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Коледни дни в Търговище Най-добре се

Коледните мероприятия и тържества в Търговище започват от днес,
10 декември. Това съобщават от пресцентъра
на общинската администрация.
Коледният базар е
организиран и днес ще
започне
поставянето
на търговските маси и
увеселителни
съоръжения. На Цветарската улица в града ще се

извършва продажба на
стоки, свързани само с
коледните и новогодишни празници - печатни
произведения, украса,
сурвакници, детски играчки, подаръци и други
подобни. Продажбата
на елхи ще става в три
пункта на отредените
терени за търговска
дейност на "Общински
пазари" ООД: ул. "Бенковски", кв. "Запад" и

общинските
пазари.
Стационарните увеселителни
съоръжения
могат да се поставят на
пл. "Независимост" по
схема, определена в община Търговище.
Няколко изложби ще
бъдат сформирани през
това време, съответно
на книги, детски рисунки, коледни картички и
украса. Тазгодишната
програмата е богата и
на концерти за деца и
възрастни. Подготвени
са от колективите на
Второ СОУ „проф. Никола Маринов”, Младежкия дом, вокалноинструментален състав
„Златни зари”, Духовия
оркестър, хор „Родна
песен”, хора на малките
при Обединения детски
комплекс,
музикална
школа „Ню войсис” и оркестър “Канарите”.
„Коледна приказка”
ще представи екипът на
Кукления
(на 2 стр.)

В Дом майка и дете
в Търговище

Търговище, ул. "Г.С. Раковски" № 24
 6 60 11
 0896 691 035

живеело във Виена

Ние искаме тук и сега по- УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
добър живот и бъдеще

Коментар на Божидар НИКОЛОВ на изгодни цени без посредници,
землищата на:
Къде хората живеят най-добре? Ще кажете Търговище, в
Буйново, Буховци, Въбел, Макаририторичен въпрос, на който обаче всеки по
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
своему има отговор. Една е истината, която Острец, Надарево и други в община Търговище,
сигурно ще обедини всички отговори – не в всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
България. Причините – безкрайно обсъждани,
и Велики Преслав.
посочвани и до болка познати на всички. Ос- За целта фирмата разкри офис:
вен, може би, на политиците и на акулите от
Търговище, ул. „Раковски“ 3
едрия бизнес. Останалото се казва народ.
Телефони за контакт:
Започвам с тези уводни думи, за да спо0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
мена, че още веднъж сме наредени сред по0885/790 121; 0885/ 790 151
следните в света и по житейските добродетели, които трябваше да имаме и като резултат
0897 99 88 69
от демократичните промени. Нейсе /както би
КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
казал днешният бай Ганьо/ не се случи. Дори
Община
Търговище,
Община Попово
столицата ни, красивата и обгрижвана от правителството метрополия, не намира добро
и Община Лозница
място в световните класации. От българскиАтрактивни цени! Плащане веднага!
те градове, сред 221 града в света, присъства
Тел. 0601 6 52 45
само София в проучването, а то е извършено
върху 39 показатели, които определят качеството на живот: политическа и икономическа
стабилност, БВП на глава от населението,
образование, здравеопазване, безработица, С а м о с т о я т е л н а
опазване на природната среда, инфраструктура и т.н. Според тях, 15 от най-добрите за изложба на Христо
живеене 25 града са в Европа. Но без нас. За Колев – художник,
четвърти пореден път австрийската столица
треВиена е определена за най-добър града за спортист,
живеене в света. След нея на второ място се ньор по спортна
нарежда Цюрих, а по-нататък следват Оукланд, Мюнхен, Ванкувър,
(на 2 стр.) гимнастика (на 4 стр.)

,

„Страстите Христови”

Деца дариха
топлина
Ние сме коректни партньори с Общината

2013

Борислав КУРДОВ
За една благородна
инициатива научихме
в редакцията на „ТН”.
Ученици от 9 Б клас на
Професионалната гимназия по икономическа
информатика
„Джон
Атанасов” в Търговище,
с класен ръководител
Галина Петрова, зарадваха възпитаниците на
Дома за медико-социални грижи за деца,
като им подариха топли
терлици и шалове.
Десетината ученици
посещават „Ателие по
плетене” към гимназията, ръководител на който е Петрова. От там е
тръгнала и идеята – да
изплетат шалове и терлички за децата, които
не се радват на родителска ласка. (на 8 стр.)

Това заяви управителят на фирма „БКСТърговище” ГАЛИН ДАЧЕВ, в разговор с
Божидар НИКОЛОВ, за събирането на боклука, чистотата и зимното поддържане

- Г-н Дачев, безспорно „БКС-Търговище” се
утвърди като стабилна
и добре работеща общинска фирма. А по това
време на годината очите
и мислите на търговищенци са обърнати към
нея, в очакване на добра
работа по почистване
и поддържане на града при зимни условия.
Какви са най-сериозните
задължения на фирма
„БКС” в първите дни на
зимата?

- Първо искам да кажа
няколко думи за приетатa
в общинския съвет плансметка, където предвидените средства се виждат
твърде големи на някои
хора. Затова ще обясня,
че в план-сметката на община Търговище влизат
дейности, които касаят
не само почистването на
града, но и внасянето на
задължителните такси по
Закона за управление на
отпадъците,
озеленяването и поддържането на
зелените площи, както
и други мониторингови
дейности,
включително
предпроектните плащания
на общината, свързани
със съоръженията, които
тя изгражда и поддържа,

в това число и депото за
отпадъци. Гласуваните за
предстоящата 2013 г. средства от Общинския съвет
в града за тези дейности
са 3 646 000 лв. Така че
трябва да се разясни, че
цялата тази сума няма да
бъде изразходвана само
за чистотата в града и извършваните от „БКС” услуги. И не бива да се говори,
че видиш ли с годините
парите стават все повече
и всички те са за дейностите, извършвани от „БКС”.
Трябва да се знае, че
основното, с което фирма „БКС” е ангажирана, е
почистването на улиците,
извозването на отпадъка,
миене, метене и снегопочистване. А допълнително

– с поддържането на общинската и част от републиканската пътна мрежа,
средствата за което остават извън упоменатата
по-горе план-сметка. Като
акумулираните пари покъсно отчитаме като приходи от дейности в отчета
ни пред Общинския съвет.
„БКС” на първо място
извършва услуги на община Търговище, както на
партньорски организации,
на фирми и частни лица.
Съответно за тази работа
получаваме средства за
извършените от нас услуги. Като второ трябва да се
знае, че цените, които формираме за услугите са без
ДДС, защото това повелява Законът за (на 2 стр.)

Понеделник, 10 декември 2012 г.
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И в Търговище

Младоженците
луднаха

Нумеролози и фаталисти
съветват настойчиво бракове
да не се сключват на тазгодишното съвпадение от дати
12.12.12 г., защото не вещае
семейно благополучие и разбирателство в съвместния
живот. Но и в Търговище има
желаещи да опровергаят лошите предзнаменования и да
покажат, че семейното щастие може да започне да се
гради винаги.
Обърнахме се към общинската служба „Гражданска
регистрация и административно обслужване” да ни кажат колко двойки са решили
да встъпят в тайнството на
семейния живот на тази сакрална дата. Специалистът
Силвия Георгиева съобщи,
че на 12.12.2012 г. ще има
седем бракосъчетания, но
все още има време и други
двойки да загърбят суеверията и да се врекат един на
друг. Имало е дори желаещи
да подпишат точно в 12.12
ч. Няма обяснение защо, но
тазгодишното съвпадение се
е харесало повече в сравнение с миналогодишното
– 11.11.11 г., като тогава са
били сключени пет брака.
Малко по-отрано ще ви
кажем, че за деня, предвиден за край на света, според календара на маите –
21.12.2012 г., все още няма
заявени бракосъчетания в
Търговище.
"ТН"

Коледна благотворителна кампания на БЧК

„Топъл обяд" за деца

Благотворителна инициатива поде и тази година
организацията на Българския червен кръст в Търговище. Съвместната кампания вече е в ход, като се
реализира по програма „Топъл обяд". Инициативата се
осъществява в навечерието
на коледно-новогодишните
празници и цели събиране
на пари за осигуряване на
безплатен обяд в училище
за нуждаещи се български
деца, уточни директорът
Ваня Борисова.
Кампанията ще продължи до 4 януари 2013 г. За
трета поредна година „Кауфланд" подкрепя инициативата. В магазините на
мрежата в страната са поставени благотворителни
кутии, в които клиентите
могат да даряват парични средства. От тях ще се
възползват сираци, безпризорни, деца на самотни
родители и деца от бедни
семейства.
След завършването на
миналогодишната кампания в Търговищка област
топла храна в продължение
на шест месеца са получавали 60 ученици от община Антоново. За учебната
2012/2013 г., благодарение
на набраните средства от
партньори и дарители, 961
деца от 17 области в страната ще получават безплатен топъл обяд в училище.

Коледни дни в Търговище
(от 1 стр.) театър, а СК по
художествена гимнастика
„Алегро” ще събере любителите на изящния спорт в
зала „Дечко Стефанов”, за
да зарадва всички с приказния спектакъл „Нашата
Коледа”, разработен по мотиви от приказката на Андерсен „Малката кибритопродавачка”.
В регионална библиотека „Петър Стъпов” ще има
коледна работилница за
изработване на картички и
сурвакници, а в читалище
„Напредък” децата на Търговище могат да участват в
коледни програми. Коледен
турнир по народна топка и
спортен спектакъл са подготвили малките спортисти
от ОДК-Търговище.
Светлините на градската елха ще бъдат запалени
на 19 декември в 17 ч. Преди това за доброто настроение на гражданите ще
помогнат възпитаниците
на Второ СОУ „проф. Никола Маринов”. За първи път
тази година в центъра на

града ще обикаля дядо Коледа. Добрият старец ще
раздава новогодишни късметчета и ще изненадва
малки и големи.

