не светнат
лампите и не започнат да
метат (въпреки че имаш
важна среща на следващата сутрин), погледни в
близкото бъдеще и помисли
какви ще бъдат евентуалните последици (готова
ли си да посрещнеш адския
махмурлук?). Казано с други думи, от време на време
следвай разума..., а не инстинкта си за забавления.
Ще разбереш, че можеш
да си Усмихната, Успешна,
Удивителна без нонстоп да
търсиш вълнения на високи
обороти.
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ОВЕН Започва нова седмица, а вие се връщате към проблеми от миналата сряда. Ако са финансови, ще сте доволни от развоя, но не веднага. Овните не се разбират много с влиятелни партньори и шефове,
да потърсят доказателства за тезата си, силно покровителство. Ще защитите принципите си, ала напрежението е доста, отделете си време за отдих
и повече анализи. Пречките откриват шанс.
ТЕЛЕЦ Напрегнато начало на деловата седмица, възникват куп извънредни задачи. Телците обичат да действат по добре обмислен план,
ала сега трябва да се съобразят със ситуацията и да бързат повече в
работата си. Някои гонят свои амбициозни цели, но май пилеят време
и енергия без особен резултат. Пазете се от грешки и преумора, гледайте у
дома да не се почувстват пренебрегнати.
БЛИЗНАЦИ Хубави шансове за изява, печалби и забавления. От
Близнаците зависи на кое ще поставят ударението, има някои от знака, които се хващат с куп неща едновременно и резултатът остава
далече от очакванията им. Други упорстват много в работата си, успехите им може да предизвикат завист, маскирана като критика. Не влизайте в
спор, свършеното говори ясно.
РАК Началото на седмицата ви изправя пред доста делови пречки,
някои ще ви накарат да анализирате начинанията си, да се откажете от редица заблуди. Раците бавно, но сигурно налучкват пътя към
професионалните успехи и печалби, някои се ориентират и към нови
партньорства в работата. Ако имате задължения към семейството си и други
роднини, време е да ги изпълните.
ЛЪВ Планирали сте много и амбициозни задачи, ала работата нещо
не тръгва. Лъвовете да не винят обстоятелства и партньори, трябва
да бъдат по-прецизни при изпълнението. Някои си прощават дребните
пропуски, а после се оказва, че нещата не са били толкова безобидни.
Бъдете предпазливи на път, макар че обикновено се справяте добре сред непознатите хора и места.
ДЕВА И за вас седмицата се очертава с трудности. При група Деви
проблемите са заради близки хора, втори пък не са доволни от перспективите на работното си място, макар че много се стараят да харесат на шефовете. Спокойно, вашите професионални умения са оценени и ако не останете в същия, скоро ще си намерите и по-добър екип. Търсите
сговор, но дръжте и на своите принципи...
ВЕЗНИ Новата седмица идва с напрежение в работата. Трудностите
са си трудности, а май дисциплината в екипа не е на ниво. Везните
намират подходящия тон, за да накарат колеги и подчинени да се
стегнат и да си гледат работата по-съвестно, клиентите трябва да
останат доволни. Може да ви се разсърдят и вкъщи, че проявявате строгост,
скоро обаче ще се убедят в правотата ви и ще забравят.
СКОРПИОН Сега работата ви не тръгва така спорно, както сте си
представяли. Скорпионите да не намаляват старанието, шефовете си
дават сметка за техните умения, за дисциплината им, ала ситуацията
е такава. След време ще имате по-добри възможности за кариера и
стабилизиране на доходите. Сега е разумно да обединявате сили с колеги и
познати, печалбите са сигурни, редовно почивате.
СТРЕЛЕЦ Хубаво начало на седмицата, получавате интересни и
перспективни делови задачи, разчитате на съвети и друга навременна информация от колеги, а и познати. Стрелците умело плуват по
течението на събитията, сега да не намаляват старанието и бдителността си, шефовете са доста взискателни. Някои получават висок пост, ала и
отговорностите за екип ще са по-тежки.
КОЗИРОГ В тези дни не споделяте нашироко проблемите си, задачите
ви са трудни и концентрацията в работата ще помогне да ги свършите
по най-добрия начин. Някои Козирози са влюбени и това ги кара да се
затворят, да обмислят внимателно нещата, връзката им не тръгва леко.
Сега е важно да направите стъпка в кариерата, всичко друго ще уточните с
избраника си и ще напасвате.
ВОДОЛЕЙ Трудна седмица, но все пак трябва да отделите и време да
се видите с роднини, приятели. Водолеите влагат много старание в работата си, обаче резултатите не ги удовлетворяват даже да са високи и
заплащането да е ОК. Не допускайте песимисти да ви влияят, пречки в
работата винаги е имало и сте се справяли. Някои споделят грижи с близки,
ала решението е само в техни ръце.
РИБИ Ще имате доста поводи за спорове, връщате се и към стари
проблеми. Само че Рибите трябва да заложат на привличане на съмишленици и сътрудници, работата е повече, има и трудности. Пък и
ще се чувствате по-уверени, ако първо обсъждате идеите си с партньори и ако разпределяте всекиму неща, които умее най-добре. Откроявате се
в екипа, а и на изпити.

