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и четвъртък
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В предучилищните групи в Търговище

Ще има такса!

вече ви информирахме в края на миналата година, МариВъпреки решението нелаКакто
Динева, юрист-консулт на НАП Търговище, но в качеството
на родител на дете в подготвителна група в детска градина,
на Върховния адми- си
сезира Административния съд в Търговище още през месец януари
2013 г. за неправомерно събиране на такса за храна по решение
нистративен съд на
на общинския съвет в Търговище. По-късно и Върховният админи-

Борислав КУРДОВ
Председателят
на
Общинския съвет в
Търговище Севим Али
и зам.-кметът на града Деян Дечев дадоха
пресконференция
в четвъртък, 9 януари,
по повод решението на
Върховния административен съд да отмени
таксите за предучилищните групи в детските
градини. В решението
се казва, че общинското ръководство не е
обосновало финансовата рамка, според която
трябва да се изчисли
таксата, която родителите плащат, когато детето им посещава предучилищна група.
В момента общинската администрация
работела по прецизиране на наредбата за
определянето на таксата и ще предложи ново

стративен съд /ВАС/ потвърди решението на съда в Търговище,
че доплащането по 1.40 лв. на ден за присъствието на децата в
детските заведения в града, а по 1 лв. за селата на Общината, е неправомерно. Въпреки това събирането на тази такса продължава.
На тази тема бе посветена и съвместната пресконференция
на представители на Общината и ОС, на 9 януари 2014 г., за която ви информираме тук.
По долу г-жа Динева, като юрист, изяснява своята позиция
и защо наредбата, в която се посочва тази такса, е закононарушение, вече потвърдено от ВАС.

решение на Общинския
съвет, като ще запази
досегашната такса от
1,40 лева на ден, плащана от родителите.
Решението на Върховният административен съд е влязло в сила
от 19 декември м.г. и ще
засегне само един ден
от таксата за месеца,
конкретизира се зам.кметът Деян Дечев. За
януари месец за определяне на таксата ще
се ползва приетата през
2008 година Наредба на
ОС, според която родителите и настойниците
заплащат по 25 лева
такса за
(на 2 стр.)

Севим Али и Деян Дечев по време на пресконференцията

От областната управа

Проверяват пунктове
за пътно поддържане

Областната оперативна група за контрол
по поддържането на
републиканската и общинските пътни мрежи,
осигуряване на снабдяването и услуги за
населението потвърди
готовността на фирмата
изпълнител по почистването за сезона.

В община Търговище

Глоби за 2013 г. само
за 13 акта и 800 лв.

13 са съставените
актове на нарушители
през изминалата 2013
г. от специалистите по
контрол на чистотата в
община Търговище. Общият размер на наложените глоби е 800 лв.
Три на брой от актовете са издадени по
Наредбата за придобиване, притежаване и
отглеждане на кучета,
в частта й, отнасяща се

При катастрофа
в Антоновско

0.50 лв.

до липсата на достатъчна хигиена и за нарушаване спокойствието на
съседите от домашен
любимец. Два акта има
за оставени без надзор
и контрол кучета. Също
толкова на брой са актовете за изхвърлени
строителни остатъци в
контейнерите за битови
отпадъци и около тях.
Останалите единични
случаи с наложени парични санкции са за:
разкопаване на тротоар
без разрешително, за
лепене на агитационни
материали на нерегламентирани (на 2 стр.)

Първата
проверка
беше извършена с представители на Областната администрация, КАТ
Селскостопанска техника и резервни части
при ОД на МВР - Търговище, Областно пътно
управление и Пожарна
 0601 6 71 38
безопасност и защита
на населението.
При проверките, извършени по опорните
пунктове на територията на Областното пътно
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
управление, са обхва- КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
нати готовността на мана изгодни цени без посредници,
шините за работа при
в землищата на:
зимни условия, наличиТърговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарието на пясък, сол, хиополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
мически вещества и готовността на персонала Острец, Надарево и други в община Търговище,
за незабавни действия. всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
Пунктовете в Търговии Велики Преслав.
ще, Попово, Омуртаг и
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Антоново са снабдени
Телефони за контакт:
с изискваните количе0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
ства материали и ма0885/790 121; 0885/ 790 151
шини. За цялата област
са в готовност общо 84
машини. Персоналът за
работа е 138 човека.
Припомняме, че групата беше създадена
в Областната администрация в Търговище в
началото на декември
Търговище,
м.г. Тя беше сформираКооп. пазар, тунела
на в
(на 2 стр.)  0893 36 29 77

Починаха
баща и дъщеря Решението на ОС-Търговище е абсурдно

48-годишен мъж е
починал при пътен инцидент на главния път
София-Варна, в района на Антоново. От полицията съобщиха, че
правоспособният водач
е управлявал лек автомобил „Шевролет”, като
се движел с несъобразена с пътните условия
скорост – настилката е
била мокра, а видимостта намалена. На ляв завой шофьорът е изгубил
контрол над управлението и автомобилът е излязъл от пътното платно
и се блъснал в дърво.
В резултат на пътния
инцидент водачът е починал в линейка (на 2 стр.)

Това твърди юристът МАРИНЕЛА ДИНЕВА по повод решението на Върховния административен
съд за отмяна на таксата за посещение на предучилищни групи, в разговор с Борислав КУРДОВ

- Г-жо Динева, Върховният административен съд взе решение по повдигнатото
от вас дело – таксите за посещаване на
подготвителни групи
в детските градини в
Търговище да бъдат
отменени. Как ще коментирате?
- Съдът каза: Таксите са ви незаконни. Аз

още преди година, след
като подадох исковете в
съда, отидох на заседанието на образователната комисия в Общинския съвет и пред всички
общински съветници се
опитах да обясня, че
извършват незаконосъобразни действия. И че
е най-добре по модела
на Разград да седнат
да направят всички
изискуеми от закона
действия. Да направят
икономически анализ,
обосновка, обществе-

но обсъждане на този
текст. И, в крайна сметка, да се направи една
добра наредба, която
да бъде съобразена с
волята и желанията на
хората, да бъде законосъобразна и наистина
да се постигнат всички
цели, които има държавата, а именно да
вкара в предучилищна
подготовка 5-6 годишните деца, за да могат
навреме да се подготвят и социализират. Да
научат българския език.

При мен достигат сигнали от села, в които учителите са принудени да
ходят по домовете и да
издирват тези деца. Да
задължават родителите
да ги водят на детска
градина. От своя страна
родителите казват, че
нямат пари да плащат
таксите. За което пък на
тях ще им бъде наложена глоба, защото не си
водят децата на градина. Това ли е идеята на
закона, на Европейския
съюз?
(на 4 стр.)

Понеделник, 13 януари 2014 г.

2 страница

20-годишен
от Търговище

Защо си затваряте очите, общинари? На мъжа се полага част от
Юридическа кантора

С опасност Или за прозаичната тема битакът в Търговище наследството на съпругата
за живота
След катастрофа до

разклона за Габъра

20-годишен мъж от Търговище е с опасност за живота след катастрофа на пътя
Разград – Търговище. Това
съобщи пресцентърът на
Областна дирекция на МВР
– Разград.
Инцидентът е станал около 10.20 часа в четвъртък
близо до разклона за Габъра. Ауди А4, управлявано
от 20-годишния М.П. от Търговище, се ударило челно
в насрещно движещия се
"Фолксваген Венто", пътуващ към Разград и шофиран
от 34-годишен мъж от село
Градина. Водачът на Аудито е с мозъчно сътресение,
фрактури на ръка и крак и
опасност за живота, пътникът
във Фолксвагена - Б.Х. на 31
години е с комоцио и контузия на гърди и корем, а брат
му, който шофирал колата е
прегледан и освободен.
Образувано е досъдебно
производство по чл.343, ал.,
буква Б от Наказателния кодекс.