Търговско-промишлената палата

Обучение учители по
иновативни практики
Приемна за учители разкри Търговско-промишлената
палата в Търговище. Инициативата се реализира в изпълнение на проект „Иновативни
практики и методология за
обучение по икономически
дисциплини и предприемачество за преподаватели от
професионалните гимназии
и гимназии с икономически
профил в област Търговище".
Това съобщи председателят
на ТПП в областния град Оля
Иванова.
Проектът предвижда обмяна на опит и обучение
на десет преподаватели по
икономически дисциплини
и предприемачество. Насочен е към усвояване на нови
знания и добри практики от
преподавателите. А добрата икономическа подготовка
на младите специалисти и
развитието на предприемачески дух в тях, с високите

професионални умения са
гаранция за покриване на
по-добри резултати в местната икономика и в развитието
на страната.
В офиса на Търговско-промишлената палата потенциалните потребители могат да
се информират за условията
по кандидатстване за участие в обмена по проекта,
който ще се реализира при
Международния професионален колеж в Малта.
Одобрените
участници
ще прекарат две седмици в
колежа и ще се запознаят с
опита на тамошните специалисти, свързан с методите
и инструментите, използвани
при представяне и защита
на образователни програми,
като съвместна дейност на
публичната администрация и
с големи международни корпорации и малки и средни
предприятия.

Ние сме коректни партньори с...

имат задължението да контролират тяхната работа. Това се
отнася и за почистването на
селата. Длъжен съм да кажа,
че в Търговище почистването
на зелените площи също така
не е ангажимент на „БКС”, а
на общинското предприятие
„Флора”, като необходимите
средства за това също са заложени в план-сметката.
По договора за събиране
и извозване на отпадъците с
община Търговище, градът е
разделен на три зони. Първата включва идеалния център и
района около Кооперативния
пазар, като тук извършваме
ежедневно почистване и събиране на отпадъците. Във
втора зона отпадъците се извозват средно по два пъти в
седмицата. В третата зона то
е седмично, а в периферията,
промишлената зона и селата това става веднъж на 14
дни. Точно това райониране
определя таксата смет, която
гражданите заплащат. И точно за това не може в по-отдалечените квартали, където
и таксите, които гражданите
заплащат са по-ниски, да се
иска по-често събиране на битовия отпадък. Опазването на
чистотата е дълг на всеки един
от нас, а не е вменено само на
„БКС”. Затова трябва да има
разбиране и от търговищенци.
- А какви ще са ангажиментите ви през този зимен
период?
- Понеже идва зимата, ще
Служители на "БКС" по време на ремонта
уточня, че снегопочистванена пътя към Момино през лятото на тази година. то и поддържането на улици(от 1 стр.) управление на отпадъците.Този данък се внася в републиканския бюджет
директно от общината, след
което й се възстановява. В
горепосочената сума по плансметката 20% не влизат изобщо като приходи.
- Понякога гражданите на
Търговище имат забележки
за качеството на почистването, за натрупаните битови
отпадъци около кофите за
боклук… особено в крайните квартали.
- Може би, в някаква степен те имат право. Но нашата
фирма има задължение по договор да почиства от центъра
към периферията на града. А
оттам нататък ние нямаме ангажимент. Крайните квартали
се почистват от групи към общината, назначени по програми за заетост. Като именно от
общинската администрация

те при зимни условия става
приоритетно. Първо, където
се движи обществения транспорт, следват районите около обществените институции
– училища, детски градини,
болницата и др. и едва тогава
влизаме в кварталите. И тук
ще кажа, че ако трябва да се
засилва контролът върху чистотата в града, то той трябва
да е насочен към всички, които работят по поддържането
на чистотата, хигиената и зелените площи в Търговище.
Ето и малко данни за сравнение. За 2012 г. до момента
за сметосъбиране и извозване
на отпадъците приходите ни
възлизат на 830 000 лв. Имаме
приходи и от механизирано и
ръчно метене, ръчното снегопочистване, както и механичното в селата, миенето на улици, почистването на локални
замърсявания /новопоявили
се сметища в периферията на
Търговище и селата/, натоварването и извозването на отпадъците около контейнерите,
в това число и растителните
отпадъци. А през зимата и отпадъка от печките, който се
транспортира по друг начин.
Или за всички тези услуги ние
сме получили от общината
около 550 000 лв. И третото
направление е работата ни
в депото за битови отпадъци
и мониторинга на отпадъка.
Тук до края на месец ноември
ние сме отчели постъпления
от 169 000 лв. за община Търговище. Още 144 000 лв. сме
заприходили за снегопочист-

Най-добре се живеело...

(от 1 стр.) Дюселдорф, Франкфурт, Женева, Копенхаген, Берн. Последен в класацията, на 221-во място е
Багдад.
Но да се върнем на нашата столица. След като БВП
на жител на столицата е два-три пъти по-висок от този
на средностатистичски гражданин; заплатите са дватри пъти по-високи от тези в провинцията; след като в
София са най-големите инвестиции и усвоени пари за
инфраструктура – все пак любимата ни столица е извън престижните места в тази класация. Добре, нека се
тревожат софиянци, но какво да кажем ние от дълбоката провинция, които не влизаме в никакви престижни класации, по никакви показатели. Прочее, наскоро
беше съобщено, че след Разград, Кърджали идваме
ние от Търговищко и Шумен, класирани отзад напред
по стандарт на живот в страната. Това тревожи ли някого? Води ли до съчувствие и намаляване на данъците,
например? Прави ли ни по-специални в перспективите
на днешното и утрешното правителство? Защото, поживелите като мене знаят, че и в социалистическа България имаше пет-шест тогава окръжни града, между
които и Търговище, които се смятаха за социално и икономически изостанали и бяха подпомагани по някакъв
начин. Имаше преференции за икономиката /сега данъчни облекчения за бизнеса/, приемаха дори студенти
по държавна поръчка от тези региони, подпомагаха се
талантливи и перспективни млади хора и т.н. Види се
и това не проработи особено, защото не беше поставено на основата на истинска икономическа политика. А
след 20 и кусур години демократични промени у нас
властват безработицата, отчаянието, чувството за безперспективност и масовото напускане на младите хора
към големите градове и чужбината.
Все констатации, от край време, които опират до добрите намерения на поредните властимащи. А ние нито
ще отидем да живеем във Виена, нито дори ще се преместим в София в напреднали години. Искаме тук и
сега да живеем по-добре.

ването от 1 януари до 30 март
2012 г. Общо за тази година
до момента сме акумулирали
1 693 831 лв.
По сключените договори
с общинските администрации на Търговище и Попово и
фирми за депониране на неопасни битови и производствени отпадъци, се формират за
фирмата постъпления от над
2 млн. лв. за текущата година.
Както се разбира от казаното
дотук, основните приходи на
фирма „БКС” не са от плансметката на община Търговище, а са от разнопосочните
дейности и услуги, които понякога излизат извън рамките на
областта.
- Доколкото знам вие извършваните и строителни
дейности в областта и на
други места?
- Да, така е. Ние сме специализирани в ниското и
пътното строителство. Като
приходите от тази дейност
за деветмесечието са над
500 000 лв. И това е един
добър резултат на фона на
стагнацията в този бранш.
Другото перо в „БКС” е производството и продажбата
на асфалтови смеси. За жалост, поради ограничените
строителни дейности през
изминаващата година, продадохме много по-малко.
Миналата година работихме с две изпълнителски
организации-партньори на
община Търговище. Само
от тях тогава отчетохме над
350 000 лв.
- Какви са взаимоотношенията ви с общината?
- Отношенията ни са ко-

ректни и партньорски, на
което се дължат до голяма
степен добрите резултати. В партньорство с общинската управа и местни
училища организираме и
полезни инициативи. Заедно с децата сме почиствали районите около „Борово око” и „Боровец”.
Бяхме част и от акцията
за почистването на пътя
към хижа „Младост”. Ние
работим 365 дни в годината, без оглед на празници
и почивни дни. Партньори сме и със сектор „Пътна полиция”, както и на
спешния телефон 112. Нееднократно при инциденти
край „Боаза” отваряме обходния маршрут през Божурка и Презвитер Козма,
който не се поддържа от
нас. Помагали сме и при
вдигането на автомобили
след пътни произшествия. При по-голямо пълноводие на Врана с наши
машини се освобождава
коритото й от нападалите
клони и отпадъци.
Това са истините за малката фирма „БКС”, която обаче
е сериозно рамо за община Търговище. Така ще бъде
през зимата и през следващата 2013 г.
- Благодарим ви за този
разговор, г-н Дачев. А ние
се ангажираме в един от
следващите броеве да
разкажем
по-подробно
за депото за отпадъци и
новите европейски изисквания за съхраняване и
оползотворяване на битовия отпадък.

