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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

Обществената
В защита на Боровата гора Втрапезария
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Омуртаг

Онези, които се чувстват
истински джумалии
и милеят за
своя
град,
несъмнено
обичат и се
вълнуват за
състоянието
на
„Борово
око” и гората
околовръст.
Красиво, екзотично
и
мило за деца
и възрастни
място на Търговище.
Но
гората остарява и е време да събудим
жизнените
й сили за нов
живот…

В

Свилен
НИКОЛОВ
първите дни на
новата 2015 година,
общинското предприятие „Флора” започна
прочистването на Боровата гора в Търговище.
Служители на „зелената” фирма почистват
гората от паднали и
изсъхнали дървета, освобождават пътеките от
избуялите храсти, уточни управителят й Асен
Чакъров. Успоредно с
тези санитарни мероприятия се работи и по
маршрута на спортната
пътека на открито - „Витапаркур”, чиято идея
е на спортния клуб по
ориентиране „Вариант
5” в града. Припомняме,
че спортното съоръжение ще бъде с дължина
2 - 2,5 км, като край него
ще бъдат разположени
15 площадки с уреди за
сила, ловкост и издръжливост, а първият старт
по трасето ще бъде даден на 1-ви май.
С тревога Чакъров
сподели, че при първоначалния оглед на
терена е установена
инвазия от корояди в
Боровата гора. Тези
насекоми са най-опасните вредители по иглолистните видове. Те
прогризват кората и
стеблата на дърветата
и предизвикват прежде-

Топла храна
за 50 души

Надие
МУХАРЕМОВА
От началото на новата
година в община Омуртаг 50 души ползват
социалната услуга „Обществена трапезария”.
Това стана възможно,
след като на 31.12.2014
г. бе подписан договор с
фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. През
2015 година броят на
потребителите си остава същият, както през
изминалата година, а
именно 50. (на 2 стр.)

временната им смърт.
Ще се наложи да бъде
направена и подборна
сеч, на част от почти
вековните дървета и
повторно залесяване,
разясни
управителят
на „Флора”. Предвижда
се да бъде сформирана
и комисия, в която специалисти от Държавното горско стопанство в
Търговище, ще (на 8 стр.)

Макариополско

Събират пари за храма

Дарителска кампания за спасяването и съхраняването на
църквата „Св. Великомъченик Димитър” в търговищкото село Макариополско е организирана от
местното кметство и църковното
настоятелство.
Дарения за вдъхването на нов
живот на рушащата се обител се
събират от преди три (на 2 стр.)

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

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

Отново и отново

Не спират
ало-измамите

Катя
ХРИСТОВА
Поредни алоизмами в Търговищка област.
Две възрастни
жени са дали
общо 3 650 лв. и
5 златни монети на злонамерени деятели.
Това съобщават от пресцентъра на
Областната дирекция
на МВР в Търговище.
На 7 януари 71-годишна жена от град
Омуртаг е получила
телефонно
обаждане
по стационарния телефон в дома си. Мъж й
обяснил, че синът й е
претърпял пътно-транспортно произшествие,
при което е пострадало
дете. За да се подсигури

по-лека присъда, били
необходими парите. За
зла участ, в действителност синът бил професионален шофьор и
възрастната жена не се
усъмнила особено. Тя
дала на измамниците
наличните си 700 лв. и
пет златни монети с неустановен грамаж.
В предиобедните часове на 8 януари пък,
85-годишна (на 2 стр.)

Изплатиха Търговище има своя път,
пари за
своето бъдеще!
„син език”

Над 300 000 лв. са
изплатени на стопани
на животни, умрели от
„син език”, в Търговищка област. Обезщетенията са за повече от 2
600 овце, умрели през
2014 г. Стопаните са
получили средно между 118 и 125 лв. компенсация за загубена овца.
Това съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност
на храните в Търговище
д-р Миланов. Той съобщи още, че за елитните
породи животни може
да има и допълнителни
плащания. В Търговищко такива се отглеждат
малко, като в (на 2 стр.)

Кметът на Общината КРАСИМИР МИРЕВ
отговаря на въпроси на главния редактор на
в. „Търговищки НОВИНИ” Божидар НИКОЛОВ

- Г-н Мирев, изпратихме една трудна
и сложна във всяко
едно отношение година. Е, някои я смятат
за много трудна, дори
за загубена, други са
доволни, че са дошли
на власт, трети тепърва ще си правят изводи и ще учат уроци…
Как ние, търговищенци, да преценим каква

година изпратихме?
- 2014 година беше
наистина трудна и неясна, както в политически, така и в икономически план. Много пъти
съм казвал, че светът е
такъв. България е част
от този свят, а в Търговище няма как да останем извън влиянието
на тази обстановка.
Вглеждайки се в исто-

рията на града и държавата ни виждам, че като
народ ние сме имали
и други много трудни
моменти. Най-лошото,
което може да се случи,
е да се стигне до война.
В общината нашите
цели са ясни, и няма
да го кажа формално,
че извършвайки услугите към хората, сме си
свършили работата. За
2014 г. мога да кажа,
че колкото и да бе тя
трудна и непрогнозируема, също така беше и
една от най-тежките го-

дини като обем на строителството в града ни.
Осъществиха се много
проекти. Не бива да
забравяме, че общинската администрация е
същата - и по брой, и по
състав – нископлатена
е, а всичко случило се
падна върху плещите
на тези хора. Те дадоха
много от себе си, може
би не винаги по най-добрия начин – все пак
и те са живи хора, но
така или иначе всички
виждаме какво се случи. Неща, които сме

мечтали, които сме чакали 20-30 години, сега
успяхме да направим.
В този смисъл, дългогодишното управление по отношение на
бюджета и финансите,
на стабилността на общината, ни даде възможност да посегнем
малко по-сериозно към
по-големи проекти, които предишни години не
сме имали възможност
- като право да участваме от една страна, а от
друга – липса на финансов ресурс, (на 4 стр.)
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Прочетохме за вас
от в. „Телеграф”

Трима нови в Областта
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Спецоперация на
ОД МВР – Търговище

Посланик поиска Те са назначени по програма „Старт на кариерата” За алкохол и
присъди за бивши
неправоспособност
министри
Трима младежи започнаха работа в областната
администрация в Търговище по програма „Старт
„За да проличи, че и в на кариерата”, съобщават
България има независими от пресцентъра на инстиинституции без политически туцията. Двама от тях ще
натиск, трябва да видим би- работят в дирекция „Адвши министри и шефове на министративно-правно обагенции в затвора, както е служване, финанси и управ Румъния". Това заяви бри- вление на собствеността”,
танският посланик Джона- а един в дирекция „Адмитан Алън пред 6ТВ.
нистративен контрол, ре„Това че няма осъдени ви- гионално развитие и дърсши служители означава ли, жавна собственост”.
че няма проблеми”, попиДаринка Гатева ще трута реторично дипломатът и па опит като младши експодчерта, че Румъния отчи- перт по информационно
та резултати, а България не. обслужване,
Десислава
„Има риск България да оста- Славчева ще заема длъжне единствената държава в ността младши експерт по
ЕС, спрямо която ще се приправно обслужване, а Малага механизмът за сътрудрия Йорданова ще работи
ничество и проверка, а Румъния да отпадне от него", като младши експерт по
Търсят кандидати за бране на ягоди
допусна Алън. Той посочи, държавна собственост.
Младежите
са
наети
за
че инвеститорите от неговата страна, които вече рабо- срок от девет месеца, през
тят тук, са доволни от трудо- което време ще получават
любието и образованието на възнаграждения.
Областният управител
българските си служители, а
също и от ниските данъци, Светлин Бонев приветства
но изразяват безпокойство младите специалисти като
от постоянната промяна на им пожела да поддържат
законите, от непрозрачност- навика от студентството
та на обществените поръчки за усвояването на нови
и от липсата на увереност, знания, да запазят ентуче при евентуален спор съд- сиазма, с който започват
ът ще се произнесе честно, работа и успех в изгражбезпристрастно и в кратък дането им като добри спеАгенцията по заетостта да бъдат уведомени за дата
срок.
циалисти.
информира, че набирането и час на интервюто след 14
кандидатки за бране на януари т.г.
Юридическа кантора на
ягоди в Испания се удължаПодробна информация за
ва до 14 часа на 13 януари конкретните изисквания на
2015 г., вторник.
испанския работодател и
Търсят се жени между 20 по възникнали допълнители 42 години, с опит в сел- ни въпроси желаещите да
скостопанската работа при работят в Испания могат да
конкретните условия – оби- получат във всяка дирекция
Договорите обикновено изправната страна предпо- чайно високи температури. “Бюро по труда”.
предвиждат обезщетения и чита да иска изпълнение Необходимо е кандидатките
за двете страни и санкции за на договора, обезщетение- да са физически здрави, без
купувача-възложител при то за вредите се определя заболявания на опорно-двизабава в плащанията и стро- по общите правила.
гателния апарат, да нямат
ителя при забавяне на строПроверявайте внимател- проблеми с кръвното наля- (от 1 стр.) години, разказва
ителството и/или непрех- но дали има подобни клаузи гане, алергии и да са свик- кметът на Макариополско
върляне на собствеността и във вашия договор. Те ви нали с тежкия физически Петър Петров. През първата
в богоугодното начинание се
в срок. Страните уговарят дават възможност да тър- труд, който се полага еже- включват с различни суми
неустойки:
„Неустойката сите отговорност от стро- дневно.
предимно местните жители.
обезпечава изпълнението ителя за неизпълнението
Както е известно, кандина задължението и служи на задълженията му в срок датките могат да подават
като обез– негова документите си в бюрата
щетение
забава. по труда по местоживеене.
за вредиВРЕ- Предвижда се интервюта с (от 1 стр.) Дейностите по
те от неизДИ И одобрените кандидатки да обществената трапезария
пълнениеПОЛЗИ се проведат в седмицата ще се реализират за перито, без да
Л и п - между 19 и 23 януари /за ода от началото на месец
е нужно
сата на областите Русе, Разград, януари до края на април
те да се
подобни Силистра и Търговище в гр. 2015 г. Услугата се предосдоказват.
к л а у з и Разград /, като се очаква те тавя за шеста поредна година от община Омуртаг, чрез
Кредитоне
ви
Домашен социален патрорът може
лишава
наж. Ползвателите на услуда
иска
от право
гата са хора в неравностойобезщетение и за по-голе- да търсите обезщетения по
но положение и получават
ми вреди” /Закон за задъл- общия законов ред – претопъл обяд – супа, основно
женията и договорите/.
търпени вреди и пропуснати
ястие и по един хляб. МенюОсвен неустойка практи- ползи. Претърпените вреди
то за болните е диетично. А
ка в предварителните до- са направените от вас разза празничните дни пък се
говори е да се предоставя ходи и загуби в следствие
изготвя специално празничи капаро – задатък: Зада- на забавата на изпълнителя (от 1 стр.) почти всички
но меню.
такът служи за доказател- – например плащан наем, общини има животновъди,
ство, че е сключен догово- поради невъзможност да които се грижат за елитни
рът и обезпечава неговото ползвате обещаното ви не- стада.
изпълнение. Ако страната, движимо имущество и др.
Досега изплатени средкоято е дала задатъка, не
Можете да търсите и ства има по 338 досиета,
изпълни задължението си, пропуснати ползи – това са подадени от местни животдругата страна може да реалните и доказани блага, новъди. Припомняме, че в
се откаже от договора и които не сте могли да по- Търговищка област бяха
да задържи задатъка. Ако лучите поради забавата на регистрирани 103 огнища
задължението не е изпъл- строителя.
на „син език”. Най-сериозно
нено от страната, която е
Претендирането за тези пострадали бяха животнополучила задатъка, дру- обезщетения и неустойки въдни ферми от общините
гата страна при отказ от ще направите по съдебен Омуртаг и Антоново, а найдоговора може да иска за- ред, като е необходимо да слабо в Поповско и Опачендатъка в двоен размер. Ако съберете и доказателства. ско.
„ТН”