Спас СИМЕОНОВ
Странно е поведението
на нашите управници – общината и общинския съвет
в Търговище. Говорим за европейски ценности и стандарти, пазарна икономика
и други хубави неща, а се
държим съвсем ориенталски, ако това определение
може да бъде точно. Защото
и Турция е определяна като
ориенталска страна, дори
имаше влак, който се наричаше „Ориент експрес”,
минаващ през България.
Ако погледнем по – внимателно обаче ще видим и
някои разлики. Например
тяхната икономика е много
по-мобилна и добре управлявана. Познавам няколко
човека, които работиха там
след 1989г. а сега получават
пенсии по 400 – 500 евро на
месец . През лятото живеят
в България и си харчат парите тук.
Но да погледнем конкретиката. Преди десетина години
община Търговище премести
т. нар. битак на нова площадка на улица „Скопие”. Тогава
имаше брожение и недоволство - търговците бяха малко, посетителите също. Днес
положението е доста по-различно. Вярно, има употребявана техника, различни части, велосипеди и много други
неща, но вече има и много
нова техника : нови резачки
за дърва, дрехи и обувки и т.
н. посетителите са толкова
много, че може да се каже
битакът вече конкурира прочутия в миналото Търговищки/ Ески джумайски/ панаир.

ВЪПРОС: Миналата година почина съпругата ми
след 25-годишен брак, от който нямахме деца. Съвместния си живот прекарахме в нейния наследствен
апартамент, където аз останах да живея и след
смъртта й. Оказа се обаче, че приживе съпругата ми
е завещала този апартамент на двете си племеннички, като в саморъчното й завещание, депозирано
пред нотариус, е изразена волята й аз да остана да
живея в апартамента. Сега двете племеннички заведоха срещу мен дело, с което искат да им плащам
наем. Имам ли запазена част в този апартамент и
мога ли да оспоря завещанието?

Показваме ви битака в Горна Оряховица. Ето че площадката може
да бъде асфалтирана, както го е
направила тамошнато община

Това го казвам съвсем сериозно. Преди две седмици бяхме на битака и се загубихме,
та трябваше да се търсим по
телефона два пъти.
Какво прави общината в
тази ситуация? Ами нищо,
вероятно събира някакви
такси. Имаме ресорен заместник-кмет, главен архитект и други специалисти,
уж образовани, получават
прилична заплата и неизвестно защо не се интересуват от състоянието на
битака. Пълно безхаберие.
Неизвестно защо. Площадката е в същото състояние
от създаването на т. нар.

битак. Чакъл – фракция, пепел или като завали дъжд
или сняг направо си е кал.
Толкова ли е трудно да се
асфалтира, да се направи
една нормална тоалетна,
чешма, а и други неща,
които биха улеснили търговците и посетителите, което
пък би повишило интереса
и оборота. Не съм ходил на
Димитровградския пазар,
които е известен в цялата
страна, но смятам, че Търговищкият битак вече работи
много добре. Там даже се
продават бира и кебабчета,
хората могат да се срещнат
и да си поговорят да се оплачат един на друг от дарението си. С други думи той
си е мястото за социални
контакти, освен за дребен
алъш-вериш.
Какво излиза, че в Търговище, самото име на града
означава някаква търговия.
момента децата на 5 и 6 гоЯзък за името на града,
дини, които попадат в подзащо общинарите се праготвителните групи по спи- (от 1 стр.) изпълнение на вят, че не забелязват тези
сък, са 600.
заповед на Министър-пред- неща. Някои просто трябва
Според Дечев, сега пред седателя за нормално функ- да си свърши работата.
общинските съветници има циониране на инфраструктри варианта за решение. турата през зимния сезон
Първият е досегашният - 2013 – 2014г.
ОС определя такса, с кояОбластната оперативна
то осигурява храненето на група всеки месец ще издецата. Вторият вариант готвя протоколи, за да се (от 1 стр.) места, за отъпкпредполага средствата да вземат конкретни мерки за ване на обществени тревни
се осигуряват изцяло от об- осигуряване на нормалното площи, разлят нефтопрощинския бюджет. Третият функциониране на инфра- дукт на пътното платно, липса на лична карта и замървариант дава възможност структурата в областта.
предучилищните групи в
Дейността на групата ще сяване на тротоарна площ
детските градини да станат бъде обобщена в годишен с животински отпадък. Към
полудневни, т.е. ще дават доклад за резултатите от общата бройка се включва и
възможност за обучение и последващия контрол, как- акт за изхвърлени пластмавъзпитание и няма да оси- то и структурите, които са сови отпадъци. През изминалата година 349 на брой
гуряват хранене на децата. били ангажирани.
са регистрираните констаВ Антоново
тивни протоколи в сферата
на чистотата.
Преобладава
бройката
на 134 от тях, които са за
струпване на строителни
За поредна година антоПразничната
програма материали, земни маси и
новци ще отбележи празни- ще започне в 11 ч., в залата изхвърляне на отпадъци от
ка на града 17 януари, ведно на читалище „Христо Ботев” в строителството на нереглас Международния ден на града. По-късно, концерт ще ментирани места. 84 са
етническата толерантност. изнесе фолклорният ансам- издадените през годината
За 11-та поредна година, бъл „Сидер войвода” от Горно предупреждения за склазаедно християнски и мю- Оряховица, а за доброто насюлмански духовници ще от- строение на всички органи- диране на дърва за огрев
служват молебен за здраве заторите са поканили и хумо- на обществени терени. 17
са за изхвърлени неразфаи благополучие на жителите риста Венци Мартинов.
на община Антоново. Сред
По традиция на този ден се совани кашони. 15 са наруофициалните гости на праз- дава и курбан, а месото от две- шенията на Наредбата за
ника се очакват да бъдат те животни ще бъде дарено на придобиване,
притежаваВарненският и Велико-Пре- училището в Общината и соци- не и отглеждане на кучета.
славски митрополит Йоан, ално слабите.
Такава е бройката за непоглавният мюфтия, консулът
Със сегашното си име Анна Русия в Русе Владимир тоново градчето се именува чистен сняг и лед пред жиКлиманов, народни предста- от 1949 г. в памет на партиза- лища и търговски сгради,
както и за паркиране на аввители от региона, както и нина Антон Кръстев.
много приятели на Антоново.
„ТН” томобили на тревни площи.