Понеделник, 10 декември 2012 г.
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Какво е Европа за мен Защо тъгуваме Да ядем по-малко,

е
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о В училище още от първи
еклас ни учат, че България се
днамира на Балканския по-луостров, в континента Ев,ропа. В някои от по-горните
екласове пък разбираме, че
-вече сме влезли в същинуската Европа, че сме стана-ли истински европейци. Е,
внали и дотогава България се
-намираше в Европа? Преди
ида влезем в Европейския
есъюз не бяхме ли европейеци? И така - ние, една от
-най-старите цивилизации на
Аконтинента, започваме да
сгоним европейски стандар-ти, стремим се да достиганем европейките нива. Кога
понятието "Европа" от геог-рафки обект се превърна в
оеквивалент на общност, в
-маркер за постигнатост и
иосъщественост и в модел за
сравнение?
Всичко това звучи объркващо и може би неясно, но
безспорен факт е, че Европа и Европейският съюз са
неразривно свързани. Европейският съюз непрекъснато нараства и се развива.
Днес думата "Европа" все
по-рядко се използва само
като географски обект, а
по-скоро се идентифицира
с общността на Евросъюза.
Дори официалният сайт на
Европейския съюз съдържа
думата "Европа", а не "Европейски съюз" ("europa.eu").
И все пак Европа не е някакво имагинерно понятие
– Европа, това е България
- това са всички членки на
Европейския съюз, Европа това сме ние - Аз, Ти и всички около нас.
Европа? Какво е Европа
за мен? Аз смятам, че тя
най-точно може да се определи като възможност - възможност за реализация, за
обучение, възможност за
успех, за кариера, възможност за едно по-добро бъдеще. Но факт е обаче, че не
всички могат да се възползват от възможността по найдобрия начин. Европейските
фондове подпомагат много
от онези, за които средствата на държавата не стигат.
Европа дава и неограничени шансове за пътуване, за
опознаване на света, който
ни заобикаля, на различните
култури. Влизането на България в Европейския съюз
несъмнено отвори изключително много врати пред нас
- младото поколение.
Казваме, че Европа ни
дава възможност за подобро бъдеще и по-добро
развитие, но защо е така?
Получава се така, защото
нашата държава не може
да ни осигури това добро
развитие, а дори ограничава възможностите ни. Ние
имаме потенциал, но той не
може да бъде развит тук и
затова се налага да търсим
бъдещето си другаде.
Днес, поради неосведомеността и незнанието на
повечето хора, се е създало едно неправилно мислене, че Европа едва ли не

Любопитно

Есе на Симона НЕДКОВА
е длъжна да раздава пари
наляво и надясно на всеки,
който поиска. Безспорно
това разбиране е неправилно, дори абсурдно. Не трябва да забравяме, че Европа
е неизчерпаем източник на
възможности, но ги получават само онези, които заслужават и наистина се нуждаят от тях.
Чувайки думата "Европа",
първото, което ми идва наум,
е равенство. И Европейският съюз наистина осигурява
това равенство между хората, дава ни справедливост и
равен старт. В Европа всички имаме равни права и възможности и всички можем
да постигнем много, стига
да го желаем. За първи път
можем да говорим на един
и същ език и всички да се
разбираме - езикът на толерантността.
Но, пишейки това, в мен
изниква един въпрос - наистина ли всички сме с
равни права, всички ли
можем да се наречем ев-

ропейци? Онзи бездомен
клошар, спящ на пейката,
не е ли европеец? Цялото
семейство роми, ровещи в
контейнерите, не са ли европейци? Онези възрастни
хора, на които не им стигат
пенсиите, за да си купят
лекарства, не са ли и те европейци? И това всъщност
проблем на България ли е,
или на Европа? Не знам.
Но знам, че някой трябва
да направи нещо за тези
хора. Сигурна съм, че нещо
някъде се прави, но дали е
достатъчно, щом проблемите продължава да ги има.
Прекалено малка и незапозната съм, за да разисквам тези въпроси, но случват ли се такива неща и в
другите членки на Европа?
И така, излезе, че Европа
е нашата майка и дано се
справи добре с родителските грижи, за да се научим и
ние най-накрая, за да можем сами да преодоляваме

проблемите. Европа естествено няма да свърши нашата работа, но ще ни зададе
модел, ще съблюдава за
спазването на правилата.
За такива като нас, които все още търпят критики
по отношение на съдебната система и спазването на
правилата, нормите и законите, Европа е сигурност.
Тя следи дали системата
работи и съблюдава за реда.
Като една истинска майка,
Европа се грижи за своите
деца и се бори за справедливостта. Наказва онези, които са сгрешили, и толерира
послушните. Осъзнаването
на мястото ми в мащабната европейска общност ми
даде първото сигурно усещане, че зад мен има сила,
която може да ми бъде от
полза, която може да ми
даде шанс да реализирам
целите си, която може да ме
защити и да ми помага да
отстоявам правата си.
Европа обаче е и избор
- всеки сам избира дали е

достоен да бъде истински
европеец и дали иска да
бъде такъв. И естествено
Европа е отговорност - така
както Европа е поела отговорност пред нас, така и
ние сме длъжни да бъдем
отговорни членове на общия европейски дом.
Когато бях по-малка, за
мен Европа звучеше като
една недостижима цел, синоним на приказка, на нещо
прекалено хубаво, за да е
истина. Чувайки тази дума,
в съзнанието ми изникваха
картини на един съвършен
свят, свят на мечти, чудеса
и красота, свят на любов и
щастие. И днес осъзнавам,
че този свят не е бил само
плод на детското ми въображение, а е реалност. И
вече не е недостижима
цел, а факт - сега ние сме
част от Европа и тя е част
от нас, ние сме в Европа и
тя е в нас. Европа - това е
нашето бъдеще.

през зимата

Близо 85% от хората по
света се чувстват потиснати
от настъпването на зимата
по данни на ново международно изследване.
Най-студеното време в
годината ни прави по-нещастни основно заради невъзможността да излизаме
по-често навън и да поддържаме социалния си живот, а
на второ място анкетираните
посочват прекалено кратката
светла част от денонощието.
Именно липсата на повече
светлина и слънце ни кара
по-лесно да изпадаме в негативно настроение и бързо да
губим тонуса и мотивацията
си.
По-оскъдната дневна светлина през зимния сезон нарушава баланса на някои
химически съединения и хормони в мозъка, което води до
по-честата поява на депресивни състояния.
Това е така, защото количеството на хормона мелатонин (помагащ ни по-лесно
да заспим) се увеличава и
ние постоянно се чувстваме
сънливи и уморени, а хормонът серотонин (свързан с радостните емоции) се отделя
в по-малки дози от мозъка,
което обяснява и по-редовно спохождащите ни мисли
на отчаяние и тъга, скове ли
зимата.
Експертите допълват, че
най-ефикасният и бърз начин да си върнем кондицията
е като увеличим своята физическа активност.

Вредата от
ароматерапия

Набиращата все по-голяма популярност ароматерапия
може да е много вредна за сърцето, показва ново проучване,
проведено в Тайван.
Терапията, при която се
вдишват етерични масла, може
да бъде полезна за кратко време, но в същото време може да
е и много опасна.
В изследването участвали
100 души, които в продължение
на два часа вдишвали масло
от бергамот. Преди и след теста учените измерили нивата
на кръвно налягане и пулс на
участниците, предаде БГНЕС. В
първия час от ароматерапията
сърдечната честота намаляла.
След още 45 минути терапия
с масла систоличното кръвно
налягане паднало, а ударите на
сърцето при някои участници
намалели два пъти.
Специалистите предупреждават, че прекомерната употреба на масла за освобождаване
от стреса могат да имат точно
обратния ефект и да натоварят
сърцето и цялата сърдечно-съдова система.

Това ви интересува

без да гладуваме

Апетитът има най-голяма
вина за излишните килограми, които така ни тормозят.
Почти всеки в някакъв период от живота си търси един
или друг начин да запази или
възвърне стройната си фигура. В името на нея спазваме
диети, дори такива, които не
ни допадат, стараем се да потискаме или намаляваме апетита си, страдаме от чувство
за глад.
В резултат на това стресът в организма нараства, а и
вече е доказано, че килограмите свалени в състояние на
стрес, след това ще се възстановят.
Специалистите, които се
занимават с въпросите на
здравословното
хранене,
смятат, че за да се запази фигурата не е задължително да
се спазва диета. Трябва просто да се контролират менюто
и апетитът и да не се преяжда, споделят те.
Предлагаме ви четири метода за намаляване на апетита без особени натоварвания
за нервната система.
Увеличете приема на течности
Водата намалява апетита. Най-добре минерална,
но в никакъв случай газирана. Соковете (без захар и
подсладители!) също помагат. Този начин, освен че е
доста ефективен, е и много
полезен за нормалната работа на стомашно-чревния
тракт. Чаша вода преди хранене е прекрасно средство
за включване на процеса на
храносмилане и за създаване
на усещането за пълнота в
стомаха, а това, разбира се,
силно намалява апетита.
Намалете подправките
Подправките и солта не
понижават апетита. Точно
обратното – те раздразват
стомаха и способстват за
допълнителното отделяне на
стомашен сок, който дразни
лигавицата. За да се премах-

"Европейски ден” организира читалището в Кралево
Емине СЕЛИМОВА, читалищен секретар при НЧ
"Пробуда 1928" с. Кралево
На 5 декември в читалището в Кралево, общ. Търговище се проведе „европейски ден” на тема „Мисия
доброволец”. Инициативата
бе включена в т.нар. седмица „Европа – България”,
част от комуникационната
стратегия на Р България
за Европейския съюз. Форумът се провежда под
патронажа на областния
управител Митко Стайков
и включва поредица от
културни и информационни
прояви във връзка с 5-те го-

дини членство на страната
ни в ЕС.
В Кралево инициативата
бе отбелязана с прожектиране на презентации,
клипове и филми, свързани с доброволчеството и
включването на България
в Европейския съюз. Участниците – ученици, родители и младежи, активно
участваха във викторината
и събеседването по темата. Интерес предизвика и
информационният кът за
Евросъюза, а награди получиха тези, които написаха и нарисуваха творби за
предварително обявеният

конкурс за проявата.
Децата от детската градина също бяха част от
участниците в инициативата. Те проявиха огромен интерес и с радост се
включиха в работилницата
за изготвяне на коледна и
новогодишна украса заедно с учениците като всяко
дете оцвети коледна картинка, на която залепи флаг
на страна от Европейския
съюз. Партньори на НЧ
„Пробуда 1928” с. Кралево
за организиране на събитието бяха I ОУ „Христо Ботев” в Търговище и ЦДГ „1
юни” в Кралево.