Още набират
работници за Испания

Обезщетение от строител
при неизпълнен договор

По метода „Широкообхватен контрол” бяха извършени две специализирани полицейски операции
в Търговищка област. В
сутрешните часове на 8
януари, от 7 до 9 часа, на
бул. "Ал. Стамболийски"
в Търговище - до магазин
"Лидъл", се проведе специализирана полицейска
операция по безопасност
на движението "Алкохол и
неправоспособност".
По време на операцията
бяха проверени 57 автомобила и техните водачи, като
насочеността на работа бе
контролът на шофьорите
след употреба на алкохол,
използването на обезопасителни системи, наличие
на валидна застраховка
"Гражданска отговорност"
и техническата изправност
на автомобилите.
В хода на операцията
е установен водач с 1.37
промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е
управлявал тежкотоварен
автомобил "Дачия - Логан"
с шуменска регистрация.

На водача е взета и кръвна
проба за химическо изследване. Същият е задържан
в РУ МВР-Търговище на
основание чл. 72, ал. 1, т.
1 от Закона за МВР. Образувано е бързо полицейско
производство по чл. 343б
от Наказателния кодекс. За
констатирани нарушения
по Закона за движение по
пътищата в акцията е съставен един акт за установяване на административно
нарушение и са наложени 3
глоби по фиш.
На същия ден на територията на Районното управление на МВР в Попово
бе проведена друга акция
по същия метод. Полицаите са следили минаващите
през Крепча и по-точно разклона за Гърчиново. За
времето от 10 до 13 ч са
проверени 9 моторни превозни средства и водачите
им. Съставени са два фиша
по Закона за движение по
пътищата. И в двата случая
наложените санкции са за
управление с невключени
светлини.

Снимка: Архив ОД МВР-Търговище

Събират пари за храма Не спират...
В Обществената...

Изплатиха
пари за
„син език”

(от 1 стр.) жена от Търговище е въведена в заблуждение, че са необходими
много пари за лечението
на нейна приятелка. Без
много да мисли старицата
предала на престъпниците
близо 3 000 лв.
И по двата случая са образувани досъдебни производства. От ОД МВР в
Търговище съветват гражданите да не предават пари
и ценности на непознати
лица, без предварително
да са се допитали до свои
близки и по възможност с
конкретното лице, за което
са необходими средствата.
На 7.01.2015 г. на стационарни телефони в Търговище са извършени 5 опита
за телефонни измами, които
благодарение на проявената
бдителност и съобразителност от съответните граждани не са довели до реализиране на престъпление.
От Областната дирекция на
МВР в Търговище отново
напомнят на жителите на областта да не се доверяват на
случайни хора, осъществили
контакт с тях по телефона
или пък в личен разговор, и
да не предоставят под никакъв предлог парични суми
на ръка на непознати, представили се за длъжностни
лица, извън съответните институции. Ако получат подобно телефонно обаждане
или устно "предложение",
те трябва веднага да уведоСнимка: Архив "ТН" мят за това на тел. 112.

И християни, и мюсюлмани
дават своята лепта за необходимите ремонтни дейности
по православния храм. Със
събраните пари работата започва. През 2014 г. с парите
от дарения, в които се включват и фирми, е извършен основен ремонт на покрива на
храма. Вложени са близо 11
000 лева, допълни Петров. В
момента черквата не се използва, защото майсторите
работят по вътрешната част
на покрива. Предстои шпакловане на стените и обработка на иконите.
Идеята на организаторите е ремонтните дейности да
приключат до Димитровден,
за да може местните хора
да отбележат храмовия
празник с обновена черква.
Богословът Иван Цочев,
чиито корени са от селото,
събира историята на църквата и има намерение да я
издаде в книга.
„ТН”

Понеделник, 12 януари 2015 г.
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В ОУ „Хр. Ботев”

Нова книга

След празниците

за Как да влезем
На бойното поле на любовта Обучение
превенция във форма
на стреса
„77 любовни писма до поискване” написа в новата си стихосбирка известната наша поетеса Петя Цолова * Отзив
за книгата на търговищенката от Стойка ТЕОДОСИЕВА

За Коледа получих много
мил подарък – новата стихосбирка на моята приятелка
от детските години поетесата Петя Цолова. Държа в
ръцете си една книжка на
чиято корица грее червена роза, а заглавието само
говори за съдържанието
й – „77 любовни писма до
поискване”. Към това ще
допълня и филигранната рисунка на Евгений Босяцки и
вече съм покорена, спечелена за любовта, поезията и
красотата.
От първата й стихосбирка „Земя през юли” /1970
г./ са минали десетилетия,
но каквото да е работила и
преживяла, Петя е останала
вярна на „вечната и святата” любов. И тук ще ви припомня, че самата Елисавета
Багряна тогава е написала
предговора към книжката й.
Написала е думите си с усещането, че се ражда поетеса, нов лиричен глас. И не е
сбъркала в оценката си!
Разтварям страниците и
потъвам в образи и чувства.
Някои познати, обичани,
други нови, преоткриващи
това вечно чувство, което
всъщност изпълва живота
на все човек. Дните ни из-

пъстрени с проблеми, труд,
развитие напред, радости
от успеха, не са ни достатъчни да се чувстваме пълноценни, ако нямаме до
себе си обич.
И Петя Цолова оставя
вярна на любовта, продължава да я възпява – понякога с болка, с горчивина, но
винаги с благодарност към
съдбата, която й я е изпратила. Каквото и да й струва
това, тя е все там,
„на бойното поле на
любовта”!
„И зная вече, на
косите побелели
и над умората, и
пътя накъсяващ
тя, истинската,
само има власт
такава,
каквато имаше
и над душите ни
незрели.”
„Вечерня”
В този наш толкова
изменчив,
груб и самовлюбен
свят само любовта
остава една истинска реалност, както
казва и майка Тереза.
„Че
неизменно
точно твоето сърце остава
до моето в изменчивия свят.”
„И след години”
Някой мъдрец беше казал, че там дето почва анализът, свършва изкуството.
Не мисля да анализирам
стиховете. Благодарна съм,
че ги има, че мога да ги попия като покълнала нива
пролетен дъжд.

Ех, приятели, тези писма са за всички нас, няма
начин да не поискате да ги
прочетете, да ги споделите,
да ги съпреживеете. Повече смелост! Обичайте! Дори
несподелено, дори да боли,
дори да е безнадеждно,
обичайте! И ще сте благодарни на Петя за куража, за
подсказката, за надеждата,
които ни изпраща с тези
свои толкова нужни писма!