Проверяват
пунктове
Ще има такса! за пътно
поддържане
(от 1 стр.) храненето на
децата в предучилищните групи. Според юриста
на общината Рая Матева,
решението не предполага
връщане на пари на родителите, които до този момент
плащаха по 1,40 лева на
ден.
Решението на Общинския съвет бе атакувано в
съда от Маринела Динева
– майка на дете, което посещаваше подготвителна
група. Тя заведе дело през
януари 2013 година и решението на Административния
съд в Търговище бе в нейна
полза. След обжалване от
страна на общинското ръководство, делото стигна до
ВАС.
Пред представители на
медиите Деян Дечев обясни, че по наредба на Министерския съвет, за закуска на децата се полагат
делегирани средства от по
38 стотинки на ден, които
покриват закуската и един
плод. След решение на Общината, храноденът на дете
в детските градини е определен на 2,00 лева. Така
за обедното меню и следобедната закуска са нужни
още 1,62 лева, 22 стотинки
от които ще поеме Общината. Останалите 1,40 ще
се заплащат от родителите
и настойниците, които са
ползвателите на услугата,
обоснова се Дечев.
По време на пресконференцията стана ясно, че в

Димитринка ГЕРГАНОВА,
адвокат
Всеки пълнолетен гражданин е свободен приживе
да се разпорежда по възмезден начин с имуществото си без каквито и да било
ограничения. Законът за
наследството обаче ограничава свободата на разпореждане с имуществото
чрез безвъзмездни актове,
каквито са завещанието и
дарението.
Това е направено, за да
бъдат съхранени интересите
на най-близките наследници
по закон, а това са низходящите, родителите и съпругът.
Когато има такива наследници, наследодателят може да
дарява и да завещава само
определена от закона част
от имуществото си, т.нар.
“разполагаема част”.
Законът за наследството
(ЗН) определя в чл. 29 какъв
е размерът на тази разполагаема част. Той зависи от броя
на наследниците и от тяхната
степен на близост с наследодателя. За да се определи
разполагаемата част, както и
размерът на запазената част
на наследника, се образува
една маса от всички имоти,
които са принадлежали на
наследодателя в момента на
смъртта му, като се извадят
задълженията му.
От запитването става
ясно, че починалата на-

Глоби за 2013 г. само
за 13 акта и 800 лв.

Общината подготвя
двоен празник

Сред останалите констативни протоколи отчитаме
съставените за: залепване
на рекламни материали на
нерегламентирани места,
изхвърлени животински и
птичи отпадъци около контейнери и замърсяване на
тротоарни площи, за пускане на битови отпадъци от
балкони, заети площи за
строителство без заплатена
такса, за оставени до контейнерите чували със стъкло и подобни замърсявания
в района, констатирани от
контрольорите по чистотата
през 2013 г.

Починаха
баща и дъщеря

(от 1 стр.) на път за болницата, а возещата се на
предната седалка 22-годишна жена от Варна, дъщеря на водача, е настанена в болницата в Търговище
с тежка черепно-мозъчна
травма. По-късно тя също е
починала.
По случая е образувано
досъдебно производство.

следодателка (съпруга) не
е оставила деца, но не се
разбира дали няма останали живи родители, а това е
от значение за определяне размера на запазената
част на преживелия съпруг.
Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗН,
когато наследява сам, запазената част на съпруга е
1/2 от наследството, а когато
наследодателят е оставил и
родители, тази част е 1/3.
Правата си читателят
може да упражни, като се
позове на чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството, според който наследник с право
на запазена част, който не
може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може
да иска намалението им до
размера, необходим за допълване на неговата запазена част.
На това основание читателят може да оспори направеното от съпругата му
завещание в полза на двете племеннички, като иска
неговото намаляване до
размера на разполагаемата
част. За да стори това, той
разполага с няколко възможности:
Първо, би могъл да предяви искането си под формата
на възражение в рамките на
заведеното срещу него дело.
В това дело племенничките
ще следва да докажат собствеността си върху апартамента и неизбежно ще се позоват на оставеното в тяхна
полза завещание. Относно
искането от тяхна страна за
заплащане на наем читателят следва да възрази и да се
позове на волята на съпругата му, изразена в завещанието, по силата на която той има
право да живее в завещания
имот.
Второ, той би могъл също
да предяви самостоятелен
иск срещу двете племеннички за намаляване на завещателното разпореждане,
ако с него е накърнена запазената му част.
Този иск може да бъде предявен и в рамките на делбено
производство, което съпругът
може да образува срещу двете племеннички, като поиска делба на наследствения
апартамент и в рамките на
това производство да иска
намаляване на завещателните разпореждания.
Следва да има предвид,
че искът за намаляване на
завещателните разпореждания до размера на разполагаемата част е ограничен
във времето в рамките на общия петгодишен давностен
срок, който започва да тече
от момента на откриване на
наследството, а това е денят
на смъртта на съпругата.

Понеделник, 13 януари 2014 г.

Старият кон
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С поздравление за Нова година и със
стихотворението си „Старият кон”
в редакцията дойде известната търговищка поетеса Стойка ТЕОДОСИЕВА. Нашата приятелка предостави за
печат може би първото си за новата
година поетично творение, за което
и благодарим. Сами ще видите, драги
читатели, че в него Стойка, за разлика от другото писано до сега от нея,
проявява и своите качества на хуморист. Което е пък нов хоризонт в нейното творчество в годината на коня.

Нашенки - втори Предпочитаната храна
Показва какво ни липсва
в света по
тютюнопушене
Пред нас само
жени от съседна Гърция

Стойка ТЕОДОСИЕВА
За него хоризонтът бе полето.
Пегас не бе, не бе летял в небето…
Веднъж се разигра – „Ще съм свободен!
Аз КОН съм, все още съм годен
за подвизи, за ласки и победи,
а тук какво – неволи и несрети!”
Юздата му свалих. Седлото също.
„Върви където щеш! Далеч от къщи!
На едри глътки пий си свободата,
търси си сам сеното и водата!”
Замислено разходи се из двора,
познато беше всичко до стобора.
Вратата бе отворена, обаче,
светът зад нея му изглежда мрачен.
Там нямаше за него пълна ясла,
ведро очукано – водата прясна,
ни топъл чул за зимните му нощи,
торба със зоб и колко много още…
Юздата все го дърпаше, така е,
но пътят накъде е тя го знае,
товареха със денкове седлото,
но някак си все стигаше селото…
И конят се извърна, /беше драма/
глава наведе, влезе сам във дама…
И свободата, толкова мечтана,
остана си една войнишка рана,
един претръпнал, позабравен спомен
за луд галон и за табун бездомен,
за облаци, светкавици, кобили,
когато дивото зове и цвили, цвили…
В окото му една сълза извира
и в нея отразява се всемира!

Гъркините и българките
са най-големите пушачки
в света, сочи американско
изследване.
Днес по целия свят има
повече пушачи, отколкото
през 1980 г. С нарастването на населението, цигарите стават все по-популярни
в страни като Китай, Индия
и Русия.
В Китай, например има
близо 100 милиона пушачи
повече през 2012 г., отколкото преди три десетилетия, въпреки спада от 30 на
24 на сто, показват данните, публикувани в списание
на Американската медицинска асоциация.
Броят на пушачите се
увеличава въпреки общия
спад на процента на потребителите на тютюневи
изделия през последните
десетилетия.
Университетът във Вашингтон е изследвал данни
от 187 държави. През 1980 г.
процентът на мъжете пушачи е бил 41, но сега той е намалял до около 31%. Сред
жените, преди 34 години
е имало 10,6% пушачи, за
разлика от 2012 г., когато те

Защо е полезна ряпата

Научете за какво спомага редовната
консумация на зеленчука

Едно от най-неприятните последствия от съвременното хранене, при което основно място заемат
сандвичите, кафетата и
всички продукти от заведенията за бързо хранене,
са проблемите със стомашно-чревния тракт. Тук идват
на помощ плодовете и зеленчуците, които често отсъстват с дни от менюто ни.