не раздразнението и да се неутрализира киселината, организмът ще иска повече храна,
тоест апетитът ще се повишава. Затова, ако проблемът за
поддържане на теглото или
намаляване на апетита е актуален за вас, забравете за
солените и пикантни ястия.
Шоколадът
притъпява
апетита
Той е един от най-приятните и любими начини за
намаляване на апетита. Не
случайно на децата преди
ядене не им дават бонбони.
Вие също можете за тази цел
да използвате бонбони, но
по-полезно е да изяждате 2-3
парченца горчив шоколад. И
не просто да го изядете, а да
го задържите по-дълго в устата. Чрез рецепторите на устната кухина мозъкът ще получи сигнал за постъпването на
нещо сладко, а следователно
за достатъчно калории и желанието за ядене ще изчезне.
И разбира се, не прекалявайте! Не изяждайте по половин
или един шоколад, защото
така ефектът се губи.
Яжте повече плодове
Ако не можете по никакъв начин да се преборите с
апетита си, яжте плодове и
зеленчуци. Те няма да го намалят, но поне ще го задоволяват без прием на много
калории. Поставете на леснодостъпно място плодове или
зеленчуци. По своя състав,
хранителни качества и ползи
те са за предпочитане в сравнение с кроасаните, пицата
или набързо приготвената
"натурална" химия.
Да намалим апетита преди сън
Много хора се оплакват,
че поради чувството за глад
преди сън, не могат да заспят
на празен стомах, чувстват
физически и психологически
дискомфорт и не се наспиват
добре. Има изход от тази ситуация! Според диетолозите,
именно нощните часове, тоест, времето за сън, трябва
да се използва за отслабване.
Един час след заспиването
в тялото се активизира зоната
на хипофизата, която активно
изработва аминокиселините
аргинин и лизин. Тези киселини не намаляват апетита, но
синтезират хормона на растежа, който заставя мастните
клетки да отдават на организма запасите си от енергия.
Тези киселини са съдържат в голямо количество в
обезмасленото мляко. Затова, ако изпивате преди сън
чаша мляко, ще се избавите от чувството за глад и
ще спомогнете за активното
разграждане на мастните
клетки, които ще ви зареждат със сила и енергия.
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„Страстите Христови”
Божидар НИКОЛОВ
При висок интерес и
в мила приятелска обстановка на 5 декември
художникът-самодеец
Христо Колев откри
своя самостоятелна изложба. Това стана във
фоайето на художествена галерия „Никола
Маринов”, където Христо изложи над 30 платна, половината от които
– портрети. Сам беше
озаглавил живописната
експозиция „Страстите
`
Христови”,
като представя различни моменти от цялостното творчество на автора.
За търговищенци и
поживелите хора на
този град Христо Колев
е познато име и не само

обичан художник. Всъщност, той е по професия
спортен деятел и години
наред беше треньор по
спортна гимнастика, за
което заслужи званието
„Заслужил треньор на Р
България”. Десетки са
спортистите-гимнастици, които той е открил
и изградил като спортисти и личности. Някои
от тях далеч надминаха
учителя си и станаха носители на награди и медали. И все пак интимната страст на Христо
си остана общуването с
перото, с четката и платното. В тази паметна за
него вечер художникът и
спортистът бяха уважени и почетени заедно.
Приветствие по случай

СИРИЯ:

изложбата беше отправил лично председателят
на Българската федерация по спортна гимнастика Йордан Йовчев. Приветства го и народният
представител Румен Такоров, който някога е бил
негов възпитаник.
Изложбата бе открита от директора на художествената галерия
в областния град проф.
Димитър Чолаков и организаторът на експозицията Доротея Васева.

В експозето си тя разкри
още една от дарбите на
Христо Колев, а именно писането на стихове.
Специален поздрав за
автора по повод първата
му художетсвена изложба бяха изпълненията
на балетна формация
„Търговище”, деца от клубовете по художествена
гимнастика „Алегро” и
по спортна гимнастика
„Торнадо”.
Изложбата
ще остане подредена до
януари 2013 г.

Отлично представяне в Благоевград
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Подготвя химическа атака

Сирийската армия е
готова да използва химическо оръжие и само чака
заповед за това от президента Башар Асад, заявиха американски служители
пред телевизия Ен Би Си,
предаде БГНЕС.
Източниците, пожелали
анонимност, посочили, че
военните вече са заредили
прекурсорите за нервопаралитичния газ зарин в
авиобомби, които може да
бъдат използвани срещу
цивилното население.
Все пак обаче американските служители уточнили, че бомбите не са качени на самолети, тъй като
президентът Асад още не
е дал последната заповед
за използването им. Според тях, ако Асад реши
да използва химическото
оръжие, "светът разполага
с малко възможности да го
спре" въпреки предупрежденията напоследък на
международната общност.
Заринът е смъртоносен
газ, който през 1988 г. войските на тогавашния иракски президент Саддам
Хюсеин използваха срещу
населението на кюрдския
град Халабжа и умъртвиха
5000 души.

ПАЛЕСТИНА:

Пет купи и 36 медала за СК „Торнадо” Правят
министерство
на отбраната
състав Станислав Кирилов, Галин Върбанов и
Пламен Каралийски, се
класира на първо място,
като завоюва 7 медала
- Станислав е втори в
многобоя, със златен
медал на прескок, сребърен на успоредка и 2
бронзови на земя и успоредка, Пламен е със
сребърен на халки,
а Галин с бронзов но
кон с гривни.
Отборът на 10годишните /Пламен
Цачев, Петър Косев, Жислав Жечев, Стоян Стоянов и Илиян Манев/
са втори отборно,
като Христо е шампион в многобоя и
успоредка, Стоян е
с два златни медала на земя и прескок, Петър с два
златни медала на
АГРОЕЛИТ – халки и кон с гривни,
а Жислав с бронзов на
Б. МИТОВ
прескок.
търси да назначи за свине12 годишните – Хрисфермата си в с. Алваново тиян Христов, Васил
ГЛЕДАЧ

СК „Торнадо” Търговище за четвърта
година взе участие в
деветото издание на
международния турнир
по спортна гимнастика „Любчо Солачки” в
Благоевград с участието на над 150 състезатели от Гърция, Сърбия
и България.
Клубът участва с
гимнастици във всички
възрастови категории,
като при най-малките –
8, 10 и 12 годишните се
представи с възпитаници на Обединен детски
комплекс. Отборът в категория до 8 години, в

Изисквания: Опит при работа с животни се счита за
предимство.

Документи се приемат в
офиса на фирмата, на адрес гр. Търговище, ул. Цар
Симеон № 4 или на e-mail:
agroelit@abv.bg

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена,
старо стоителство, в района на
Архива на НОИ
тел. 0888 599 205

Василев, Лъчезар Замбев и Светозар Георгиев са трети отборно,
като Християн е трети в
многобоя, втори на халки и с още 2 бронзови
медала. Васил е също с
2 бронзови медала.При
14 годишните /Георги
Иванов, Милен Енчев
и Пламен Шейтанов/

сител на още 2 бронзови медала.
При най-големите 16
годишните /Светослав
Ангелов, Исмет Исметов и Галин Иванов/
клуба е втори отборно.
Светослав е със седем
медала - 1 златен, 2
сребърни и 4 бронзови, а Исмет Исметов е

Хамас си прави собствено министерство на
отбраната. Тази структура
ще действа само в ивицата
Газа. Това съобщи министърът на вътрешните работи
на Хамас Фатхи Хамад, цитиран от МИГнюз.
Хамад, който отговоря
за службите за сигурност
на ХАМАС в Ивицата Газа,
направи това изявление по
време на церемония в чест
на полицейските служители и сътрудниците на службите за сигурност, които са
се отличили по време на
израелските въздушни удари. Хамад не е обяснил кога
точно планира създаването
на новото министерство.
До момента функциите
на министерството на отбраната бяха изпълнявани
от министерството на вътрешните работи на Палестинската автономия, което
ръководи всички силови
структури на автономията
както в ивицата Газа, така
СК”Торнадо” са първи с бронзов медал на ус- и на Западния бряг, а президентът Махмуд Абас се
отборно, а Георги е ви- поредка.
Треньорите на клу- явява върховен главнокоцешампион в многобоя
мандващ.

и успоредка, шампион ба Снежана Стоянова,
на халки и прескок и но- Данаил Шейтанов и
Борислав Илиев са
изключително доволни от представянето
на
възпитаниците
си, които спечелиха
5 купи /2 за първо,
2 за второ и една
за трето място/ и 36
медала /10 златни, 9
сребърни и 17 бронзови/. От БФГимнастика поканиха Георги
Иванов да участва с
националният отбор
на България на Международен турнир на
Дунавските държави
в Нови Сад /Сърбия/
в края на седмицата.

САЩ:

Напрежението
ескалира, има жертви

ЕГИПЕТ:

Напрежението
в
Египет ескалира още
повече.
Египетската
армия разположи танкове пред президентския дворец в Кайро,
след като трима демонстранти бяха застреляни по време на сблъсъци между опоненти и
поддръжници на президента Мухамед Морси.
Над 350 души са ранени по време на сблъсъците през последните
два дни.
Проявите на насилие
започнаха след като поддръжниците на Морси нападнаха опозиционни демонстранти, протестиращи
срещу
постановлението
за увеличаването на президентските правомощия.
Междувременно четирима
съветници на президента
Морси обявиха, че подават
оставка в знак на протест.
Политическият съветник
Абдулфетах
посочвайки
водещите се сражения
пред президентския дворец каза,че подава оставката си защото не може

да приеме смъртта на тези
младежи,защитаващи революцията.
Египетският вицепрезидент Махмуд Мекки
направи
изявлението,че
референдумът за конституцията ще се проведе на 15
декември и призова опозицията на диалог. Един
от лидерите на опозицията Мухамед Ел Барадей
заяви,че са готови за диалог ако постановлението
на Морси бъде анулирано
и обвини президента в отговорност за вълната от
насилия в страната.