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Христо
Ботев“ – Търговище
Един от най-актуалните проблеми за нашия век
– стресът – беше тема на
обучителен семинар за педагогическия екип на Първо
ОУ „Христо Ботев“ в Търговище. Семинарът е част
от дейностите, заложени в
раздела за извънучилищна
квалификация, в рамките на
Плана за квалификация на
педагогическите кадри през
2014/2015 учебна година.
На 20.12.2014 г. психологът Панайот Рандев – ръководител на Институт „РеГенезис“ и фондация „Човек
плюс“, представи пред училищната аудитория темата:
„Превенция на професионалния стрес, умора, бърнаут и болести при учителите
и стимулиране на уелнеса“.
Бяха коментирани източниците на стреса, преживяванията и оценките, които
той поражда.Откроиха се
видовете стрес.Дискутираха се стратегии за справяне
с професионалния стрес.
Психологът подчерта големия проблем на нашата
нация – че българинът няма
навик да работи с емоциите си. Аудиторията беше
запозната и с моделите за
достигане до добро физическо и психическо зраве.

Това ви интересува

Ракията - полезна
за нашето здраве!
Учени от БАН и медицинския университет в София,
съвместно с учени от Копенхаген и Берн, откриха,
че ракията е изключително
полезна за здравето. Българската напитка, която има
десетки хиляди почитатели,
съдържала редица полезни съставки, които се отразяват отлично на нашето
здраве.
На първо място, ракията
се оказва особено полезна за метаболизма. Съставките на напитката забързват храносмилането и
стимулират отделянето на
храносмилателни сокове и
ензими, които спомагат за
по-добро усвояване на хранителните съставки.
Ако пиете по 50-70 грама ракия всяка вечер, ще
забравите за всякакви стомашни проблеми и ще можете да поддържате оптимално тегло. Освен това,
нашенското питие лекува
успешно главоболие и мигрена, болки в гърба и врата,
стимулира
кръвообращението и помага на сърцето.
Трябва обаче да знаем,

че като всяко лекарство, и
ракията има своя препоръчителна доза. Учените и медиците препоръчват да не
се надвишава консумация
от 100 грама дневно. Ако
в един ден пиете повече,
можете да компенсирате,
като на следващия ден не
консумирате от напитката.
Не прекалявайте, защото
в този случай вместо да се
радвате на благоприятно
действие, може да си докарате неприятности.

Тъмно петно на Слънцето

Национално управление
по въздухоплаване и изследване на космическото
пространство (НАСА) публикува снимки, на които личи
огромно тъмно петно върху
повърхността на Слънцето.
Засега учените не са наясно
защо се появява феноменът,
известен като "коронарна
дупка".
"В началото на 2015 г.

около южния полюс на
Слънцето се наблюдава огромна коронарна дупка",
съобщават учените от Обсерваторията по слънчева
динамика на НАСА. Коронарните дупки са места,
където частиците напускат
повърхността на Слънцето с
много голяма скорост, около
800 километра в час.
Коронарните дупки "съдържат много малко частици
и имат много по-ниска температура (от останалата част
на Слънцето – бел. ред.) и по
тази причина са много потъмни". За пръв път феноменът е заснет от астронавти на
НАСА през 70-те години, но
засега той не е обяснен.
"Дупките" по слънчевите
полюси понякога се задържат за пет или повече години, а формите и размерите
им могат да са много различни. Смята се, че високата скорост, с която слънчевите частици напускат
тъмните петна, може да причини геотермални аномалии
на Земята.

Коледните и Новогодишните празници отминаха, а
наднормените килограми са
налице. Вместо да изпадате
в отчаяние или да се предавате на чувството за вина,
въведете в ежедневието си
няколко трика за възвръщането на добрата форма.
- Движете се повече.
Така ще ускорите обмяната
на веществата.
- Пийте колкото се може
повече течности. 8 чаши
дневно са минимумът – особено за отслабващия човек.
- Хранете се задължително 3 пъти дневно, без
да броите междинните похапвания. Ако лишите своя
организъм от храна, ще забавите обмяната на веществата, организмът ще премине към авариен режим на
работа и ще изгаря по-малко калории, стараейки се да
натрупа повече в резерв.
Вместо да отслабнете, ще
напълнеете.
- Употребявайте повече
плодове и зеленчуци, богати на целулоза. Те съдържат малко калории и мазнини, но създават чувство
за ситост.
- Яжте винаги, когато
усетите глад. Вслушвайте
се не в разума, а в стомаха си – той ще ви подскаже
дали трябва да седнете на
масата.
- Много хора имат потребност да похапват на всеки
2-3 часа и това е нормално.
Във всички случаи трябва
да се избират правилните
продукти – например ябълка с парченце обезмаслен
кашкавал или малко количество овесени ядки.
- Алкохолът засилва апетита и натоварва организма
с калории, така че е по-добре да се откажете от него.
- За да стегнете мускулите си в областта на ръцете,
краката, корема и ханша,

изпълнявайте силови упражнения минимум 2 пъти в
седмицата.
- По време на хранене
слушайте спокойна музика,
която ще ви накара да дъвчете по-бавно.
- Започнете обяда си със
супа! Изследванията показват, че постната зеленчукова супа отлично притъпява
чувството за глад, а и калориите в нея са малко.
- Не си поставяйте неразрешими задачи от рода
“да отслабна за 10 дни”.
Радвайте се на всеки един
сантиметър, с който сте намалили своята талия – това
е несъмнен знак, че влизате във форма.
- Не бъркайте жаждата с
глада! Понякога е достатъчно да пийнете малко вода и
ще разберете, че всъщност
не се нуждаете от храна.
- Между отделните хранения покапвайте плодове
или зеленчуци. Можете да
си ги приготвите в кутия и
за работното място.
- Спете не по-малко от 8
часа в денонощието. Диетолозите твърдят, че умореният човек се нуждае от повече храна за възстановяване
на силите в сравнение с добре наспалия се.
- Не се отказвайте от
сладкото. Поглезете се с
малко парче торта, което
ще ви възнагради за положените усилия.
- Мийте зъбите си след
всяко хранене. Сигурно сте
забелязали, че след тази
процедура дълго време не
изпитвате потребност от
храна.
- Не забравяйте, че за
да влезете във форма не
трябва да изгубите безброй килограми. А целта
си поставете предварително. И не забравяйте – радвайте се на всеки свален
килограм.

Болките в гърлото
Как да се справим с проблема в домашни условия

Сега е сезонът на болното гърло. Бързи начини за
облекчаване на болката у
дома има. Ако нямате вкъщи
антисептични таблетки за
смучене, изберете от следните предложения:
1. Изяжте 1 маслина и
продължете да смучете маслиновата костилка.
2. Направете си гаргара с
разтвора от чаена лъжичка
сода бикарбонат в 1 чаша
хладка вода.
3. Изпийте чаша чай от
мащерка, липа или лайка.