Бързо и лесно те ни помагат да се справим с проблеми като болки в стомаха и
констипация,
Направете си сок от ряпа
и го вземайте сутрин и вечер по 50 мл. преди ядене.
Ряпата стимулира дейността на жлъчката, освен
това, много успешно се е
използвала открай време и
като сироп против кашлица.

Може да си направите отвара от ряпа или да я консумирате настъргана - откашлячният ефект е бърз и
ефективен.
Редовното консумиране
на прясна ряпа има отличен
ефект върху нервните състояния, предизвикани от ежедневния стрес, а също тонизира и се бори успешно с
депресивните състояния. Но
тук трябва да подчертаем,
че е необходимо ежедневно
и дълготрайно приемане на
стъргана ряпа или резани от
ряпа.
В същото време, ако успеете да накарате злоядото
си дете да си хапва често
ряпа, можете да сте сигурни, че това ще започне да
провокира апетита му.
Сокът от ряпа може да се
прилага и външно, той има
не само противобактериален ефект, но и лекува циреи и отоци.

са 6,2%. Рязък спад на процента на пушачите има през
90-те години. В действителност обаче броят на мъжете пушачи се е увеличил от
2010 г. насам.
В Китай през 1980 г. е
имало 182 милиона потребители на тютюневи изделия, а през 2012 - 282
милиона. В Русия, където
почти една трета от населението пуши, броят на
пушачите се е увеличил с
един милион души. В Индия има 35 милиона пушачи повече, което прави
общо 110 милиона, макар
че като цяло този процент
е спаднал от 19 на 13.
Броят на потребителите
на тютюн по целия свят
се е увеличил от 721 милиона през 1980 г. до 967
милиона през 2012 г.
Най-голям риск за здравето на хората има в Китай,
Гърция, Ирландия, Италия,
Япония, Кувейт, Корея, Филипините, Уругвай, Швейцария и Русия. Най-много
пушачи през 2012 г. сред
мъжете има в Източен Тимор - 61% и Индонезия 57%, следвани от Армения
и Русия.
Най-много жени пушачи
има в Гърция - 34,7% и България с 31,5%. Следват Австрия, Франция и Белгия.

От времето на Хипократ
се знае, че човешкият организъм е една съвършена
лаборатория, способна да
извлича от храната всичко
необходимо за нормалното
му функциониране. И какво
се случва, ако нещо липсва? Човек започва да изпитва неистова нужда към определен вид храни, с които
да попълни липсите на витамини, соли, белтъци и т.н.
Затова обърнете внимание,
ако вие или вашето дете
предпочитате дадена храна,
явно има защо. Всеки човек
си има любими храни, тук не
става въпрос за нормалното
влечение към някои хранителни продукти, а за консумация на необичайно големи количества от тях.
"Умирате" ли за шоколад?
Всеки обича да си хапне отвреме навреме блокче от
кафявото изкушение. Но ако
го консумирате постоянно и
в големи количества, имате
проблем. Най-вероятно имате нужда от магнезий. Или
ви мъчат депресивни състояния. Знае се, че шоколадът
е добър антидепресант не
само заради магнезият в
него, но и заради съдържащите се в състава му специфични аминокиселини. Найполезен е черният шоколад,
в останалия има много мазнини и захар.
Пристрастените
към
сладоледа е възможно да
чувстват липса на калций.
На тези хора обикновено са

Рекордните студеове в
САЩ и Канада предизвикаха поредната аномалия.
Величественият Ниагарски
водопад замръзна за първи
път от 1936 г. насам.
Водата или в този случай
ледените висулки се спускат
от 170 фута височина.
След като температурите
паднаха до - 52 градуса в
някои части на САЩ, водопадът се превърна в туристическа атракция и грани-

цата между двете държави
се превърна в притегателен
център за всички, които са
достатъчно смели, за да видят спиращата дъха гледка.
Двадесет милиона души
годишно посещават трите
водопада - Амеикън фолс и
Брайдъл вейл от страна на
САЩ и Подковата от канадската страна. Водата, която
преминава през това чудо на
природата е дебит от над 500
000 литра вода в секунда.

Ниагарът замръзна!

любими млякото и млечните
изделия по същата причина. Както шоколадът, така и
сладоледът се бори успешно с лошото настроение поради наличието в състава му
на ензима триптофан, който
успокоява и укрепва нервната система. Ако на ден изяждате купа сладолед, явно
сте в стрес и имате нужда
от успокоение. Студеното
лакомства съдържа и други полезни аминокиселини
като лизин, лейцин и т.н.
Ако хапвате ябъки в голямо количество, над 1-2 кг,
вероятността да имате висок холестерол не е за пренебрегване. Знае се, че пектинът и фибрите са врагове
на мазнините, освен това в
ябълките се съдържат калций, фосфор, калий. Освен
че смъкват нивото на холестерола, тези микроелементи са полезни за добрата
работа на сърцето и хората
със сърдечни проблеми интуитивно ги търсят. Тези, които не пропускат ден без няколко яйца, също трябва да
се замислят. Вероятно имат
недостиг на холин, който се
съдържа в жълтъка и има
важна роля в обмяната на
мазнините, или недостиг на
другите мазнини в яйцето.
Жълтъкът съдържа голямо
количество лесноусвоимо
желязо, затова хората с
анемия наблягат на яйцата.
Виждали ли сте хора,
които хрупат лимони като
ябълки, и то без грам захар? Странното при него е,
че макар да има кисел вкус,
лимонът алкализира организма. А се знае, че именно
алкализирането е най-големият враг на свободните радикали, обвинявани за болестите и стареенето. Явно
инстинктът за самосъхранение работи при любителите
на лимоните, но е твърде вероятно да имат и проблеми
с жлъчката и черния дроб.
Онези, които ядат маслини
в огромни количества, вероятно имат недостиг на соли
или проблеми с щитовидната жлеза. Маслините съдържат много сол и при прекаляване се задържа вода в
организма, а това води до
отоци.
Изводът се налага от
само себе си. Човек трябва да хапва от всичко по
малко, за да задоволява
нуждите на организма си.
А ако не го правим, тялото
ни подсеща.

Понеделник, 13 януари 2014 г.
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Решението на ОС-Търговище е абсурдно
(от 1 стр.)
- Въпреки решението на ВАС, на
п р е с ко н ф е р е н ц и я
на общинското ръководство и Общинския съвет бе казано,
че Наредбата ще бъде
прецизирана и на ОС
ще бъде предложено
да реши таксата за
храна да остане по
1.40 лв. на ден.
- Първо не разбирам Общината в какво
качество дава такава
информация при положение, че вече имаме изказване на съда.
Страна по делото беше
Общинският съвет и не
разбирам, защо община Търговище продължава да се инати. Явно
този спор ще продължи и ще бъдат заведени нови дела.
- Вие сте юрист и
искам да ви помоля
да разясните защо
всъщност определената такса е незаконосъобразна.
- Много пъти съм го
разяснявала. Общинският съвет приема
само размера на дадена такса. Независимо
дали е за ползване на
детска градина, такса
смет или друго. Самият
вид на таксата е регламентиран в закон за
местни данъци и такси. Общината не може
сама да си измисли някаква такса и да започне да събира пари за
нея. Тя е регламентирана в закона и правомощията на общините
са само в това общинските съвети да определят нейния размер и
то с ясна и категорична
разписана процедура.
Те просто трябва да
следват закона. Всичко това обаче не се
изпълнява от община
Търговище при приемането на наредбата и
аз казвам – не само по
отношение на таксата
за детските градини,
но според мен и за другите такси. В този смисъл, както казват те, че
това е такса за храна,
такова понятие в закона за местни данъци и
такси няма. Там таксата е една и се казва
„За ползване на детска
градина”. Предучилищната подготовка в детските градини и в подготвителните групи в
училищата е задължителна и за нея такси не
се събират. Като този
текст е променен в закона за народната просвета още през 2002 г.
и е влязъл в сила през
учебната 2003-2004 г.
В този момент питам
колко години назад
във времето е община
Търговище и управляващите й? Защото аз
имам информация, че
таксите продължава да
ги има, дори и сега.
- Какво ще предприемете, ако въпреки всичко тази такса
бъде въведена за