Готови за
договор за добросъседство

МАКЕДОНИЯ:

Македония
приема
българското предложение
за подписване на договор
за добросъседски отношения и сътрудничество и
е готова веднага да пристъпи към сформиране на
съвместна работна група.
Това пише македонският
външен министър Никола Попоски в отговор на
писмото, изпратено преди
дни от българския му колега Николай Младенов,
в което са поставени три
условия за продължаване
на подкрепата на София
за евроинтеграцията на
Македония, пише македонският вестник „Дневник“.
Попоски изразява же-

лание българските и македонските представители
да се срещнат възможно
по-скоро и предлага работна група за сътрудничество да синтезира и
операционализира целите
и действията в една обща
рамка. Според него след
това може да се пристъпи
към сформиране на съвет
във формата съвместни
заседания на двете правителства.
В писмото си Попоски
изразява задоволство от
зачестилата комуникация,
която прераства по думите
му в същински и конкретен
диалог, основаващ се на
европейските принципи и
ценности.

Пръснаха 2 млрд. $ за кампанията

Екип на предизборната
кампания за президент на
неуспешния кандидат на Републиканската партия в САЩ
Мит Ромни, все още разполага
с 25,7 млн. долара дарения в
банковите си сметки, съобщава
„Ню Йорк Таймс” като цитира
официална информация.

В лагера на демократите,
документите предадени на
Федералната
избирателна
комисия сочат, че екипът на
Барак Обама разполага с още
14,2 млн. долара.
Общо цялата президентска кампания е погълнала над
2 млрд. долара, която я прави
най-скъпо струващата „предизборна офанзива” в цялата
история на американската
демокрация, макар и да не е
рядкост изборните щабове да
оставят с непохарчени средства.
В тези случаи обикновено
средствата се прехвърлят в
сметките на партиите, където
биват преразпределени към
предизборните кампании на
други кандидати.

ИТАЛИЯ:

Берлускони се
готви да се върне
във властта

а
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

Давам под
ФИРМА ТЪРСИ
наем
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ ГАРАЖ – ламаринен;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
намира се на
ул. „Царевец”,
с немски
в близост до бившаили английски език
та стоматология
 0888 94 17 35
 0889 749 561
(3-4)

РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Давам под наем
ДВЕ СТАИ с кухненски бокс,
баня, тоалетна и балкон в
Идеалния център на Търговище
– втори етаж, напълно обзаведени, самостоятелна квартира
Тел.: 0890 16 44 16 (1-4)

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ПОМЕЩЕНИЕ /45 кв.м./
на ул. „Палаузов” 1 за офис или
ОБОРУДВАНО СТУДИО за красота дава под наем
ФРИЗЬОРСКО МЯСТО и място за маникюрист в ра- магазин.  0601/5 87 92 –
сутрин до 10 ч. и след 16 ч. (1-4)
йона на Банята в Търговище
Тел.: 0893 76 84 15

(3-4)

(8-9)

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам машинно ситно
нарязан обработен тютюн
Тел. 0897 686 912

(2-4)

Продавам обзаведен
АПАРТАМЕНТ в
Търговище - 64 кв.м.,
втори етаж, с мазе
Цена: 50 000 лв.
 06034/2 461

Търсим фирма или
частно лице за
почистване на външен мръсен канал
Тел.: 0894/670 770

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

Давам под наем ГАРАЖ
в Идеалния център на Търговище
 0601/8 32 81
и 0885 57 27 13



(3-4)

Продавам ДИСКОВА
БРАНА в отлично състояние – с. Братово,
Търговищко
 0878 97 13 95

(1-4)

()

(1-4)

 0897 897 805

Продавам
АПАРТАМЕНТ
в правителствения
блок в Търговище
Тел.: 0897/85 11 83

(1-2)

(4-4)

Продавам 1 дка МЯСТО в
регулацията на с. Разбойна
Цена по споразумение
 0893/76 92 26

д-р Дико Бошнаков, началник
клиника по "Ортопедия и травматология" в МБАЛ "Света Анна
- Варна" ще преглежда в МЦ
"Солигена" от 16.30 до 19.00 ч.
За справки и записвания на
тел. 0601 / 6 60 70

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА /104
кв.м./ - 5 стаи; PVC дограма и
газ; ул.”Никола Симов” 19; втори
жилищен етаж  0899 10 51 52

(4-10)

Продавам тухлена,
Търся да закупя ШАСИ на цена
масивна КЪЩА
до 2 000 лв.  0899 42 09 94
/100 кв.м./ на желано
Продавам МАГАЗИН
професор д-р
място в кв. „Изток” в
Дико
Бошнаков /89
кв.м./
в
Идеалния
център
на
Търговище с 600 кв.м.
гр. Попово; наемател – Виваком специалист "Ортопедия
дворно място
и травматология"
Цена по договаряне
 0898 44 58 48
На 14.12.2012 г. професор

Продавам или
давам под наем
ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ
/60 кв.м./ с ток и ВиК.
Намира се на ул. „Хаджи
Димитър” 10 – преди огледалото от пазара
 0601/8 46 18 и 0890 466 701
(2-4)

КВАНТОВ
МАГНИТЕН
РЕЗОНАНСЕН
Продавам ЛОЗЕ /910 кв.м./ с вила Изкупувам кафе автомати
Давам под наем АПАРТАПродавам
АПАРТАМЕНТ
/120
кв.м./
АНАЛИЗАТОР
МЕНТ /64 кв.м./, подходящ и стопански постройки в местностзаедно с местата, на които
с гараж, таванска стая и маза за
та „Серсема” над Боровата гора.
за офис, медицински
са разположени в Търговище Централна поща. Цена: 85 000 лв. Бърз инвазивен метод
Има кладенец и трифазен ток
кабинет или жилище
 0896 722 102
за спектрален анализ
 0897 83 88 53
 0889/749 561
 0898 22 83 36
Продавам камина с водна
на човешкото тяло
Продавам масивна, тухлена КЪЩА в с. БистДавам под наем разработен, напълно оборудван
риза DIPLOMAT,10 кв. ловна
ра – с гараж, стопански постройки, 1.5 дка
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60 кв.м./ - ново строител- пушка”ВОСТОК”5.6 мм. ловна пуш- Д-р. ЙОТОВА
Тел. 0888 841 993
дворно място. Продава се с обзавеждането.
ство; ул. „Никола Симов” 11 /до детска градина
ка „ТУЛА”,16 КАЛИБЪР /за колекциЦена по споразумение.  0897 334 533
Търговище,
„Пчелица”/. Наем: 400 лв.  0887 53 61 56
онер/.  0884 362 859
ул. „Преслав” №14
Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ "КЕАРА" /150 кв.м. застроена
(3-4)

(1-4)

(1-4)

(6-9)

(1-4)

(2-4)

площ/ с дворно място от 320 кв.м., находящ се до закусвалня
„Вароша” Цена 135 000 евро
 0885 55 88 20 и 0887 18 56 61
(

Давам под наем или продавам обзаведен тристаен
АПАРТАМЕНТ /90 кв.м./ в
Центъра на Търговище –
след освежителен ремонт,
на 3-ти етаж, ул. „Кюстенджа” 9, с асансьор и мазе;
възможност за паркиране
на автомобил. Наемна
цена: 260 лв./месец
Продажна цена: 75 000 лв.
 0897 40 15 80
или 0886 27 19 86
()

()

(6-9)

()

(1-4)

Давам под наем ОФИС /60
кв.м./ - ет. 2, Идеален център,
пешеходна зона
Тел.: 0896 51 51 55

()(6-8)

ПРОДАВАМ
* Къща с парцел от 600 кв.м.
на ул. „Антим I” № 51;
* Къща с парцел от 598 кв.м.
на ул. „Антим I” № 49;
* Къща с парцел от 370 кв.м.
на ул. „Шипка” № 3;
* Къща в с. Разбойна от 150 кв.м.
с дворно място 1 дка.
* Апартамент /118 кв.м./ с гараж
на ул. „Граф Игнатиев”
 0887 307 877 – Николов

Продавам
ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ
ДЕСЕРТНИ в извънучебно време –
СОРТОВЕ
индивидуален подход
ЛОЗИ
по училищната програма
 0888 72 44 06
 0893 38 55 10
(1-4)

(1-4)

(3-4)

ОБЯВА

о т М Е Х М Е Д Х Ю С Е И Н Б А Й Ъ РЛ Ъ
има следното инвестиционно намерение
СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – ОРЕХОВА ГРАДИНА, 28.828 дка
В поземлен имот №: 059022; 059023; 059029; 059028; 059024
в местността „Пореджик”
в землището на с. Кралево, общ. Търговище
Мнения и възражения се приемат в стая №5 /проход на етаж 2 – дирекция „Инвестиции и екология” в сградата на община Търговище или
кметството в с. Кралево.

На 14 декември 2912 г.
се навършват
ДВЕ ГОДНИ
от смъртта на

Йорданка
Братоева
Каваленкова
на 65 години

Íèêîé íå óìèðà çàâèíàãè,
äîêàòî èìà æèâè, êîèòî
äà ãî ïîìíÿò è îáè÷àò
Снежито, Николай, Андрей

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена,
старо стоителПродавам АПАРТАМЕНТ
ство, в района на 64 кв.м., ново строителство в разширения център
Архива на НОИ
на Търговище
Тел.
0893 /85-70-86
тел. 0888 599 205
(2-4)

Продавам БИЗНЕС
1+1 работни места магазин за изработка на бижута от
мъниста. Цялостно оборудван и стока.
Работещ!
Тел. 0895 438 412

(1-4)

Ïîíåäåëíèê, 10 äåêåìâðè 2012 ã.