Добавете малко пчелен
мед. Внимавайте чаят да не
е прекалено горещ, а само
топъл.
4. Смесете 1 лъжица мед
със сода бикарбонат на върха на чаена лъжичка и бавно смучете тази смес, като
я задържате колкото може
повече в устата, докато се
стопи.
Докато гърлото ви боли,
предпочитайте топла и потечна храна. Пийте пресни
сокове и допълнително приемайте витамин С.
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Момент от обновяването на центъра на Търговище
(от 1 стр.) с който да ги пешеходна алея. И вто- ни хора, когато идват в
ро – в комплект с новите Търговище.
подкрепим.
- На последната Ви
Общината и тази го- елементи, които бяха
дина завършва по един вградени от авторите традиционна среща с
много приличен начин. на проекта, се получи журналистите, в кратНяма да споменавам нещо красиво. Радвам кото си слово, бяхте в
цифри тук, това ще ста- се, че тази оценка е и някаква степен изнене при обсъждането за проектантите, които надващо оптимистина бюджета. Но отсега са от Търговище, и за чен за новата година,
мога да кажа, че всич- изпълнителите, които дори си позволихте да
ко, което е трябвало да са също от нашия град. кажете, че има пари и
бъде платено, където и Дейностите приключи- ще има пари за нови
да е, е направено, ние ха в срок и, по моему, с проекти и дейности.
Можете ли да бъдете
нямаме
задължения. качество.
Преди да взема ня- по-конкретен и какво
Както и друга година
сме се подготвили и за какво решение винаги точно сте имали предпървите три месеца на си спомням за скулп- вид?
турната композиция на
- Развитието на един
новата година.
Та, заключавайки за „Юкя” - „коня”. Аз съм град не става за една
изминалата година от съвременник на това година, трябва да глетази гледна точка смя- как го направихме, как даме доста по-далече,
там, че тя не беше лоша се взе решението, как трябва да се мобилизиза Търговище. Беше се изпълни, защо се ра потенциала и ресуризключително нервна и махна, защо се хвърли са не само на общиннапрегната до послед- в язовира, а после го ската администрация,
ния ден, дори в първите извадихме и го качихме а и на целия град, на
дни на новата година там, където е и днес. цялата община, за да
продължавахме да по- Всеки има свое мнение постигаме повече. На
наша
лучаваме пари по ПИП по различните въпро- новогодишната
и ще кажа, че на нас си, но по тези, които среща аз казах, че
държавата се издължи засягат облика на гра- Търговище съвсем тихо
на 100%, както и ние да, трябва да се пита извървя този път. Ние
на фирмите, въпреки обществото, при това застанахме стабилно на
че ние бяхме платили без да се притесняваме своето място като обс наши пари предва- от това. Затова тук са ластен център и съвсем
рително. Но нещата се проектантите, които да вече не сме онзи найполучиха – работихме дадат примерна визия малък окръг създаден
четири проекта, завър- за 20-30 години напред някога. Мога да кажа,
шихме ги. Кусури вина- в бъдещето. Това, кое- че Търговище се движи
ги ще има, но спортните то се получи в крайна в златната среда почти
обекти и детските пло- сметка смятам, че се по всички показатели.
щадки, които оформи- хареса. Изпълнението Оттук нагоре не смея да
хме, ремонтирането на е качествено и оттук мечтая, защото всички
детски градини и ясли, нататък наша задача е се борят и никой не стои
дават своите резултати да го пазим. Приемам на едно място. Факт е,
за по-малко разходи, а всякакви мнения, но че се утвърдихме като
децата да живеят и да няма да се поддам на регионален център, утсе развиват при едни временните мнения, на върждаваме се и като
недовол- икономически и няма
добри условия. Своите анонимните
резултати дава и кухня- ства и да започнем да как да върнем нещата-майка. Трудно ми е променяме, няма как да та назад. Това е една
верига, която сама по
да изредя всички проек- стане.
Взели сме нужните себе си е сериозно нати, защото не са един и
два, а ги реализирахме мерки за опазването. вързана, а ние имаме и
Но моето впечатление постаментите за това.
само в една година.
Много хора питат ка- Естествено е, кмет- е, че хората пазят носката администрация, вото. Тук ще отбележа, къв е инвестиционният
пък и Вие, да смятате че при всички ремонти климат в общината. За
реконструкцията
на на детски площадки и да имаш добър инвестицентралния градски фитнес съоръжения на ционен климат не е досплощад в Търговище, открито, които напра- татъчно да имаш газ, да
новата му визия, като вихме миналата година, имаш ток и вода. Трябва
значим успех. И това имаше само два малки да има болници, добри
е наистина така. Как взлома, които разбира училища, детски ясли и
приемате, обаче, град- се сме възстановили градини, трябва да имаш
ската мълва и неодо- още на следващия ден. спортни обекти. Защото,
брение за някои еле- Друг пример е пълният когато един човек, едно
менти в новата визия площад навръх Нова го- семейство реши да рабона централната част дина. Въпреки че беше ти в този град, е нормалпълно с хора и тъмно, на но да помисли на първо
на града?
- Разбира се, гордост- следващия ден не видя- място за децата си. Ще
та не лично наша, а на хме нито една стъпка в може ли да ги изгледа,
Търговище и търгови- цветните площи. Затова да ги възпита, да ги общенци е изграждането наше задължение е да разова? А едва след това
на централния площад чистим и поддържаме, те ще изберат дали да
и по-точно на двата пло- защото знаем, че на останат тук или не. Ние
щада „Свобода” и „Сто- чистото никой няма да никого не можем да заян Мавродиев” и нова- иска да замърсява или държим. Ние сме длъжни
та градска пешеходна поне повечето няма да да създаваме условията,
а всеки сам ще напразона. Първо това е връз- го направят.
Високо ни оценяват ви своя избор. Защото
ка и продължение на съществуващата от години за свършеното и външ- от друга страна ние се
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Търговище им
път, своето бъ
радваме на успели хора
от града и както е видно
през последните години
ги търсим, намираме ги,
те идват тук, нескрито се
радват на развитието на
града ни. Те са нашите
посланици по света. Ще
дойде време, те по свой
начин да помогнат на
своя град.
- Търговище има
т.нар. воден проблем.
Как се стигна до там,
че трите страни в проекта си опънаха отношенията, а работата
не бе довършена и останаха неудобства за
гражданите, тъй като
трябва да изтече достатъчен срок, мисля от
една година, за да се
асфалтират разбитите
улици?
- Действително с
водния проект имаме
много ядове, за които
имаме и много причини, абстрахирайки се
от ескалиралите взаимоотношения между
проектанти,
изпълнители и надзор. Но това
се случва при работата
върху всеки един голям
проект – някъде остава
невидимо, но другаде
то се случва пред очите ни. Всички тези хора,
които сега се противопоставят един на друг,
са съгласували проекта със собствените си
подписи. Най-големият
проблем по ОП „Околна
среда” се получи, заради спирането на парите.
При липсващо финансиране повече от година,
нещата придобиха навсякъде, подчертавам,
подобен характер. Не
може фирмите да изпълняват своите задачи, а да няма средства,
с които да им се плати.
Оттук произтича и
друг проблем. Говоря
за финансовата стабилност въобще на строителните фирми. Отстрани ги виждаме здрави,
стабилни, а всъщност
те си загубиха строителните специалисти.
Много ще е трудно да
се организират да работят хора без способности, квалификация, а
и без трудови навици.
А и какъв контрол да
им се осъществява след
това. При това те не са
само наши граждани,
за да предположим, че
ще работят съвестно за
своя град, за родното си
място.
Ако имахме възможност да избираме във
времето, по-скоро бихме играли на по-малки
порции. Но в ОП „Околна среда” това са условия – всичко наведнъж.
Или сега, или никога.
Да не би да не знаехме,
какво се случва във Видин или в Сливен – знаехме, но трябваше да
поемем риска. Въпреки

всички трудности, проектът е изпълнен вече
на 92% и ще го довършим. Все пак го правим
не само за нас, а и за
тези след нас. Този водопровод се прави за
100 години напред.
- Споменахте за
нови идеи, за нови
проекти. Какво предстои през годината?
- През 2015 г. Общината ще разполага
с най-голямата капиталова програма за
последните 25 години.
Това не е случайно.
Малко по малко в годините сме се готвили за
това. Доброто се вижда, когато се случи на
нашата улица и това е
важно. Акцент тази година ще бъде работата
ни в квартала между ул.
„Скопие” и бул. „Митрополит Андрей”, което е
и последната ни голяма
язва всъщност. Заложили сме там проектиране
на целия квартал около
битака и междублоковото пространство. Тук е

мястото да кажа, че за
да не създава проблеми изнесеният пазар,
сме ангажирали и наши
служители, както и служители на Районното
полицейско управление
и сега вече има ред.
Каква ще бъде годината в която влизаме?
Ние влязохме в движение още от първия ден
с новите задачи, които
сме си поставили, които
ще разберете по време
на обсъждането на бюджета на сесия на Общинския съвет, както е
редно. Но този бюджет
ще бъде изключително
социален, напук на кризата и не предизборно,
това подчертавам дебело. Та, в това отношение смятам, че годината
за Търговище ще бъде
добра.
Подготвили сме се и
за кризисни ситуация.
Имам предвид най-вече пълната неяснота по
оперативните програми
за 2015 година – дали
те ще започнат или не.
Ако ние не резервира-

ме един определен финансов ресурс, няма да
можем да се включим
въобще. Отново тук ще
работим много за децата, за санирането на
детските заведения.
В този смисъл ще
заделим и средства за
превенция на евентуални природни бедствия.
По този въпрос работим
от години, градим необходимото малко по малко, но то трябва да се
поддържа и доразвива.
Та, тези направления, казвам, че общинският бюджет може да
подсигури, без да вдигаме местните данъци. По
отношение на чистотата
няма причини за увеличаване на таксите. Взели сме всички мерки за
намаляване на отпадъка, да го рециклираме,
за да си получаваме в
бъдеще, а и си получихме парите за 2014 г.
изцяло. С тези пари ще
имаме
възможността
да изградим площадки
за компостиране на зе-

га е държавата. Казвам
„засега”, защото ние
искаме той да стане
общинска собственост
и воюваме за това. Тъй
като той преминава
през територията на
друга община и не е
ясно, какво би могло да
се случи вбъдеще. Ще
настояваме да придобием собственост върху водопровода от я.
„Тича” до Търговище.
- Лично аз смятам,
че годината, в която
навлязохме, ще бъде
не по-лека, от тази,
която си отиде. Дано
да не съм лош пророк. Предстоят и важни общински избори, много хора, наши
читатели, ми заръчат
да ви попитам дали
ще се кандидатирате отново за кмет на
Търговище. Извинявайте за директния
въпрос, но знаете
какво означава фигурата и името на кмета
в един сравнително
малък град като Тър-

лени маси. Това ще се
случи до средата на настоящата година, като
подсигурим и цялата необходима техника.
Започнахме и масирана обработка на парк
„Борово око”. Всички
паднали или умрели
дървета и храсти се почистват и вече половината от парка е подготвен за ново залесяване
и възкресяване за нов
живот на това чудесно
място.
- В града се нови
мълва, за която от разумни хора ми е поръчано да проверя и да
попитам и Вас. Става
дума за това, че водопроводът от язовир
„Тича” до Търговище,
който ни осигури спокойствие за питейната вода преди година,
все още нямал собственик или може би
собствеността не била
изяснена. Как стои въпросът, според Вас?
- Отговорът ми е следният: водопроводът има
собственик и това засе-