ЕВРОПА:

Снимка:
Архив "ТН"

доплащане на хранодена на децата?
- За съжаление моят
интерес приключи, моето дете е вече в първи
клас. Съдът изисква,
когато се оспорват такива текстове лицето
да има пряк правен
интерес. Поради тази
причина не бях допусната и по оспорване
на таксата от 1 лев
за селата. В момента е отменена само
таксата за града. Но
компетентност има Районната прокуратура.
Тя може да се самосезира и да води дела в
този смисъл и аз съм
я уведомила още при
внасяне на жалбата си.
Подадох и една допълнителна жалба, с която ги уведомявам, че
производството пред
съда е приключило и
те евентуално да продължат нататък. Такива
действия са предприемани в Разград, Исперих и Велико Търново.
По места районните
прокуратури,
които
имат компетентност да
осъществяват надзор
за законност върху текстовете при приемане
от общинските съвети,
са се самосезирали и
са започнали да водят
такива производства.
Другата
възможност
е оспорване на решението в едномесечния
срок след приемането
му от областния управител. В Търговище
първоначално е имало такова оспорване
с приемането на тази
наредба през април
2012 г. Тогава Общината сама е оттеглила
решението и делото
се е прекратило. Следващото приемане на
текста през септември
2012 г. не е било оспорвано от областния
управител и поради
тази причина наредбата е влязла в сила.
- През тази една година, през която водихте делото, срещнахте ли подкрепа от
други родители?
- Аз потърсих съмишленици. Родителите бяха разделение

в поведението си. Направих и подписка, в
която събрах подписи
от родители, които искаха таксата да се промени. Това става във
времето, когато стана
ясно, че Общината има
3 милиона бюджетен
излишък и исках тези
средства да бъдат насочени към детските
градини. Подписката
беше внесена с около
300 подписа. Имаше и
родители, които казваха, че таксата не ги
затруднява. Аз разбирам и двете позиции,
голяма част от хората
се затрудняват да плащат тази такса, но има
и друга част, която разполагат с много пари.
Законът дава възможност и за въвеждане на
допълнителни такси,
за допълнителни образователни услуги, които не са част от общия
образователен стандарт - форма английски
език, форма спорт, балет, рисуване ... Затова
родителите по желание могат да запишат
децата си и там ще
дължат тази такса и тя
ще влиза в бюджета на
детската градина и на
общината. Ето затова
смятам, че е въпрос на
управление. Има единен разходен стандарт,
който държавата е разписала и превежда
пари по него на детските градини. Във всичките указания, които аз
изчетох, навсякъде се
казва, че се следва детето. Значи се плаща
за грижите за детето.
Не може да се вземат
като критерии броят
на сградите, броят на
персонала или други
съоръжения, взема се
само броя на децата.
Да, въпрос на управление, съобразно с нуждите, с възможностите
и стандартите и да не
се задължават хората
да плащат едни пари
при положение, че има
възможност това нещо
да се избегне.
Абсурдно е изказването на председателя
на ОС Севим Али, че
щяла да се прилага ре-

дакцията на Наредбата
от 2008г. Г-жа Али, като
юрист и като представител на Общинския
съвет по делото, трябва да е добре запозната и да знае разликата между отмяна на
даден текст и отмяна
на Решението, с което
е приета последната
промяна в текста. Съгласно съдебното решение е отменен целият текст, тоест той не
съществува в наредбата и няма как да се прилага в някаква стара
редакция. Старата редакция от своя страна
също противоречи на
чл. 20 от Закона за народната просвета, че
предучилищната подготовка се извършва в
подготвителните групи
в детските градини или
училища и родителите са освободени от
заплащането на такси
/приета през 2002 г. и
влязла в сила от учебната 2003-2004г./ Така,
както се изказаха на
пресконференцията,
че до приемането на
нов текст щели да прилагат старата редакция, е недопустимо.
Другото,
което
трябва да се подчертае е, че е редно
да има дебат в Общинския съвет и общинските съветници
да решат как ще изглежда новият текст.
Г-н Дечев така се изказа, че всичко вече
е решено от него - 3
варианта /абсурдни/.
Та той е само заместник-кмет и ако е един
достоен човек, поради разразилия се
скандал, най-достойно би било да си подаде оставката, а не да
забърква повече нещата. Сега общинските съветници са на ход
и имат възможността
да докажат на гражданството, че са в общинския съвет, за да
защитават интересите
на хората, да следват
повелята на закона, а
не нещо друго.
- Г-жо Динева, благодаря Ви за този
разговор.

Oстава без пчели

ГЕРМАНИЯ и БЕЛГИЯ:

Ще унищожават
сирийските оръжия

САЩ:

Студовете
спират

Рекордните студове в САЩ
започват да отстъпват на нормалното време за сезона. Към
момента студът е погубил наймалко 21 души.
Ледената вълна се премества на изток. Последствията и щетите обаче остават.
По време на редовния си курс
ферибот беше блокиран в
ледовете на река Хъдсън. За
щастие на борда не имало
пътници, защото корабчето е
било на експлоатационен тест.
Наложило се е обаче да бъде
извикана помощ. Така, влекач
на бреговата охрана проправи
път на фербота, за да се измъкне от ледения капан.
На юг мразовитото време също предизвика аварии.
Главен водопровод в Атланта,
щата Джорджия, се спука, изригна огромен фонтан, който
потече по улиците и моментално се заледи. Друг спукан
водопровод в Пенсилвания
буквално зациментира превозните средства за пътя. Улиците се превърнаха в ледена
пързалка.

Германия ще унищожава на своя територия
химически отпадъци, получени от унищожаването
на сирийския химически
арсенал. Това съобщиха от
германското министерство
на външните работи и на отбраната.
Бундесрепубликата ще
помогне по молба на Организацията за забрана на
химическите оръжия, уточниха от ведомствата. Практическото приложение на
операцията по унищожаването ще бъде възложено
на Федералната компания
за преработка на оръжия и
унищожаване на химически
отпадъци в Мюнстер, провинция Долна Саксония.
Белгийската
компания
Indaver, специализирана в
унищожаването на химически отпадъци, също предложи да изгори в ротационни
пещи остатъците от сирийския арсенал.
От общо 1300 тона сирийски химически оръжия
най-малко 560 тона ще бъдат унищожени на борда
на американски специализиран кораб, при което ще
се получи голямо количество токсични отпадъци и те
трябва да бъдат изгорени на
суша.