6 ñòðàíèöà

ПОНЕДЕЛНИК
10 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Вяра и общество
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 До утрото на новата ни
среща - тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg - диспут за
Руско-турската
освободителна война
22:00 В кадър - рубрика
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините
bTV

bTV Comedy - В открито море
20.00 ч. - комедия
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
bTV Action

06:00 Астробой детски сериал
07:00 Батман: Дръзки и смели
- детски
08:00 Вавилон 5: На оръжие
сериен
10:00 Зона спорт
11:00 Беглецът - сериал
12:00 Най-доброто за теб научнопопулярна поредица
14:00 Мобилна връзка - екшън
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки научно-популярен
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Градът на мрака - трилър
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Минал живот - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
10:30 В неизвестност - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Изкуплението на Грейс сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Дневникът на Сюзън за
Никълъс - комедия
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Минал живот - сериал
20:00 Синове на анархията сериал
21:00 Вътрешен космос комедия
23:30 Синове на анархията сериал

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
bTV Comedy
17:00 bTV Новините
06:00 Аида - сериал
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона - 07:00 Развитие в застой сериал
сериал

ВТОРНИК
11 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Студeни следи с Надя
Обретенова
14:00
Заседание
на
В р е м е н н а т а
парламентарна анкетна
комисия за проверка
на проекта АЕЦ Белене
- пряко предаване
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай- рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова - ток шоу
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 До утрото на новата ни
среща - тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Sofia Contemporary:
Изкуството и изразните
средства: Бен Вотие документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините

08:00 Шантави рисунки анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00Психаротерапия- комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия сериал
13:30 Модерно семейство сериал
14:00 Колеж Грийндейл сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Слънчева Филаделфия сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 В открито море - комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
00:00 Комиците - шоу

09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Червената Соня приключенски
12:00 Мисия: Моят Дом предаване за архитектура
и строителство
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Светът на Висшата Лига
21:30 Студио Шуменско
Premium
Football,
директно
22:00 Фулъм - Нюкасъл - мач
от английската Висша
Лига - директно
23:55 Студио Шуменско
Nova TV
Premium
Football,
06:30 Здравей,
директно
България
Kino Nova
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
07:35 Облъчване 11:30 Бон Апети
драма
12:00 Малки жени - сериен
09:55 Да ти паднат 100 хиляди
13:00 Новините на Нова
- тв игра
13:30 Забраненият плод - 10:55 Безследно изчезнали сериен
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката 11:50 Болница Мърси - сериал
- сериен
12:45 Престъпни намерения 16:00 Часът на Милен Цветков
сериал
17:00 Черешката на тортата - 13:40 Хотел на мечтите: Индия
Ти си звездата! - тв шоу
- романтичен
18:00 Сделка или не тв. игра 15:30 Ударът - криминален
19:00 Новините на Нова
18:00 Болница Мърси - сериал
20:00 BIG BROTHER: ALL STARS 19:00 Безследно изчезнали сериал
2012 - реалити
22:00 Господари на ефира - шоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
22:30 Фирмата - сериен
23:45 BIG BROTHER: ALL STARS 21:00 Франки и Джони комедия
2012 - реалити
23:20 От местопрестъплението
Diema
- сериал
06:50
Кунг
Фу:
Ring.BG
Легендата продължава 18:00 ПРЯКО: Русия, Премиер
сериал
Лига: Зенит - Анжи
07:45 Елитни части - сериал

bTV Comedy - Кибритлии
20.00 ч. - комедия
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично предаване
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Времето лети - сериал
21:00 Седем часа разлика сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Забравените - сериал
12:00 Най-доброто за теб научнопопулярна
поредица
14:00 Градът на мрака - трилър
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадкинаучно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Жив детонатор - екшън
23:30 Експериментът - сериал
00:30 Кости - сериал
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Седем часа разлика сериал
09:00 Изкуплението на Грейс bTV
сериал
06:45 Тази сутрин 10:00 Досиетата Х - сериал
09:30 Преди обед - токшоу 10:30 Вътрешен космос 11:30 Кухнята на Звездев
комедия
12:00 bTV Новините
13:00 Престъплени от класа 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Женско царство - 14:00 Изкуплението на Грейс сериал
сериал
15:00 Някой те наблюдава- 15:00 Паудър Парк - сериал
сериал
16:00 Мъртво вълнение - трилър

18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Седем часа разликасериал
20:00 Синове на анархията сериал
21:00 Джо срещу вулкана комедия
23:00 Седем часа разлика сериал
00:00 Пропадане - трилър

16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
21:00 От местопрестъплението
- сериен
22:00 Господари на ефира шоу
bTV Comedy
22:30 Фирмата - сериен
06:00 Аида - сериал
23:30 Новините на Нова
07:00 Развитие в застой 23:45 BIG BROTHER: ALL
сериал
STARS 2012 - реалити
08:00 Шантави рисунки Diema
анимация
09:00 Комиците - шоу
06:00 Маями Вайс 10:00 В открито море - комедия
сериал
12:00 Зайнфелд - сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
13:00 Слънчева Филаделфия продължава - сериал
сериал
07:45 Елитни части - сериал
13:30 Модерно семейство - 09:00 Среднощен ездач сериал
сериал
14:00 Колеж Грийндейл - 10:00 Илюзионистът - мистъри
сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
15:00 Теория за големия взрив 12:30 Уокър - тексаският
- сериал
рейнджър - сериал
15:30
Блондинка
в 13:30 Маями Вайс - сериал
книжарницата - сериал 14:30 Комисар Рекс - сериал
16:00 Приятели - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
17:00 Домашен арест - ситком
продължава - сериал
18:00 Колеж Грийндейл - 16:30 Среднощен ездач сериал
сериал
19:00 Слънчева Филаделфия - 17:30 Елитни части - сериал
сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:30 Модерно семейство - 19:00 Уокър - тексаският
сериал
рейнджър - сериал
20:00 Кибритлии - комедия
20:00 Комисар Рекс - сериал
22:00 Приятели - сериал
21:00 Да скъсаш мрежата,
23:00 Теория за големия взрив
головете от кръга в
- сериал
английската Висша Лига
23:30 Блондинка в книжарница
(12-13)
- сериал
21:30 Студио Capital One Cup,
Nova TV
директно
06:30 Здравей, 21:45 Брадфорд Сити Арсенал - мач от 5-ти
България
кръг за Купата на Лигата
09:30 На кафе - НТВ
- директно
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод - 23:40 Студио Capital One Cup,
директно
сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката 00:00 Горещи моменти еротика
- сериен

СРЯДА
12 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Референдум
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 До утрото на новата ни
среща - сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Шоуто на Канала
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично предаване
18:30 Любов извън закона сериал

bTV Action - Най-търсеният
22:00 - екшън
19:00 bTV Новините
23:00 Синове на анархията 20:00 Времето лети - сериал
сериал
21:00 Столичани в повече - 00:00 На кея - криминален
сериал
bTV Comedy
22:00 bTV Новините
06:00 Аида - сериал
22:30 Шоуто на Слави
07:00 Развитие в застой 23:30 По средата - сериал
сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
08:00 Шантави рисунки bTV Action
анимация
06:00
Батман: 09:00 Домашен арест - ситком
Дръзки и смели - детски 10:00 Кибритлии - комедия
08:00 Менталист: Крадецът на 12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия мисли - сериал
сериал
09:00 Вавилон 5 - сериал
13:30 Модерно семейство 10:00 Кости- сериал
сериал
12:00 Най-доброто за теб н а у ч н о п о п у л я р н а 14:00 Колеж Грийндейл сериал
поредица
13:00 Най-доброто за теб - 15:00 Теория за големия взрив
- сериал
научнопопулярна
15:30
Блондинка
в
поредица
книжарницата - сериал
14:00 Жив детонатор - екшън
16:00 Приятели - сериал
15:30 BTV Репортерите
17:00 Шоуто на Слави
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки- 18:00 Колеж Гриндейл - сериал
н а у ч н о - п о п у л я р н а 19:00 Слънчева Филаделфия сериал
поредица
19:00 Менталист: Крадецът на 19:30 Модерно семейство сериал
мисли - сериал
20:00 Хванете хлапето 20:00 Кости - сериал
комедия
22:00 Най-търсеният - трилър
00:00 Експериментът - сериал 22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
bTV Cinema
- сериал
06:00Престъпления 23:30
Блондинка
в
от класа - сериал
книжарницата - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
Nova TV
08:00 Минал живот - сериал
06:30
Здравей,
09:00 Изкуплението на Грейс България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Джо срещу вулкана - 11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
комедия
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Престъпление от класа 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Забраненият плод 14:00 Изкуплението на Грейс сериен
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
15:00 Паудър Парк - сериал
- сериен
16:00 Моята палава Куки - 16:00 Часът на Милен Цветков
комедия
17:00 Черешката на тортата 18:00 Досиетата Х - сериал
Ти си звездата! - тв шоу
19:00 Минал живот - сериал 18:00 Сделка или не тв. игра
20:00 Синове на анархията - 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 BIG BROTHER: ALL
21:00 Кураж под огъня - екшън
STARS 2012 - реалити

ЧЕТВЪРТЪК
13 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва в
библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина рубрика
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:45 До утрото на новата ни
среща - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век:
Кандис Бъргън и Луи
Мал - документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели
00:00 Мотоспорт екстра

22:00 Господари на ефира шоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
Diema

07:45 Елитни части сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00Човек на града- комедия
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездачсериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис- сериал
22:00 Под кръстосан огън екшън
00:10 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
Kino Nova

07:50 Ледена
жътва - комедия
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
- тв игра
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Болница Мърси сериал
13:00 Престъпни намерения сериал
13:55 Обединени арабски
емирства - романтичен
15:40 Хазарт - драма
18:00 Болница Мърси сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Белязаният - трилър
00:20 От местопрестъплението
- сериал

bTV Action - Точен изстрел
22.00 ч. - трилър
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично предаване
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Времето лети - сериал
21:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме сериал
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
08:00 Големите загадкинаучно-популярна
поредица
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли -сериал
13:00 Лице в лице публицистично
предаване
14:00 Най-търсеният - трилър
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Точен изстрел - трилър
00:00 Код: Криминално
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
bTV
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу 10:30 Досиетата Х - сериал
11:00 Моята палава Куки 11:30 Кухнята на Звездев
комедия
12:00 bTV Новините
13:00 Престъпления от класа 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Женско царство 14:00 Изкуплението на Грейс сериал
сериал
15:00 Някой те наблюдава 15:00 Паудър Парк - сериал
сериал