Трудни моменти
в осъществяването на "Водния
проект"
говище, където хората по комшийски се
познават…
- Не мога, а и не е
редно сега да отговарям на този въпрос.
Естествено е, че аз съм
лично заинтересован
градът да се развива
добре, да се виждат
резултатите от свършената работа. Все пак
моето семейство живее тук, децата и внуците ми също са тук.
Но си давам ясна сметка, че това не може да
се случва до безкрай.
Така че, съвсем нормално е някога да не
бъда кмет. Не е нормално обаче това да се
случи без състезание.
Не си въобразявам въобще, че без мен градът ще замине. Знам,
че имам достатъчно
опит и мога да дам още
за Търговище. Друг е
въпросът, че това може
да стане и по друг начин. Само времето ще
покаже къде ще бъда и
какво ще се случи.
- И ако предишни-
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ма своя
ъдеще!
ят въпрос беше твърде
личен, длъжен съм да Ви
задам един може би неприятен. Става дума за
повдигнатото от юриста
Маринела Динева обвинение – една от майките,
които са плащали и плащат такси за деца в предучилищните групи, че
това е незаконно и дори
неморално. Тя е събрала
и група около себе си, настояват и аз се съгласих
да пусна материал на тази
тема /бр. 1 от 8.1.2015 г./.
Защото касае доста хора и
трябва да бъде изяснено.
Вашата позиция, макар че
става дума за решение на
Общинския съвет?
- Ако бяхме изпълнили
точно Закона, трябваше
да кажем на родителите на
деца в предучилищни групи, че държавата плаща
за тяхното пребиваване до
обед. Не бяхме готови да
поемем пълната издръжка
на тези деца. Почти половината деца в градините
са в такива групи –над 900
деца. Решихме, че е поудачно да отглеждаме и
възпитаваме децата целодневно. Разбира се, съдът
отреди своето. Не осъждам нито поведението на
когото и да е, не коментирам и решението на съда.
За мен решението е закон
и това е.
Ние ще решим този казус
много по-справедливо и повсеобхватно. Не защото са
ни осъдили, а защото ние
трябва да приберем всички
деца, да ги интегрираме и
да започнем първите стъпки
за възпитанието им. Иначе
улицата възпитава. Смятам,
че през 2015 г. ще се оформи един сериозен ресурс,
който примамливо ни тегли
да го вложим в ремонт на
улици и т.н., но ще го дадем
за децата на града и общината.
- Напоследък се подготвя
проектозакон,
който вероятно ще освободи малките общини с
бюджет до 10 млн. лв. от
одит на Сметната палата.
Това е твърде смела и по
моему, не дотам изяснена позиция на управляващите в момента. Как
Вие, пък и Сдружението
на общините, където сте
в ръководството, възприемате тази управленска идея, като се знае, че
малките общини са около
60% от общините в България? Няма ли това да
доведе до безконтролно
усвояване на публични
средства? Да не кажа погруба дума.
- За щастие тази идея е
все още само проектозакон.
Реално погледнато всеки
бяга от контрол. Но тъй като
контролът е превантивна
дейност и е за добро, когато
трябва да улови едно неправомерно действие или деяние отрано. Тук ще кажа, че
лично аз не разбирам защо
се подготвя този закон. По
принцип, там където има

по-малка администрация,
има възможност за повече
пропуски и проблеми. Дали
това се прави заради недостиг на хора и време или по
други причини, аз не зная и
не мога да доразбера основната идея. От друга страна
как така общините са разделени на малки – до 10 000
жители и други. В плановия
период 2007 – 2014 г. точно
общините с до 10 000 жители имаха възможността да
разработят редица проекти
по Програмата за развитие
на селските райони и да ги
реализират в много по-голяма степен, в сравнение
с нашите, средни и големи
общини, които едва сега навлизаме в Програмата. Ако
не се контролираме „отвътре”, ще дойде друг да го направи. И ако бъдат установени нарушения, ще трябва
да се изплащат големи суми
за деяния назад във времето. Може да се стигне дори
до фалити на общини.
Този проблем ще се разгледа и в Сдружението на
общините. Но мисля, че
до единно мнение няма
да стигнем. Все пак там от
264 общини, 200 са малки.
- И накрая на нашия
разговор, какво послание бихте отправили към
нашите съграждани в
това сложно и динамично време? Има ли основание за повече оптимизъм и спокойствие в бита
и всекидневието ни?
- В посланието си ще се
върна в началото на нашия
разговор и ще повторя, че
светът се променя толкова
динамично и в него започват да се връщат неща, които ние като народ и хората
въобще си въобразихме, че
не съществуват. Дори бяха
издигнати лозунги като „Нашият мирен свят”. Но действителността е различна и
само, ако не си отвориш
очите, няма да забележим,
че светът започва да става
барутен погреб. Навсякъде
ври и кипи. Около нас, а и
много близо до нас положението е сериозно. Тук
нямам предвид само Сирия
и Ирак, ами Украйна?… А
случващото се в Гърция? А
проблемът с имигриращите
към страната ни има ли решение?
В този ред на мисли моето послание е, нека да
знаем какво става у нас
и около нас, нека сме добре информирани. Но да
не си фиксираме мисленето и действията само в
една посока, защото може
да стане, но може и да не
стане. С действията си ние
трябва да крепим града си,
държавата си, а не да твърдим, че нямаме държава.
Проблемът е, че спряхме
да възпитаваме в държавност. Времената наистина
са сложни, но аз вярвам,
че България има своя път,
своето бъдеще, Търговище
– също.
- Г-н Мирев, благодаря
за този разговор.
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КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

Фирма
"КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
предлага работни
места за жени като
социални асистенти, с
място на работа Белгия.
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или
английски език.
Тел. за контакти:
0877 886312

F-

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

Търся апартамент
под наем в Търговище – двустаен, частично обзаведен
Тел.: 0899 889 967

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

Продавам тухлен апартамент в идеалния
център на Търговище –
75 кв.м., ет. 2, газифициран. Тел.: 0887 47 62 64

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
41 кв.м. Запад 3, ет.6, гарсониера
24 000
52 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2, двуст. тухла 43 000
56 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 38 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, двустаен,
ново строителство
43 000
71 кв.м. В района на новата Полиция,
ет. 4, двустаен тухла
59 500
76 кв.м. В района на Здравна каса,
ет. 6, двустаен панел
38 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000

Под Пазара, ет. 4
45 000
Борово око, ет.8, преустройство 45 000
Борово око, ет.1
46 000
Широк център, ет.5
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.),
луксозно отремонтиран
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Широк център, ет. 1
45 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5
43 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

57 кв.м.
57 кв.м.
59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

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

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ИВЕТ”
ТЪРСИ
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ С
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
Автобиография се
оставя в офиса на бул.
„Сюрен” 2. За контакти:
0899 81 69 67

Продавам Мерцедес 124 на части и метанова уредба /400 лв./ Тел.: 0876 128 937
Давам под наем кафе и рибен магазин на
„Момина чешма” – оборудвани; и апартамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

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

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

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ ТЕЛ. 0898 223 805

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

bTV Cinema - Ледена смърт
21.00 ч. - екшън

12 януари
БНТ 1

18:30 Столичани в повече сериал
08:00 Пазителят на Мемфис 19:30 Напълно непознати сериал
сериал
09:00 Военна болница - сериал
20:30 Съседите - драма
10:00 Щитът - сериал
22:30 Кухня - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
23:30 Не вярвай на кучката от
12:00 Ренегат-сериал
апартамент 23 - сериал
13:00 Акулите - кралете на океаbTV Lady
на - документален
14:00 Китовете на Атлантида - 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Освежи дома си с Деби
документален
Травис - лайфстайл
15:00 Истинско правосъдие 09:30 Вълнуващи ваканции сериал
лайфстайл
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал 10:30 Мода и шик - модно
предаване
18:00 Кости - сериал
11:00 Път към висшата мода 19:00 Ренегат - сериал
модно предаване
20:00 Снайперисти - сериал
11:30 Папараци
21:00 bTV Новините
12:30 Д-р Зоуи Харт- сериал
22:00 Клетката 2 - трилър
00:00 В обувките на Сатаната - 13:30 Далас - сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
сериал
15:30 Ангели и пазители bTV Cinema
сериал
08:00 Никита - сериал
17:00 Огледален свят - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:15 Богове и генерали - драма 18:00 Незабравима - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
13:00 Никита - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
21:00 Далас - сериал
16:00 Гроги от любов - роман22:00 Стъклен дом - сериал
тичен
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 23:00 Огледален свят - сериал
Nova TV
ни досиета - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Спасете ме - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Ледена смърт - екшън
11:30 Бон Апети
23:00 Безсрамници - сериал
bTV
12:00 Новините на Нова
bTV Comedy
06:30 Тази сутрин
08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 12:30 Огнено сърце - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
13:30 Моята карма - сериен
анимационен
12:00 bTV Новините
14:30 Момичето, което обичах
09:00 Шоуто на Слави
12:30 Шоуто на Слави
- сериен
10:00 Готови за бой - комедия
13:30 Тайните на времето 16:00 Новините на Нова
12:00 Напълно непознати сериал
16:30 Малката булка - сериен
сериал
15:30 Светлината на моя
18:00 Сделка или не – тв. игра
13:00 Столичани в повече живот - сериал
19:00 Новините на Нова
сериал
17:00 bTV Новините
20:00 Подли камериерки 14:00 Кое е това момиче 17:30 Лице в лице
сериен
сериал
18:00 Опасни улици - сериал 14:30 Франклин и Баш - сериал 21:00 Специално разузнаване
19:00 bTV Новините
- сериен
15:30 Най-ужасната седмица 20:00 Милост - сериал
22:00 Господари на ефира - шоу
сериал
22:30 Тайнствени афери - сериен
21:30 Истински истории 16:00 Кухня - сериал
23:30 Новините на Нова
реалити
17:00 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
Kino Nova
18:00 Кое е това момиче 23:30 bTV Новините
10:00 Правителството - сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Военен кореспондент
- филм
14:30 Зелената линейка
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Цар Петър I
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Златна топка 2014 - церемония на ФИФА