В повече от половината
от европейските страни
не достигат пчели, които
да опрашват растенията.
Това сочат данните от
изследване на специализираното научно издание
Plos One. Според учените
основна причина за дефицита е бумът на биогоривата, който предизвиква
огромна нужда от опрашване.
Днес в Европа жужат
само две трети от необходимите пчелни колонии.
В над половината от проучените 41 страни няма
достатъчно
медоносни
насекоми за опрашването на растенията. Найсериозна е липсата на
пчели във Франция, Германия, Великобритания и
Италия. В момента Обединеното кралство разполага само с една четвърт
от пчелите, които са необходими.
На Стария континент
не достигат 13,4 милиона
пчелни колонии, тоест
7 млрд. пчели, сочат изчисленията на експертите. "Изправени сме пред
катастрофа в бъдещите години, освен ако не
действаме сега", предупреждава Саймън Потс,
ръководител на изследването.

ГЪРЦИЯ:

Дава ни
рамо за
Шенген

Новият ротационен председател на ЕС Гърция има
намерение да постави в
дневния ред на Европейския съвет въпроса за членството на България и Румъния в Шенген.
Това обяви гръцкият
зам.-министър на външните
работи Димитрис Куркулас.
По думите му Атина ще се
опита да постави въпроса
по подходящия начин и в
удобен момент, за да се постигнат положителни резултати.
Приоритет на гръцкото
председателството ще бъде
по-големият икономически
растеж, както и справянето
най-вече с младежката безработица. „Нужни са нови
модели за повишаване на
ръста и конкурентоспособността, както и начини за
преодоляване на рецесията
в Европа".

ФРАНЦИЯ:

Глоби
"Гугъл"

Властите на Франция наложиха глоба от 150 000 евро
на интернет компанията "Гугъл". Още през 2012 г., когато
компанията обяви, че въвежда принципно нова политика
на конфиденциалност, европейски експерти изразиха
безпокойство, че тези правила противоречат на законовите норми на ЕС.
Франция заедно с още
5 страни - Великобритания,
Германия, Испания, Италия и
Холандия, прогнозираха, че
"Гугъл" ще плаща глоби, ако
това не се промени.

Понеделник, 13 януари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,



ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

0601/617-87; 0889/511-053

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

в района на Архива на НОИ

imotiksen.com



ÁÈÇÍÅÑ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

 0876 69 47 81

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

(4-4)

(2-4)

РЕКЛАМИ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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



Обява

„Ойропак” ЕООД
търси да назначи
на постоянна работа за „Силова база” и цеховете в Попово:

ОБЩИНА ОПАКА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Общинска администрация Опака приключва реализацията
на проект по ОПАК

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

пристига
06:11
06:18
11:40
09:47
09:50
14:36
11:40
13:44
14:10 б.с.
18:43
14:27 б.с.
21:22
17:52
18:58
18:39
20:23
22:10
23:05

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

(1-4)

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

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

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

(3-4)

((2-4)

(4-4)

Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
04:50
Варна
06:53
ПВ
07:20
Шумен
08:02
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
06:45
София
11:47
ПВ
11:40
Шумен
12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

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

(1-4)

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище

Жена с опит
и препоръки
ТЪРСИ ДА ГЛЕДА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
тел: 0877/ 104 550
и 0895/ 141 410

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

(1-2)

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ+, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

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

(4-4)

Общинска администрация Опака, област Търговище реализира проект
„Повишаване на капацитета на служителите на Община Опака за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по Договор № А1222-161/09-04.2013 год. с УО на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта възлиза на 86 718,84 лв., като 85
% са от средствата са от Европейския социален фонд и 15 % от националния
бюджет на Република България. Бенефициентът по проекта – община Опака, няма собствен принос по Проекта. Периодът на изпълнение на проекта
е 12 месец като датата на приключване на проекта е 09.04.2014 г. Екипът
на управление по проекта е от двама члена: Г-жа Галя Кулева – Секретар
на Община Опака е Ръководител на проекта и Г- н Феим Юсменов Феимов
– Директор на дирекция „Обща администрация” е счетоводител на проекта. Целта на проекта е да се подобри ефективността на работата в община
Опака, чрез повишаване на капацитета на служителите от администрацията
на Община Опака, чрез подобряване на квалификацията на служителите й
при изпълнение на служебните им задължения. По проекта са заложени за
изпълнение следните обучения : Обучение по компютърни умения – за 17
служители, Обучение по Ключови компетентности за 19 служители , Обучение по английски език за 14 бр.служители и Обучения в Института по публична администрация / ИПА за 71 бр. служители. Като резултат по проекта
е заложен общ брой обучени служители по проекта да бъде 121, като към
настоящия момент са обучени 107 служители , и са получуни 107 сертификати. От предвидените 16 бр. обучения по проекта общинска администрация
Опака е провела 15 бр. обучения, от които 13 са от ИПА, 1 по ключови компетентности и 1 по компютърни знания и умения, в момента тече изпълнение
на последното обучение по английски език , което стартира на 18.11.2013
и следва да приключи на 31.01.2014 год. В обучението по английски език за
включени 14 служители, които ще преминат начален курс на обучение по
английски език в рамките на 120 часа. Обучението се организира от Център
за професионално обучение към Рувекс АД – София, съгласно сключен договор с Община Опака, след проведена процедура по Закона за обществени
поръчки. Преподавател на курса е Г-жа Диланея Костадинова, от гр. Попово.
Основната цел за реализация на тази дейност по проекта, е че английският
език се налага като мултинационален инструмент за комуникация и придобитите езикови знания ще социализират по пълно служителите на сравнително
малобройна община каквато е Община Опака и ще дадат възможност за
развитие на комуникацията в партньорство с чужди организации.

13 януари 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Nova TV - Имението Даунтън
20.00 ч. - сериал

13 януари
БНТ 1

22:00 bTV Новините
09:00 Шоуто на Слави
22:30 Шоуто на Слави
10:00 Първите 20 милиона 23:30 Голата истина - комедийно
драма
предаване
12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
bTV Action
13:00 Голата истина - комедийно
08:30 В.И.П - сериал
предаване
09:30 Менталист: Крадецът на
13:30 Разбивачи - сериал
мисли - сериал
10:30 Дивата муха - предаване 14:00 Две момчета и едно момиче - сериал
за екстремни спортове
14:30 Новите съседи- сериал
11:30 Ренегат - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
12:30 Лице в лице
17:00 Комиците - шоу
14:00 Щитът- сериал
18:00 Голата истина - комедийно
15:00 Джон Доу - сериал
предаване
16:00 Ренегат - сериал.
17:00 Менталист: Крадецът на 18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Две момчета и едно момимисли - сериал
че – сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Дивата муха - предаване 20:00 Класът на историците драма
за екстремни спортове
22:00 Гувернантката - сериал
19:30 Студио Италианска
23:00 Женени с деца - сериал
Серия А
20:00 Италианска Серия А Nova TV
Сампдория - Удинезе
06:20 Здравей, България
21:45 Студио Италианска
09:30 На кафе - НТВ
Серия А
11:30 Бон Апети
22:00 Италианска Серия А 12:00 Езел - сериен
Интер - Киево
13:00 Новините на Нова
23:45 Студио Италианска
13:30 1001 нощ - сериен
Серия А
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV Cinema
17:30 Господари на ефира 08:00 Изкуплението на Грейс
забавно предаване
- серил
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Изгубена – сериал
10:00 Дневниците на вампира 19:00 Новините на Нова
20:00 Имението Даунтън - сериал
сериен
11:00 Черният красавец - прик21:00 От местопрестълението:
люченски
bTV
Маями - сериен
13:00 Дневниците на вампира
06:30 Тази сутрин
22:00 Пожарникарите от Чикаго
- сериал
09:30 Преди обед - токшоу
- сериен
14:00 Досиетата Х – сериал
11:30 Кухнята на Звездев
23:00 Господари на ефира - шоу
15:00 Убийството - сериал
12:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
16:00 Братовчедката Бет 12:30 Шоуто на Слави
23:45 Рокфелер плаза 30 комедия
13:30 Ангели пазители сериен
18:00 Изкуплението на Грейс сериал
сериал
Diema TV
15:00 Цветовете на любовта
19:00 Изгубена - сериал
10:00 Призрачно пътуване - сериал
фантастика
16:00 Пепел от рози - сериал 20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Перфектен план - трилър 12:00 Спортни професии с Джу17:00 bTV Новините
23:00 Градска полиция - сериал
ниър Сео - документална
17:30 Лице в лице
поредица
19:00 bTV Новините
bTV Comedy
20:00 Огледален свят 08:00 Боен отряд Животинчета- 12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
сериал
та - анимационен
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Английският съсед 4-сериен тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед: Клуб
НЛО
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Алеко
Константинов
22:00 В кадър: Българският
пръстен на Вагнер
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Рали Дакар 2014
дневник
23:30 Законът на Дойл - тв
филм