16:00 Кураж под огъня - екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
20:00 Синове на анархията сериал
21:00 Град на ангели - драма
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
00:00 Клетката - трилър

15:00
Доктор
Куин
Лечителката - сериен
16:00 Часът на Милен
Цветков
17:00 Черешката на тортата
- Ти си звездата! - тв
шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
bTV Comedy
21:00 От местопрестъплението
07:00 Развитие в
- сериен
застой - сериал
22:00 Господари на ефира 08:00 Шантави рисунки шоу
анимация
22:30 Фирмата - сериен
09:00 Шоуто на Слави
23:30 Новините на Нова
10:00 Хванете хлапето 23:45 BIG BROTHER: ALL
комедия
STARS 2012 - реалити
12:00 Зайнфелд - сериал
Diema
13:00 Слънчева Филаделфия сериал
06:50 Кунг Фу:
13:30 Модерно семейство Легендата продължава
сериал
- сериал
14:00 Колеж Грийндейл - 07:45 Елитни части - сериал
сериал
09:00 Среднощен ездач15:00 Теория за големия взрив
сериал
- сериал
10:00 Под кръстосан огън 15:30
Блондинка
в
екшън
книжарницата - сериал 12:00 Питайте Джим - сериал
16:00 Приятели - сериал
12:30 Уокър - тексаският
17:00 Столичани в повече рейнджър - сериал
сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
18:00 Колеж Грийндейл - 14:30 Комисар Рекс - сериал
сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
19:00 Слънчева Филаделфия продължава - сериал
сериал
16:30 Среднощен ездач 19:30 Модерно семейство сериал
сериал
17:30 Елитни части - сериал
20:00 Парите на другите - 18:30 Питайте Джим - сериал
комедия
19:00 Уокър - тексаският
22:00 Приятели - сериал
рейнджър - сериал
23:00 Теория за големия взрив 20:00 Комисар Рекс - сериал
- сериал
21:00 Закон и ред: Лос
23:30
Блондинка
в
Анджелис- сериал
книжарницата - сериал 22:00 Самоличността на
Nova TV
Борн - екшън
06:30 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод - 00:20 Закон и ред: Лос
Анджелис- сериал
сериен

Понеделник, 10 декември 2012 г.
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Много мъдреци са казали, че животът без любов е пропилян напразно.
Други пък не отдават
такова голямо значение
на великото чувство,
възпято в музика, рисунка, стих от най-древни
времена. Но така или иначе, няма човек, който да
е безразличен към тази
тема и да няма свой коментар. Вие, ако не сте
се замисляли досега по
въпроса, седнете и решете този тест.
1. Забелязали ли сте,
че когато не сте влюбени,
жизненият ви тонус спада:
А/ животът не е само любов;
Б/ има нещо вярно в това
твърдение;
В/ да,отпуснат(а) съм,
дните ми са от сиви по-сиви;
2. Половото въздържание характерно ли е за
вас:
А/ ако нямам подходящ(а)
партньор(ка);
Б/ да, има и такива периоди;
В/ не, не се чувствам пълноценно без секс;
3. Харесват ли ви чисто
женските или чисто мъжките компании?:
А/ те също имат място в
моя живот;
Б/ когато са по делови въпроси;
В/ не, няма стимул за закачки;
4. Пред огледалото задавате ли си въпроса,
дали ще привлечете погледа на срещуположния
пол:
А/ държа да изглеждам
добре, но не секси;
Б/ само когато имам любовна среща;
В/ държа на външния си
вид, за да бъда забелязан(а);
5. Смятате ли, че можете
да имате истинско приятелство със срещуположния пол:
А/ о, това са глупости;
Б/ мисля, че може;
В/ много държа точно на
тези връзки;
6. Ако преживеете любовно разочарование, ще

се хвърлите ли веднага в
ново приключение:
А/ ще страдам силно дълго време;
Б/ да, човек трябва да се
бори за любовта си;
В/ ако много силно съм
обичал(а), няма да мога да
включа на нова вълна;
7. Ако пипнете партньора в изневяра, как ще реагирате:
А/ ще вдигна страхотен
скандал и ще го (я) захвърля;
Б/ може и да преживея
стреса;
В/ направо ще рухна психически и физически;
РЕЗУЛТАТИ:
Повече от 5 отговора "В": Любовта е солта на вашия живот. Без
нея всичко ви изглежда
безсмислено. Когато сте
влюбени всяка ваша клетка диша и живее на бързи
обороти. Тогава сте и работоспособни, готови сте
да експериментирате, да
се хвърляте в нови начинания. С една дума – просто хвърчите. Обичате да

демонстрирате
своето
чувство, показвате, че се
чувствате отлично.
Повече от 5 отговора
"Б": Хубаво ви е, когато
сте влюбени, но и не преувеличавате силата на
това човешко състояние.
Малко сте придирчиви и
затова търсите истинското, дълбокото чувство.
Само в сексавантюри не
се впускате. Искате и на
душата да ви е добре. Затова често ви сполетява

суша на любовния фронт,
но вие търпеливо чакате
своя час.
Повече от 5 отговора
"А": Май не сте от тези
хора, които казват, че без
любов биха умрели. И други неща от живота имат
стойност за вас. Едно
истинско приятелство с
хора от същия пол могат
да напълнят душата ви с
приятни емоции и да ви дадат усещането, че не сте
на тази земя.

22% от жените

Могат да живеят без
секс, но не и без шоколад

Всеизвестен факт
е, че любовта на
мъжа минава през
стомаха. Ако тази
поговорка
трябва
да бъде пригодена
за дамите, то тогава
би изглеждала така:
Любовта на жената
минава през... шоколада.
22% от жените
споделят, че шоколадът е нещото, без
което не могат да
си представят живота, показва ново
проучване на 2000
представителки на
нежния пол.
Алкохолът, сексът
и шоколадът са трите неща, без които хората не могат.
След тях се нареж-

да кафето, което също е сред
нещата, които
са
жизнено
необходими за
голяма част от
представителите и на двата пола, предаде агенция
БГНЕС.
Участниците в експеримента били помолени да се
откажат от тези четири неща за един
месец. Всеки пети
мъж признава, че
сексът е най-трудното нещо, от което се
отказал за 30 дни.
Същото отговорили
едва 9% от дамите.
За нежната поло-

никаква
трудност
да се откажат от интимните удоволствия за един месец.
Само 5 процента от
момичетата смятали, че мъжете няма
да усетят липсата
на секс.
Интересен факт
е, че найлесно хората могат да
11.12.2012г. ............с.БУХОВЦИ ........... от 10 до 12.30 ч
се откажат
/вторник/. .................................................. от 14 до 16.30 ч.
от
алко12.12.2012г. .............с. ПРОБУДА ........... от 10 до 12.30 ч.
хола през
/сряда/.....................с. АЛВАНОВО ........ от 14 до 16.30 ч.
13.12.2012г. ............с. СРЕДНЯ ............. от 10 до 12.30 ч
януари,
/четвъртък/ .............с.ЧЕРЕНЧА............. от 14 до 16.30 ч.
след като
14.12.2012г. .............с. ПРЕСЯК
си обеща/петък/ .....................с. БУЙНОВО .......... от 10 до 12.30 ч.
..................................с.ТВЪРДИНЦИ ....... от 14 до 16.30 ч.
ят на Нова
15.12.2012г. .............За арендодатели, които не са
година да
/събота / ..................могли да получат.. ...от 10 до 14 ч.
..................................наема си по обявения график
намалят
16.12.2011г..............ПОЧИВЕН ДЕН.
пиенето.
/неделя/
Ако трябЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ва да бъСЪОБЩАВА НА СВОИТЕ
дем честни,
АРЕНДОДАТЕЛИ, ЧЕ
нежната
ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО
половина от
НА РЕНТАТА ЗА
редакцията
се изненаСТОПАНСКАТА 2011-2012г.
да страшно
че
Умоляваме арендодателите за спазване на графи- много,
ка, за пропусналите да получат наема си по график, п р о ц е н т ът
присмогат да направят това в един от следващите дни на
трастените
на раздаване след
към шоко15.00 ч.
лада дами
Плащанията ще възобновим от
е толкова
10.01.2013 година
нисък.
вина от човечеството е много по-важен
шоколадът – 22%,
които
издържали
най-трудно без какаовото лакомство.
59 процента от силния пол били единодушни, че жените няма да изпитат