bTV Action

ВТОРНИК
БНТ 1

20:30 Кълвача - драма
22:30 Кухня - сериал
08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал 23:30 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал
10:00 Щитът - сериал
bTV Lady
11:00 Снайперисти - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:00 Ренегат - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
13:00 Хамелеон - eкшън
Травис - лайфстайл
15:00 Истинско правосъдие09:30 Уикенд в Европа- докуменсериал
тална поредица
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал 10:30 Мода и шик - модно
предаване
18:00 Кости - сериал
11:00 Път към висшата мода 19:00 Ренегат - сериал
модно предаване
20:00 Снайперисти - сериал
11:30 Търси се - токшоу
21:00 bTV Новините
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
22:00 Почерпка или пакост 13:30 Далас - сериал
трилър
23:45 В обувките на Сатаната - 14:30 Али Макбийл - сериал
15:30 Ангели и пазители сериал
сериал
bTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал
08:00 Никита - сериал
18:00 Незабравима - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
10:15 Непознати във влака 20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
трилър
21:00 Далас - сериал
12:45 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
13:45 Трета смяна - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
16:00 Ледена смърт - екшън
Nova TV
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал06:20 Здравей, България
ни досиета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Спасете ме- сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Опасна зестра - екшън
12:00 Новините на Нова
23:00 Безсрамници - сериал
00:00 Парола: Риба меч - екшън 12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
bTV Comedy
14:30 Момичето, което обичах
09:00 Комиците - шоу
- сериен
10:00 Съседите - драма
bTV
16:00 Новините на Нова
12:00 Напълно непознати
06:30 Тази сутрин
16:30 Малката булка - сериен
- сериал
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
13:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
сериал
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Подли камериерки 14:00 Кое е това момиче 13:30 Тайните на времето сериен
сериал
сериал
14:30 Франклин и Баш - сериал 21:00 Специално разузнаване
15:30 Светлината на моя
- сериен
15:00 Най-ужасната седмица живот - сериал
22:00 Господари на ефира - шоу
сериал
17:00 bTV Новините
22:30 Тайнствени афери - сериен
16:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
Kino Nova
18:00 Опасни улици - сериал 17:00 Аламинут - шоу
08:30 Любителката на мистерии
18:00 Кое е това момиче 19:00 bTV Новините
- криминален
сериал
20:00 Милост - сериал
10:00 Правителството - сериал
18:30 Столичани в повече 21:30 Истински истории 11:00 Д-р Хаус - сериал
сериал
реалити
12:00 Любителката на мистерии
19:30 Напълно непознати
22:30 Шоуто на Слави
- криминален
- сериал
23:30 bTV Новините

bTV Action

БНТ 1

09:00 Уайът Ърп - екшън
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Париж: Криминални разследвания - сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:25 Убийството - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Париж: Криминални разследвания - сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Нощни ястреби - екшън
00:10 Хавай 5-0 - сериал
09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Забраненият плод сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод сериен
22:30 Дила - сериен

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Бялата кралица сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Diema TV

Diema Famly

13:35 Випуск ‘61 - екшън
15:25 Елизабет - исторически
17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
– сериал
21:00 Булевард Лондон -екшън
23:10 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Убийството - сериал
10:10 Обирът - екшън
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Париж: Криминални разследвания - сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:25 Убийството - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Париж: Криминални разследвания - сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Окървавени пари -екшън

Diema Famly

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

Kino Nova - Двуличие
21.00 ч. - трилър

14 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Авантаж /100 години
българско кино/- филм
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш 12-сериен тв филм
22:00 България от край до
край /1 епизод/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Инспекторът и нощта 90 години от рождението на Георги Калоянчев

Kino Nova - Булевард Лондон
21.00 ч. - екшън

13 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бялата стая /100 години
българско кино/ - филм
14:25 В кадър
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Авантаж /100 години
българско кино/ - филм

11:10 Д-р Хаус - сериал
12:10 Любителката на мистерии - криминален
13:45 Любовта е опиат комедия
15:50 Маркъс- комедия
17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Елизабет - исторически
23:25 От местопрестъплението
- сериал

СРЯДА

bTV

17:45 Правителството сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Двуличие - трилър
09:00 Освежи дома се с Деби
23:30 От местопрестъплениеТравис - лайфстайл
то - сериал
09:30 Уикенд в Европа
10:30 Мода и шик - модно
Diema TV
предаване
09:00 Убийството - сериал
11:00 Път към висшата мода - 10:10 В светлината на промодно предаване
жекторите - екшън
11:30 Cool…T- лайфстайл
12:00 Теория за големия
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
взрив - сериал
13:30 Далас - сериал
12:30 Полицейска академия
14:30 Али Макбийл - сериал
- сериал
15:30 Ангели и пазители 13:30 Париж: Криминални
сериал
разследвания - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11: Обади се! 18:00 Незабравима - сериал
сериал
bTV Cinema
19:00 Али Макбийл - сериал
15:30 Среднощен ездач 08:00 Никита - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
16:30 Гарванът - сериал
10:15 Парола: Риба меч - eкшън 21:00 Далас - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Полицейска академия
12:45 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
- сериал
13:45 Трета смяна - сериал
18:30 Теория за големия
Nova TV
16:00 Опасна зестра - eкшън
взрив - сериал
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
19:00 Париж: Криминални
09:30 На кафе - НТВ
ни досиета - сериал
разследвания - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Спасете ме - сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! 12:00 Новините на Нова
21:00 Соларис - драма
сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
23:00 Безсрамници - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30
Моята
карма
сериен
bTV Comedy
14:30 Момичето, което обичах 22:00 Фатален срок - екшън
09:00 Аламинут - шоу
- сериен
Diema Famly
10:00 Кълвача - драма
16:00 Новините на Нова
09:30 Памуковата принцеса 12:00 Напълно непознати 16:30 Малката булка - сериен
сериен,
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Клонинг - сериен
13:00 Столичани в повече 19:00 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров сериал
20:00 Подли камериерки сериен
14:00 Кое е това момиче сериен
13:30 Бон апети
сериал
21:00 Специално разузнаване 14:00 Триумф на любовта 14:30 Модерно семейство - сериен
сериен
сериал
15:30 Най-ужасната седмица - 22:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Забраненият плод 22:30 Тайнствени афери - сериен
сериен
сериал
17:00 Дила - сериен
Kino Nova
16:00 Кухня- сериал
10:00 Правителството - сериал 18:00 Клонинг - сериен
17:00 Шоуто на Слави
19:00 Моята карма - сериен
11:10 Д-р Хаус - сериал
18:00 Кое е това момиче 12:10 Любителката на мистерии: 20:00 Малката булка - сериен
сериал
21:30 Забраненият плод Дивият запад - крими18:30 Столичани в повече сериен
нален
сериал
22:30 Дила - сериен
13:50 Последно изпитание 19:30 Напълно непознати
23:30 Ангелският остров уестърн
- сериал
сериен
15:45 Булевард Лондон - екшън
20:30 Скейтъри - драма

bTV Action

08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Хамелеон: Призрачният
остров - eкшън
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал
18:00 Кости - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Мисионер - eкшън
00:00 В обувките на Сатаната сериал

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - 28 дни
21.00 ч. - комедия

15 януари
БНТ 1

22:30 Кухня- сериал
23:30 Не вярвай на кучката от
апартамент 23 - сериал

20:30 Малкият Ники - комедия 15:25 Двуличие - трилър
22:30 Кухня- сериал
17:45 Правителството 23:30 Без пукната пара - сериал
сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
21:00 Море от любов - криТравис - лайфстайл
минален
09:30 Уикенд в Европа- докумен23:20 От местопрестъплениетална поредица
то - сериал
10:30 Мода и шик - модно
предаване
Diema TV
11:00 Блясък - лайфстайл
09:00 Гарванът - сериал
11:30 Топ дестинации
10:00 Фатален срок - приклю12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
ченски
13:30 Далас - сериал
12:30 Полицейска академия
14:30 Али Макбийл - сериал
- сериал
15:30 Ангели и пазители 13:30 Париж: Криминални
сериал
разследвания - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11: Обади се! bTV Cinema
18:00 Незабравима - сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
15:30 Среднощен ездач 09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
сериал
10:15 Соларис - драма
21:00 Далас - сериал
16:30 Гарванът - сериал
12:00 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Полицейска академия
13:30 Трета смяна - сериал
23:00 Огледален свят- сериал
- сериал
15:30 Братовчед ми Вини 18:30 Теория за големия
Nova TV
комедия
взрив - сериал
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
19:00 Париж: Криминални
09:30 На кафе - НТВ
ни досиета - сериал
разследвания- сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Спасете ме- сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! 12:00 Новините на Нова
21:00 Киновечер: 28 дни сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
комедия
21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
23:15 Безсрамници - сериал
14:30 Момичето, което обичах 22:00 Жега - екшън
bTV Comedy
- сериен
Diema Famly
09:00 Шоуто на Слави
16:00 Новините на Нова
08:00 Доктор Куин Лечителка10:00 Скейтъри - драма
16:30 Малката булка - сериен
та - сериен
12:00 Напълно непознати bTV
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Памуковата принцеса сериал
06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
сериен
13:00 Столичани в повече 09:30 Преди обед
20:00 Подли камериерки 11:30 Клонинг - сериен
сериал
12:00 bTV Новините
сериен
12:30 Ангелският остров 14:00 Кое е това момиче 12:30 Шоуто на Слави
21:00 Специално разузнаване
сериен
сериал
13:30 Тайните на времето- сериен
13:30 Бон апети,
14:30 Модерно семейство сериал
22:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Триумф на любовта сериал
15:30 Светлината на моя
сериен
15:30 Най-ужасната седмица - 22:30 Тайнствени афери - сериен
живот - сериал
16:00 Забраненият плод Kino Nova
сериал
17:00 bTV Новините
сериен
08:30 Любителката на мистерии
16:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
17:00 Дила - сериен
- криминален
18:00 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
10:00 Правителството - сериал 18:00 Клонинг - сериен
18:00 Кое е това момиче 19:00 bTV Новините
19:00 Моята карма - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
сериал
20:00 Милост - сериал
12:00 Любителката на мистерии: 20:00 Малката булка - сериен
18:30 Столичани в повече 21:30 Бялата кралица 21:30 Забраненият плод О, бебче - криминален
сериал
сериал
сериен
13:40 Алвин и чипоносковците 19:30 Напълно непознати 22:30 Шоуто на Слави
22:30 Дила - сериен
комедия
сериал
23:30 bTV Новините
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Инспекторът и нощта
/100 години българско
кино/ - филм
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм /
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:55 Великият Гетсби - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Преброяване на дивите
зайци /100 години българско кино/ - фил