ВТОРНИК
БНТ 1

Kino Nova

10:00 Досиетата Грим - сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството - сериал
14:30 Да срещнеш Джо Блек
- драма
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Далеч от Африка - романтика

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги- сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично - шоу
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини

bTV Cinema - Мъртъв и погребан
21.00 ч. - трилър

14 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Английският съсед тв
филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Рали Дакар 2014
дневник
23:30 Законът на Дойл тв
филм

14:30 Съпротива - сериал
15:30 Кобра 11: Обади се! сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Съпротива - сериал
21:00 Класика от Висшата
лига
21:30 Студио Carlsberg
Premium Football
22:00 Футбол - Астън Вила
- Арсенал - мач от
английската Висша
Лига, директно
23:55 Студио Carlsberg
Premium Football

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Ренегат- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
15:00 Джон Доу - сериал
16:00 Ренегат – сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Кости - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Лудия Макс - трилър

18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Две момчета и едно момиче - сериал
20:00 Семейство Симпсън комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира забавно предаване
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
bTV Cinema
20:00 Имението Даунтън 08:00 Изкуплението на Грейс
сериен
- серил
21:00 От местопрестълението:
09:00 Изгубена - сериал
Маями - сериен
10:00 Дневниците на вампира
22:00 Пожарникарите от Чикаго
- сериал
- сериен
11:00 Перфектен план - трилър
13:00 Дневниците на вампира 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал 23:45 Рокфелер плаза 30 сериен
15:00 Убийството - сериал
16:00 Транспортер - екшън
Diema TV
18:00 Посетители - сериал
10:00 В светлината на прожекто19:00 Изгубена - сериал
рите - екшън
20:00 Градска полиция - сериал 12:00 8 Прости правила - сериал
21:00 Мъртъв и погребан 12:30 Медикоптер 117 - сериал
bTV
трилър
13:30 Морски патрул - сериал
06:30 Тази сутрин
23:00 Градска полиция – сериал 14:30 Съпротива - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
15:30 Кобра 11: Обади се! 11:30 Кухнята на Звездев
bTV Comedy
сериал
12:00 bTV Новините
08:00 Боен отряд Животинчета17:30 Медикоптер 117 - сериал
12:30 Шоуто на Слави
та - анимационен
18:30 8 Прости правила –
13:30 Ангели пазители 09:00 Комиците - шоу
сериал
сериал
10:00 Класът на историците 19:00 Морски патрул - сериал
15:00 Цветовете на любовта
драма
- сериал
12:00 Да отгледаш Хоуп- сериал 20:00 Съпротива - сериал
16:00 Пепел от рози - сериал 13:00 Голата истина - комедийно 21:00 Екип Алфа - сериал
22:00 Катерачът - екшън
17:00 bTV Новините
предаване
23:10 Екип Алфа – сериал
17:30 Лице в лице
13:30 Разбивачи - сериал
19:00 bTV Новините
14:00 Две момчета и едно момиKino Nova
20:00 Север Юг - сериал
че - сериал
10:00 Досиетата Грим - сериал
22:00 bTV Новините
15:00 Женени с деца - сериал 11:00 Тайнствени афери - сериал
22:30 Шоуто на Слави
16:00 Гувернантката - сериал 12:00 Правителството - сериал
23:30 Голата истина - коме- 17:00 Аламинут - шоу
13:10 Династията на Дракона дийно предаване
18:00 Голата истина - шоу
приключенски

14:50 Далеч от Африка -драма
18:00 Досиетата Грим – сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Дивата река - трилър
23:15 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги- сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана- сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично - шоу
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Грижа за бъдещето –
документален
12.30 Акустично китарно трио
– концерт
14.10 Банко и Добри - документален
14.30 Младежко предаване
15.00 Арена
15.30 Фолклорен изгрев
16.00 Агрофорум
16.30 Светлини– предаване
за култура
17.00 „Фисека пее-2013“
18.00 Успешно земеделие
18.30 НОВИНИ
19.00 Светлини
19.30 Солта на живота - документален
20.00 Пловдивски джаз вечери
21.00 НОВИНИ
21.30 Гена - българската прима
22.30 НОВИНИ

СРЯДА

bTV Action - Лудия Макс 2
22.00 ч. - екшън

15 януари
БНТ 1

22:00 bTV Новините
19:30 Две момчета и едно моми22:30 Шоуто на Слави
че - сериал
23:30 Голата истина - комедийно 20:00 Обект на желание предаване
комедия
22:00 Гувернантката - сериал
bTV Action
23:00 Женени с деца - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
Nova TV
мисли - сериал
06:20 Здравей, България
10:30 Джон Доу - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Ренегат- сериал
11:30 Бон Апети
12:30 Лице в лице
12:00 Езел - сериен
14:00 Щитът - сериал
13:00 Новините на Нова
15:00 Джон Доу - сериал
13:30 1001 нощ - сериен
16:00 Ренегат - сериал
16:00 Новините на Нова
17:00 Менталист: Крадецът на 16:20 Часът на Милен Цветков
мисли - сериал
17:30 Господари на ефира 18:00 В.И.П. - сериал
забавно предаване
19:00 Кости - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
20:00 Щитът - сериал
19:00 Новините на Нова
21:00 В обувките на Сатаната - 20:00 Имението Даунтън- сериен
сериал
21:00 От местопрестълението:
22:00 Лудия Макс 2 - трилър
Маями - сериен
22:00 Пожарникарите от Чикаго
bTV Cinema
- сериен
08:00 Гимназия Тауър - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
09:00 Изгубена - сериал
10:00 Дневниците на вампира 23:30 Новините на Нова
23:45 Рокфелер плаза 30- сериен
- сериал
11:00 След дъжда - трилър
Diema TV
14:00 Гимназия Тауър - сериал 12:00 8 Прости правила –
15:00 Убийството - сериал
сериал
16:00 Транспортер 2 - трилър
12:30 Медикоптер 117 - сериал
18:00 Посетители - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
19:00 Изгубена - сериал
14:30 Съпротива - сериал
20:00 Градска полиция - сериал 15:30 Кобра 11: Обади се! 21:00 Коледна ваканция сериал
комедия
17:30 Медикоптер 117 - сериал
23:00 Градска полиция - сериал 18:30 8 Прости правила - сериал
bTV
19:00 Морски патрул - сериал
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
20:00 Съпротива - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
09:00 Аламинут - шоу
21:00 Класика от Висшата лига
11:30 Кухнята на Звездев
10:00 Семейство Симпсън 21:30 Студио ФА Къп , директно
12:00 bTV Новините
комедия
22:00 Футбол - Манчестър
12:30 Шоуто на Слави
12:00 Да отгледаш Хоуп Сити - Блекбърн - мач
13:30 Ангели пазители сериал
от ФА Къп, директно
сериал
13:00 Голата истина - комедийно
23:40 Студио ФА Къп , директно
15:00 Цветовете на любовта
предаване
- сериал
13:30 Разбивачи - сериал
Kino Nova
16:00 Пепел от рози - сериал 14:00 Две момчета и едно
10:00 Досиетата Грим - сериал
17:00 bTV Новините
момиче - сериал
11:00 Тайнствени афери - сериал
17:30 Лице в лице
15:00 Женени с деца - сериал 12:15 Правителството - сериал
19:00 bTV Новините
16:00 Гувернантката - сериал
13:40 За джобни пари - комедия
20:00 Север Юг - сериал
17:00 Шоуто на Слави
15:45 Дивата река - трилър
21:00 Легендата за Испания 18:00 Голата истина - шоу
18:00 Досиетата Грим - сериал
- сриал
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Тайнствени афери - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Английският съсед тв
филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години на
нашия живот - тв шоу
22:00 Виж БиБиСи - документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Рали Дакар 2014
дневник
23:30 Законът на Дойл - тв
филм