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ
ГРАФИК
за изплащане на наем за
стопанската
2011-2012 година
В ОФИСА
гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” №4
ДАТА ...................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ....... ЧАС
03.12.2012г. ........... гр. ТЪРГОВИЩЕ ............. от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/........ с. ЛОВЕЦ ......................... от 14 до 16.30 ч.
................................ с .ВАСИЛ ЛЕВСКИ .........
04.12.2012г. ........... с. СЪЕДИНЕНИЕ ............ от 10 до 12.30 ч.
/вторник / .............. с. МАНАСТИРЦИ ............ от 14 до 16.30 ч.
05.12.2012г. ........... с..НАДАРЕВО ................. от 10 до 12.30 ч.
/сряда/................... с.ОСЕН ............................ от 14 до 16.30 ч.
................................ с.ДЪЛГАЧ
06.12.2012г. .......... с.ОСТРЕЦ ........................ от 10 до 12.30 ч.
/ четвъртък/ .......... с.ДАВИДОВО .................. от 14 до 16.30 ч.
07. 12.2012г. .......... с. МАКАРИОПОЛСКО .. от 10 до 12.30 ч.
/петък/ ............................................................... от 14 до 16.30 ч.
08.12.2012г. .......... За арендодатели, които
/събота/ ................. не са могли да получат от 10 до 14 ч.
................................ наема си по обявения график
09.12.2012г. ........... ПОЧИВЕН ДЕН
/неделя/
10.12.2012г. .......... с. МИРОВЕЦ .................... от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/........ кв.БРЯГ............................ от 14 до 16.30 ч.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Тази седмица ще мине в твърде забързано темпо, нетърпеливи сте за делови промени. Овните да не проявяват припряност, иначе
са възможни пропуски, заради които те самите доста ще се упрекват.
Справяте се с куп трудности, околните ви се чудят, а вие се чувствате
уморени. До последно има риск от нови проблеми, не се отпускайте, жалко е
успехът да ви се измъкне накрая.
ТЕЛЕЦ Сега съвсем като Козирозите задълбавате в делови проблеми.
Нещата тръгват, но по-бавно, изисква се голямо внимание. Телците са
си стриктни в работата, да бъдат по-тактични в отношенията с колеги,
бизнес партньори. Ще уловите някаква интрига, на която следва да
противодействате деликатно. Ала ефектът ще е силен, хората ще се уверят в
коректността ви и ще ви подкрепят.
БЛИЗНАЦИ Новата седмица идва с възможности за промени. Ако
отдавна ви мъчат някакви делови проблеми – може да сложите точка. Някои Близнаци бързо си намират друга работа и екип, способностите им ще бъдат оценени и възнаградени по достойнство. Други
от знака използват благоприятните условия, за да изпълнят отдавнашен план,
претеглили са всичко, а не критикуват само конкурентите...
РАК Като Лъвовете трябва да се заемете много сериозно с някои
делови идеи, може да ви хранят дълго време. До неделя ви се отварят добри възможности, но трябва да работите здраво, не е въпрос
само до находчивост. Част от Раците имат покани за купони, да не
прекаляват с нищо на маса. Едно, че тонусът им не е висок, второ – тръгнат ли
клюки, те ще се окажат ощетени.
ЛЪВ Започвате седмицата като Раците – с много и сериозни делови
задачи. Е, поне ще сте сигурни, че доходите ви ще растат. Лъвовете
да потърсят подкрепа от компетентни приятели, вероятно начинанията
им са по-мащабни и няма да им стигнат сили сами да направят всичко.
Усвояване на нови знания и умения ще ви е от полза, а ако от вас искат помощ
– ще се радвате да услужите на близки.
ДЕВА За предстоящата седмица имате сериозни планове, но и трудностите не са малко. Девите ще изискват и от Везни да упорстват повече за изпълнение на задачите. Ала като Рибите избягвайте спорове с
близки, изпаднат ли в мрачно настроение – гледайте да ги окуражите,
а не да се натоварвате с техния песимизъм. Вашето внимание нека да бъде във
вашите дела, може да е нужна информация, учене.
ВЕЗНИ В тези няколко дни не споделяте много плановете си, а не е
зле да се вслушате в препоръките на Деви и да упорствате повече
в работата си. Група Везни се нагърбват със задължения на близки,
обещават да помогнат на приятели. Така пилеете време и сили, нужни
за ваши дела, моментът е благотворен за изява и печалби. Някои се впускат в
приказки, компанията е приятна, но не е от полза.
СКОРПИОН Седмицата идва с убедителна професионална изява и печалби, някои от знака приключват успешно важни делови начинания.
Скорпионите да не забравят хората, които са им помагали за осъществяването на смелите проекти, за обогатяване на знанията и уменията.
Понякога една добра дума ви е давала крила, май е време да направите нещо
за околните, да подкрепите техни идеи...
СТРЕЛЕЦ Трудна седмица, имате много работа, пред начинанията
ви никнат пречки. Стрелците няма да се откажат от започнатото, но
вероятно не могат да очакват голямо разбиране и помощ от колеги,
шефове или други влиятелни познати. Е, можете да се справите, само
че залагайте на дългосрочните печалби и изгоди. Едни ще ви се чудят, други
ще ви критикуват, а вие си знаете как да действате.
КОЗИРОГ Сега като Телците действате по задачите си спокойно, но
много предпазливо. Козирозите са разчитали на приятелска подкрепа,
ала близки кой знае защо се отдръпват. Ще мине време, докато разберете какви клюки са се изприказвали по ваш адрес. Хубавото е, че
работата ви е перфектна, а тактът убеждава околните в добрите ви намерения.
Обръщате нещата в своя полза.
ВОДОЛЕЙ Много уморително начало на седмицата, но резултатите
в работата напълно си струват вашите усилия. Част от Водолеите завоюват по-високи професионални върхове, втори побеждават в спор с
некоректни колеги и партньори, трети правят идеите си привлекателни
за широк кръг последователи. Близки може да не са ви вярвали особено, а
фактите са красноречиви, печалбите ви заслужени.
РИБИ В дните до петък като близки Деви трябва да се пазите от спорове и особено с хора в по-тясното ви обкръжение. Рибите да внимават с получаваната днес информация, да обмислят и най-малките
детайли, може да се окажат важни за работата им. Бъдете търпеливи,
околните сами ще улавят грешките си и ще ги поправят, пряка намеса ще носи
по-лош резултат, може да изостри отношения.

Мъжете познават колата по-добре
от собствената си анатомия
Повечето мъже знаят подобре какво се случва под
капака на колата, отколкото
как функционира тялото им,
показва проучване, проведено във Великобритания.
Девет на всеки десет
мъже показват блестящи
знания за мотора на колата, но не са в състояние
да посочат ключови части
от тялото си. Тревожен е и
фактът, че повече от представителите на силния пол

нямат никаква сексуална
култура и не са запознати
с нещата, които могат да се
объркат между чаршафите.
Едва 6% знаят причините
за импотентността, а една
трета погрешно вярват, че
тесните дънки отслабват
сексуалната им мощ.
Двама на всеки петима
мъже не могат да назоват
симптомите за сексуална
инфекция. В проучването
участвали 1500 мъже.

В периода от 1989 г. до
2005 г. броят на сперматозоидите, които средностатистическият французин притежава, е спаднал с близо 1/3.
Оказва се, че качеството на
спермата в страната също е
намаляло, гласи ново проучване.
Броят на сперматозоидите се понижава с близо 1,9%
годишно, предупредиха авторите на доклад, изследвал
над 26 600 мъже през 17-годишния период.
Процентът на нормално
оформената семенна течност се е сринал с 33,4%.
"Доколкото ни е известно, това е първият труд, сочещ тежък и общ спад на

концентрацията на сперма
на национално равнище
през значителен период от
време", пише в заключение
епидемиологът д-р Жоел льо
Моал.
"Това представлява сериозна заплаха за общественото здраве".
"Това е най-важното изследване, провеждано във
Франция и вероятно в света,
имайки предвид, че примерът е близък до общото население", изтъкна той.
Средностатистическият
35-годишен французин отделя по 49,9 млн. сперматозоида на милилитър. Броят им
обаче трябва да варира около 73,6 млн.

Французите имат все
по-малко сперматозоиди

Понеделник, 10 декември 2012 г.
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Снимка: Свилен НИКОЛОВ
ÒÎÏ ÂÈÖ

Танцува "Мизия"

В Залата на дарителя

Борислав КУРДОВ
В най-старата сграда в
Търговище – Свещаровата
къща, строена през 1860
г., която е част от комплекса на Регионалния исторически музей, бе открита
нетрадиционна изложба.

Зет хирург ще оперира тъста си. Преди
операцията тъстът
му казва:
- За всеки случай да
те подсетя - ако умра,
тъщата ти веднага
ще дойде да живее у
вас.
***
Режсьорът казва на
актрисата:
- Сега ще заснемем
сцената със скачането от моста. Хайде,
госпожице, скачайте!
- Но аз не мога да
плувам!
- Няма значение, ние
ще снимаме само скока...
***
- Мамо ма, от сватбата ми минаха само
шест дена, а той отиде да спи в другата
стая?
-Не се вълнувай,
дъще! Дори и Господ е
трябвало да си отдъхне на седмия ден.

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

Деца дариха топлина

Тя представлява зала на
дарителя, в която има експонирани над 200 предмета, дарени на Музея през
последните 2-3 години.
В изложбата може да се
видят военни униформи,
тъкани, градски мебели,

документи, градски кът и селски кът.
Със съдействието на Николай Ставрев, който е уредник в отдел „Научен
архив и недвижими културни ценности”
в Регионалния исторически музей - Търговище, сега ви предлагаме да видите
част от експонатите. А ако искате да видите повече - посетете изложбата.

На снимките:
горе
градския
кът, в ляво
- картина на
художника
Обрешков,
в средата цървули, с които изсленик
от Беломорска Тракия е
дошъл в нашия край.

Вечеряйте на тъмно,
за да отслабнете

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

Отслабване, фигура,
диета... всяка жена се
лута из различни начини, за да пгостигне
перфектното за себе си
тегло. Ново изследване
дава надежда, че топенето на килограми не се
свързва само с гладуване.
Вечерята на приглушена светлина намалява количеството на калории, които изяждате,
показва ново изследване на учени от Университета на Корнуол.
Тези, които ядат на
мека
светлина
или
на
свещи,
консумират

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



(от 1 стр.) Момчетата и момичетата от кръжока изплели 30 шала
и 10 чифта терлички. За да видят
усмивка и грейнали личица, разровили стари кашони и събрали свои
играчки, с които вече не си играят.
Решили, че и това не е достатъчно,
те събрали средства помежду си и
поръчали голяма торта.
Всичко това опаковали в големи
красиви кутии и се отправили към Дома. Там те раздали
подаръците, гушкали децата и се радвали. Някои дори и
поплакали – от умиление.
Така тези ученици доказаха, че по Коледа наистина
стават чудеса. Но и показаха какви трябва да бъдем в
реалния живот всички ние – и
малки и големи: благородни, милостиви и обичливи.

средно със 175 калории
по-малко. Това е лесен
начин да свалите средно четири килограма до
новогодишните празници.
Освен това, ако искате да пиете по-малко
алкохол или газирани
напитки, пийте направо
от бутилката. Изследвания показват, че когато
отпивате от чаша, консумираното количество
на питието е по-голямо
Не на последно място
е важността на съня. Учените многократно са доказвали, че хората, които
спят по-малко от 6,5 часа,
трупат повече килограми
и консумират на ден с 500
калории повече.

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