Защо мозъците на възрастните са по-бавни
Мозъците на възрастните
хора са по-бавни, защото са
натоварени с повече информация, а не защото са послаби, установи германско
изследване, цитирано от в.
"Дейли телеграф".
Екипът на д-р Харалд Байен от университета в Тюбинген констатира,че сивото
вещество на човека действа
по-бавно при възрастните,
защото то трябва да "прегледа" много по-големи масиви информация, за да си
припомни прости факти.

От проучването ставало
видно, че мозъците на хората на възраст дефакто са
по-мощни и функциите им
не намаляват. Екипът използвал компютри, за да
проследи когнитивнитеим
способности с напредването на времето.
Учените
програмирали
компютрите така, че всеки
ден да научават нови думи
и команди, точно както се
обучават и хората. При тези
компютри, които не били
"чели" много, се наблюда-

вали процеси, подобни на
тези, протичащи в младите
мозъци. А тези, претрупани с информация, реагирали като хората на възраст.
"Състарените"
машини
действали по-бавно, но това
се дължало на увеличената
им база данни. Поради тази
причина те трябвало да преработват по-големи информационни масиви.
Според екипа на д-р Байен това е причината, поради която по-старите хора
често забравят някои неща.

судоку * судоку * судоку * судоку * судоку * судоку
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
Един мъж се притеснявал,че
жена му вече не чува и ще има
нужда от слухов апарат. Тъй
като не бил сигурен какво точно да направи, се обадил на семейния лекар за съвет. Той му
казал, че има един съвсем прост
непрофесионален тест, с който да разбере колко сериозен е
проблемът.
- Можеш да направиш следното. - казал лекарят - Застани
на 15 м. от нея и й кажи нещо.
Ако не те чуе приближи се на 10
м., после на 5 и така, докато получиш отговор.
Същата вечер жената приготвяла вечеря в кухнята. Мъжът бил в дневната и си казал:
"Ето сега съм на 15 м., да видим
какво ще стане", и попитал с
нормален тон:
- Какво има за вечеря?
Не получил отговор. Приближил се до кухнята на около
10 метра от съпругата си и попитал отново:
- Скъпа, какво има за вечеря?
Отговор отново не последвал. Преместил се с още 5
метра, задал въпроса, но пак не
получил отговор.
Тогава мъжът влязъл в
кухнята само на два метра от
жена си.
- Скъпа, какво има за вечеря? - попитал той.
- Пешо, за пети път вече ти
казвам - пиле!!!

Нас от сняг не ни е страх!...

Спектакъл на ансамбъл "Мизия" за освобождението

Светослава
АТАНАСОВА
Свободата, катарзисно постигната и
възпята в стих, песен
и народен танц - тези
основни
моменти,
градящи спектакъла на ПФА "Мизия"
белязаха тържественото честване на
136-та годишнина от
Освобождението на
Търговище. Свидетели бяхме на прекрасни изпълнения,
в които народното
веселие и лириката от сцената на
Младежкия дом се
редуваше със сери-

озността на темата,
прекрасно поднесена от младия актьор
Димитър Караиванов. Като наниз от
мъниста в концерта
прозвуча идеята за
възраждането
на
града от пепелта,
заедно с приказната, самодивна красота на българската жена, описана с
думите:"Била смугла
и млада. Била дива
и ничия...", пресъздадена по хореография на самия Любчо
Василев - художествен ръководител на
ансамбъла.

„Панчев” ЕООД
Превоз на пътници в страната
ЕКСКУРЗИИ
 0893 58 70 10
 0885 34 66 08

Духовият оркестър
- отново в bTV

Красимира Коларова и Духовият оркестър при
Община Търговище получиха покана за VIP гости
в телевизионното шоу "Комиците" на bTV. Предаването ще бъде излъчено на 7 февруари 2014 г.,
петък, от 21.00 часа. Заснемането на участието ще
се осъществи на 4 февруари.
Поканата е по повод впечатляващото гостуване
на Духовия оркестър и Красимира Коларова в предаването на bTV "Нека говорят ...с Росен Петров",
което предизвика сериозен интерес сред аудиторията на 26 януари тази година.

Четирима нови
в "Светкавица"

С четирима нови футболисти "Светкавица" ще проведе първата си тренировка за
пролетния дял във "В" групата днес, 3 февруари. Новите имена в отбора са: Георги
Дамянов от Кубрат; Мариян Станчев, играл досега в Швейцария; Христо Александров от Русе и Цветан Илиев – бивш състезател на „Светкавица”, игра до момента за
„Нефтохимик”.
Според председателя на Управителния
съвет на клуба Васил Дойчинов, Николай
Вълев - Гонзо е напуснал отбора, като от
новия сезон ще играе в Ямбол.
В "Светкавица" се завръщат Славомир
Илиев и Невен Венков, които през почивката са били в чужбина.

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700



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

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