bTV Action

08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Мисионер - екшън
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 Щитът- сериал
17:00 Военна болница - сериал
18:00 Кости - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Доказано жив - екшън
00:30 В обувките на Сатаната сериал
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Имате ли комплекси?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. По какво се водите, когато избирате дрехите си?
1#а) Гледам модните TV
канали и веднага тичам да
търся последния писък за
момента.
б) Нося каквото имам в
гардероба и от време навреме купувам някоя дреха,
която да се връзва с останалите в наличност.
в) Въобще не ми пука какво ще нося. Гардеробът ми
е пълен с дрехи на баба ми.
2. Как реагирате, когато
някой отбележи, че ви е излязла пъпка или херпес?
а) Веднага се втурвам
към козметичния салон или
слагам три пласта фон дьо
тен.
б) Прибирам се и слагам
някакъв заличител, докато
не завехне.
в) Притеснявам се и си
мисля, че докато говоря
всички ме гледат само там.
3. По време на бурен купон най-добрият ви приятел/
приятелка успява да свали
вашата избраница/избраник. Как реагирате?
а) Какво толкова се е случило, ще си избера друг/а.
б) Натъжавам се и самочувствието ми се срива.
в) Решавам, че мен едва
ли някой може да ме хареса.
4. Отивате на интервю за
работа и намирате цяла тълпа кандидати в коридора...
а) Казвам си, че останалите нямат никакъв шанс
пред мен, дори да вляза
последен/а.
б) Ужасявам се при мисълта, че между тях със сигурност има много по-подходящи от мен, но все пак ще
опитам.
в) Обръщам се и си тръгвам защото знам, че няма
да ме изберат.
5. Вашата половинка
решава да сложи край на
връзката ви...
а) Той/тя губи, защото
не ме заслужава, а и не е
единственият/а на света.
б) Ще ми бъде мъчно, но
след време ще ми мине и
ще намеря другаде щастието си.
в) Ще се поболея, защото
не мога да живея без него/
нея.
6. Предстои ви първа среща с човек когото харесвате. Какво обличате:
а) Нещо сексапилно или
екстравагантно, за да го/я
изненадам приятно.
б) Както обикновено, за
да не си помисли, че е особено специален/на за мен.
в) Три часа ще стоя пред
гардероба и мисля. Каквото
и да облека се чувствам неловко.
7. Хората на улицата ви
заглеждат. Какво си мислите в този момент?
а) Дрехите ми стоят много
добре откакто поотслабнах.
б) Става ми приятно и настроението ми се покачва.
в) Оглеждам се в найблизкото витрина, за да видя
дали не съм се нацапал/а
или има друго нещо нередно в мен.
8. Интимната половинка
се зазяпва в красив мъж/

жена на улицата. Как реагирате.
а) И аз я/го заглеждам,
после разяснявам недостатъците й/му.
б) Става ми неприятно, но
го приемам за нормално. И
аз не съм с капаци за околните.
в) Веднага се натъжавам,
защото аз не изглеждам
толкова добре.
9. Ваши приятели коментират прелестите на известен фото модел. Какво участие взимате в разговорите?
а) Веднага им показвам
папарашки снимки, за да
го/я видя в действителност.
б) Взимам обективно отношение и винаги си признавам, ако много ми харесва.
в) Мисля си как е възможно да има човек без недостатъци.
10. Спъвате се в стълбите
и хората около вас прихват
да се смеят:
а) И аз се смея от сърце,
пооправям се и продължавам.
б) Ядосвам се, че съм
станал/а за смях, но бързо
ми минава.
в) Умирам от срам и се
моля някой познат да не ме
е забелязал.
ОТГОВОРИ:
Ако преобладават отговори "А": Напълно осъзнавате своята цена и не ви
пука особено как ви възприемат околните. Чуждото мнение не е от голяма
стойност за вас. Разчитате на самооценката си.
Понякога дори създавате

впечатление за прекалено
самоуверен и дори самовлюбен тип. Много добре
осъзнавате, че никой не е
идеален. Затова, правилният избор според вас е да
се чувствате добре в кожата си. Склонни сте дори
да се главозамайвате. Все
пак внимавайте, защото
нарцисизмът много често отблъсква околните и
може да загубите добри
приятели.
Ако преобладават отговори "Б": За вас е по-важно не как изглеждате, а
какъв сте по душа. Това ви
прави предпочитан човек
за компания и никога не ви
липсват приятели. Хората
ви търсят за съвет, защото разчитат на обективната ви преценка. Само
няколко комплимента са
достатъчни за вас, за да
възвърнете посмачканото
си самочувствие. Дълбоко
в себе си обаче винаги усещате, че нещо ви липсва,
а не можете да го постигнете. Много често мечтаете за нови дрехи или
хубавя промяна. Просто
се опитайте да осъществите мечтите си, вместо
да се отказвате толкова
бързо.
Ако преобладават отговори "В": Вие живеете с
дълбокото убеждение, че
сте непоправима грешка
на природата и не заслужавате нещо по-хубаво.
В себе си подтискате
чувството, че винаги
оставате недооценени.
Хората наоколо обаче не

Астрални знаци

ОВЕН Вие и Риби се връщате към стари делови идеи и задължения,
очертава се сериозна работа. Празниците са ви заредили с енергия,
вероятно сте уговорили и съвместни начинания с колеги, познати и
близки. Овните да прегледат бюджета си, постъпления ще дойдат, но
сега е добре да бъдат по-пестеливи. Пак се задават купони, организирайте си
времето по разумен начин.
ТЕЛЕЦ Като на Скорпиони ви се ще да свършите бързо много работа,
но от Раци не искайте да ви следват, пред тях има сериозни пречки.
С Водолеи разбирателството е по-плодотворно, ще подкрепят ваши
делови и домакински проекти. Телците ще променят в движение план
за самостоятелни начинания, наистина е по-доходно и сигурно да са в екип и
да се неутрализира критиката.
БЛИЗНАЦИ Новата седмица идва с доста задачи, напрежението
лесно се покачва. Близнаците да овладеят емоциите, ако нещо не
тръгва, както са го планирали. Близките ви подкрепят, минали служебни успехи са основа, на която можете да привлечете сътрудници
и влиятелна подкрепа. Познавате работата в детайли, ще реагирате
на пречките професионално, околните ще признаят: успехът ви не е случаен.
РАК Ако Телци и Скорпиони ви придумват да бързате в работата, не
слушайте, натъквате се на сериозни пречки. Някои Раци даже трябва да помислят за усвояване на знания и умения, това изисква време, средства. Специално с парите трябва да бъдете доста пестеливи,
не са ви в излишък. Близки ще ви се притекат на помощ – едни с
услуги, други финансово, но грижата си е ваша...
ЛЪВ Потъвате в детайли, а искате и близки Везни да действат по-прецизно. Лъвовете обичат по-голямата свобода на действие, ала сега
идеите им се натъкват на критика. Не махайте пренебрежително с
ръка, някои от опонентите ви може да ви скроят номер. Подготвяйте
стриктно всяка своя стъпка, бъдете взискателни към партньори и подчинени,
така успехът е ваш.
ДЕВА Задържат се влиянията от празничните дни, време е да действате с проверени партньори. Натрупали са се задачи, а е важно и
работата да е свършена с присъщото ви качество. Девите са готови
да упорстват по-дълго, но приключените ангажименти да заслужат
комплименти от клиенти, колеги, шеф. Ако сте наумили да пазарувате,
избирайте практични и достъпни стоки.
ВЕЗНИ Лъвове ви подтикват да се вглеждате в детайли, отнасящи се
до бизнес. Везните точно оценяват добрите възможности за изява
и печалби, сега такива има, но и рискът е доста сериозен. Ако имате
много рутинни задачи, заемете се с тях, може да се наложат консултации, дребни ремонти... Но тези неща трябва да бъдат свършени
добре и да не ви затрудняват в близко бъдеще.
СКОРПИОН Сега като Телците бързате за делови и лични промени, но
нещата не зависят само от вашето желание, защо тогава припирате
и Раци? Скорпионите имат амбициозна програма за работа, а и куп
покани за купони, да не се впускат в авантюри. Редица пречки ще
отстраните с лекотата на добри професионалисти, но има и детайли,
които е рисковано да пренебрегнете. Действайте бдително.
СТРЕЛЕЦ Имате куп идеи за изява и печалби, вероятно и колеги ще
искат да се включат в начинанията. Само че внимавайте повече, има
риск да не сте подготвили стриктно работата и пречките, които възникват, да разочароват екипа или печалбите да се окажат по-малки.
Стрелците умеят да балансират и в такава ситуация – тук печелят,
там не, но с последователите им не е същото...
КОЗИРОГ Чакат ви много делови ангажименти, дано сте си направили
точна програма. При група Козирози има риск да подценят или претупат работа, което после ще им навлече критики даже от хора, които са
ги ценили високо. Други виждат възможност за изява и печалби, но
действат само за своя облага – колеги и близки няма да са във възторг, обтягат се отношения.
ВОДОЛЕЙ Мислите за нови партньори, нека те предложат прагматични
решения, вие сте настроени по-емоционално. В някои случаи Водолеите предприемат сериозна промяна – подготвят смяна на дейност, екип.
Предпочитате да запазите самостоятелност, но колективната изява
носи по-сигурен доход. Правете обмислени компромиси, иначе ще се
ощетите за дълго.
РИБИ Сега съвсем като Овните потъвате в работата, имате толкова
нови идеи за изпълнение. Навярно и доста близки ви молят за разни
услуги, няма да ги разочаровате. Рибите да си направят точна програма, колеги и приятели отсега се настройват за именни дни и други
купони. И вие обичате да се веселите, но за момента е добре да не пръскате
безразборно парите, джобът ви не е пълен...

са длъжни да се заемат с
вашето накърнено самочувствие. То зависи само
от вас. На първо време
приемете, че никой не е
идеален и се опитайте да
превърнете своите недостатъци в предимство.
Колкото по-бързо забравите за комплексите си,
талкова по-скоро и останалите няма да ги забелязват. Така ще може да
Британец, пътувал в пър- по голяма нужда. Но когато
изкарате наяве всичко
хубаво, което се крие във ва класа от Лондон до Глаз- се облекчил, забелязал, че
гоу, се озовал в тоалетната ролката с тоалетната харвас.
тия е свършила, пише в.
"Дейли мирър".
Тогава на Адам Грийнууд му хрумнала блестящата идея да прати туит
до управата на компаЕдно авокадо на ден
Освен полезните мононе- нията "Върджин трейнс"
може да намали нивата на наситени мастни киселини, за възникналия при него
лошия холестерол дори при авокадото съдържа минера- неотложен проблем. Администрацията веднага
хора с наднормено тегло, ли, витамини и фибри.
МАСЛОТО ОТ АВОКАДО откликнала на желастига да са здрави.
Резултатите от изследПОДМЛАДЯВА
нието на пътника. Но за
ването на учените от униМаслото от авокадо за- да могат да му доставят
верситета на Пенсилвания бавя процеса на стареене, нужната ролка, попитали
мексикански Грийнууд в кой вагон се
обаче не означават, че хо- установиха
рата просто трябва да доба- учени.
намира.
вят по едно авокадо дневно
Една от причините за стаЗа жалост, той трябвало
в храната си. То трябва да реенето е ефектът, който за миг да стане от тоалетзамени нездравословните създават кислородните мо- ната дъска, и да надникне
лекули вътре в тялото. В ми- през вратата на клозета
мазнини в нея.
За изследването 45 до- тохондриите, които са един за обозначението на вагоброволци на възраст от 21 вид енергийни клетки, кисдо 70 години са спазвали лородът може да се превър- на. Оказала се буквата J,
различни диети за намаля- не не в енергия, а в свободни за която веднага съобщил
ване на холестерола, вклю- радикали. Тези нестабил- в нов туит. Не след дълго
чително и такава с умерено ни молекули убиват почти служител в черна унифорколичество мазнини и едно всички нормални молекули, ма почукал вежливо на
авокадо на ден. След пет които участват в развитието вратата и доставил новата
седмици нивата на липопро- на клетките. Мексиканските ролка.
"Така успешно завъртеините с ниска плътност, учени са открили начин да
известни като лош холесте- предотвратяват този процес ших това, което бях запорол, намаляват най-много и по този начин да забавят чнал", коментирал в туита
си доволният Грийнууд.
при тези, ядящи авокадо.
процеса на стареене.

Младеж си поръча
тоалетна хартия в
Туитър от влаково WC

Авокадото намалява
лошия холестерол

Понеделник, 12 януари 2015 г.
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Ñíèìêà: Ñâèëåí ÍÈÊÎËÎÂ
ТОП ВИЦ

Маршрутът на бъдещата спортната пътека – „Витапаркур” в Боровата гора вече
е освободен от храстите, очертани са и
спортните площадки по нея. Продължава
усилената работа по изваждането на падналите борове, засегнати от короядите.

Хитрият бизнесмен Джак веднъж
казал на сина си:
- Синко, искам аз
да избера момичето, за което ще се
ожениш.
- Няма да стане. Аз
сам ще избера!
- Ама тя е дъщерята на Бил Гейтс.
- Е-е-е, в такъв
случай...
Отишъл бизнесменът при Бил Гейтс и
му казал:
- Имам съпруг за
Вашата дъщеря.
- О-о-о, не може! Тя
е много малка, за да
се жени!
- Но той е вицепрезидент на Световната банка.
- Е-е-е, в такъв
случай...
Отишъл бизнесменът при президента на Световната
банка:
- Имам кандидат
за вицепрезидент
при Вас.
- Ще откажа, тъй
като си имам повече, отколкото ми
трябват.
- Да, но той е зетят на Бил Гейтс.
- Е-е-е, в такъв
случай...

Изхвърлен от водата
кехлибар покри плаж в Русия

В Калининградска област плажът
на град Пионерски е бил осеян с изхвърлен от водата кехлибар, предаде
"Интерфакс".
От сутринта до вечерта жителите
и гостите на града са събирали малки
и средни парчета сред водораслите и
пясъка. Дори пенсионери са ровили с
пръчки из замръзналата почва като
деца в пясъчник, разказва жителка на
града.
В Калининградска област се намират 95% от световните запаси на кехлибар. На дъното на Балтийско море
има големи запаси от него и той често
бива изхвърлян на брега след силни
бури. Все пак подобно количество попада на плажовете много рядко.

Невероятно

В защита на Боровата гора Петте жени, родени през 19-ти
малии преди 70-80 години.
Мнозина от нас са израснали в сенките й, в игри от сутрин до здрач. Амбицията на
„зеленото” предприятие е не
само да разчисти избуялите

трънаци в „Боровота”, а да я
събудят от десетилетната й
дрямка. За това общо „джумалийско” дело очаквайте
повече в следващите броеве
Хората винаги са били любопитни за 3. Гертруда Уивър, 116 г. от Америка
на вестника.
тайната на дългия живот и какво ли е
да доживееш до 100 години. Невероятно е, че все още на Земята има 5 жени,
които са родени през далечните 1898 и
1899 година и са живи до ден днешен.
Тези жени са били свидетели на
много важни световни събития, за които само сме чели в учебниците - войни,
нови открития и големи постижения.
Мъжете се справят по-ус- ред голям процент от предПредпочитаният от 28 про1. Сузана Джоунс, на 115 г. от САЩ
пешно от жените с отслаб- ставителите на силния пол. цента от мъжете метод за отването, тъй като губят тегло Анкетата показва също, че слабване е комбинирането на
по-бързо и им е по-лесно да мъжете се справят по-успеш- здравословна диета и трени4. Емма Морано, 115 г. от Италия
поддържат новата си форма, но с отслабването както в ровки. Следващият най-попупише в. "Сънди експрес", позо- краткосрочен, така и в дълго- лярен избор - за 23 процента
вавайки се на резултатите от срочен план.
от представителите на силния
проучване, направено във ВеПроучването сочи още, че пол, е увеличаването на вреликобритания сред 1850 души. ако при мъжете се прояви йо- мето за разходки. Около 20
Допитването разкрива, че йо ефект от спазването на ди- процента от борещите се с изборбата с излишните кило- ета, то това става по-бавно, лишното тегло мъже наблягат
грами е "лесна работа" спо- отколкото при жените.
на ограничаването на мазнините.
Допитването обаче 2. Мисао Окава, на 116 г. от Япония
разкрива, че представителите и на двата
5. Джералийн Талей, 115 г. от САЩ
пола не са склонни да
се откажат от пиенето
с цел да отслабнат само 13 процента от
анкетираните са готови да загърбят алкохола в името на постройна фигура.
Предимството на
жените в борбата
срещу
излишните
уведомява своите клиенти, че килограми е, че си
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(от 1 стр.) направят оценка
на щетите и ще предпишат
мероприятия за борба с вредителите.
Боровата гора е засадена
с доброволен труд на джу-

век, които са живи и до днес

Мъжете отслабват
по-успешно от жените

www.targovishtki-novini.com

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



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