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги- сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично - шоу
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара – сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 До живот - сериал

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Пловдивски джаз
вечери
13.00 Международен музикален фестивал
14.00 Светлини
14.30 С песните на ВИС
15.00 Обзор на седмицата
16.00 „Фисека пее-2013“
17.00 Агрофорум
18.00 С песните на ВИС
18.30 НОВИНИ
19.00 Филм за македонско
дружество „Г.Делчев“
19.30 Солта на живота документален
20.00 Младежко предаване
20.30 Грижа за бъдещето –
документален
21.00 НОВИНИ
21.30 „Фисека пее-2013“
22.30 НОВИНИ

Kino Nova - Смъртта й прилича
21.00 ч. - комедия

16 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Английският съсед тв
филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Шатовалон - тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Под прикритие на живо.
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Рали Дакар 2014
дневник
23:30 Законът на Дойл - тв
филм

20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Неспокойно сърце драма
23:35 От местопрестъплението - сериал

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Джон Доу – сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Кости - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Кралски откуп - комедия

18:00 Голата истина - шоу
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Две момчета и едно момиче - сериал
20:00 Да отгледаш Аризона екшън
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Световна Федерация
по кеч

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира bTV Cinema
забавно предаване
08:00 Изкуплението на Грейс 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
09:00 Изгубена - сериал
10:00 Дневниците на вампира- 20:00 Имението Даунтън сериен
сериал
21:00 От местопрестълението:
11:00 Левакът - комедия
Маями - сериен
13:00 Дневниците на вампира
22:00 Пожарникарите от Чикаго
- сериал
- сериен
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Апокалипсис край Стоун- 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
хендж - екшън
18:00 Изкуплението на Грейс - 23:45 Династията на Тюдорите
- сериен
сериал
19:00 Изгубена - сериал
Diema TV
20:00 Градска полиция - сериал 10:00 Обирът - екшън
21:00 Братовчедката Бет 12:00 8 Прости правила - сериал
bTV
комедия
12:30 Медикоптер 117 - сериал
06:30 Тази сутрин
23:00 Градска полиция – сериал 13:30 Морски патрул - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
14:30 Съпротива - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Боен отряд Животинчета- 15:30 Кобра 11: Обади се! сериал
12:30 Шоуто на Слави
та - анимационен
17:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Ангели пазители 09:00 Комиците - шоу
18:30 8 Прости правила - сериал
сериал
10:00 Лятна свалка - роман19:00 Морски патрул - сериал
15:00 Цветовете на любовта
тичен
20:00 Съпротива - сериал
- сериал
12:00 Да отгледаш Хоуп 21:00 Екип Алфа - сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
13:00 Голата истина - комедийно 22:00 Ядрото - приключенски
17:30 Лице в лице
предаване
Kino Nova
19:00 bTV Новините
13:30 Разбивачи - сериал
07:45 Обирът - криминален
20:00 Огледален свят - сериал 14:00 Две момчета и едно моми- 10:00 Досиетата Грим - сериал
21:00 Комиците - шоу
че- сериал
11:00 Тайнствени афери - сериал
22:00 bTV Новините
15:00 Женени с деца- сериал
12:15 Правителството - сериал
22:30 Шоуто на Слави
16:00 Гувернантката - сериал
13:40 Разпоредителите - ко23:30 Голата истина - шоу
17:00 Шоуто на Слави
медия

15:25 Неспокойно сърце драма
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Смъртта й прилича комедия
23:10 От местопрестъплението - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги- сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично - шоу
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Фолклорен изгрев
13.00 Арена
13.30 Грижа за бъдещето –
документален
14.00 Пловдивски джаз
вечери
15.00 Магията на песента
16.00 „Фисека пее-2013“
17.00 Успешно земеделие
17.30 Младежко предаване
18.20 Виктор- документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Пловдивски джаз
вечери
20.00 „Фисека пее-2013“
21.00 НОВИНИ я
21.30 „С песните на Стоян
Радев“- гала концерт
22.30 НОВИНИ
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По отношение на дисциплината вие сте безкомпромисен човек или
прекалено либерален? Нашият тест ще ви покаже
и ще ви даде възможност
да изясните отношенията с вашето куче.
1. Научено ли е кучето ви
да върви до вас без помощта
на повод?
а) не, това прилича на военна дисциплина и вие не
виждате необходимост от
това, то прави това само
б) да, на уроците в школата за дресировка на кучета
в) да, опирайки се на вашия собствен опит или следвайки съветите от книга за
дресировка
2. В края на разходката
кучето веднага идва при вас,
след като го повикате?
а) при първо повикване
б) да, но след второ, трето
повикване
в) обикновено отивате да
го търсите
3. Как се храни вашето
куче?
а) вие му купувате любимата храна
б) следвате съветите на
ветеринарен лекар
в) кучето се храни заедно
с вас и иска храна от масата
4. Къде спи?
а) на своето място
б) във вашата стая, на вашия креват
в) там, където пожелае
5. Как се държи по време
на разходка?
а) спира се на всеки 5 минути, за да подуши нещо
б) върви до крака ви, както
сте го научили
в) дърпа ви силно за повода
6. Когато сутрин се обличате, за да ходите на работа
то:
а) послушно лежи на мястото си
б) гледа с умоляващ поглед
в) върти се около вас, играе си и се опитва да ви хване за крака
7. Сеансът по разресване
се превръща в тежка битка:
хапе гребена или четката,
ляга по гръб...
а) отказвате се от намерението си
б) горе-долу продължавате да го разресвате
в) вие го смъмряте и го успокоявате с шамар
8. Когато се опитате да го
вкарате във ваната, за да го
изкъпете, то:
а) държи се спокойно
б) протестира, но въпреки
всичко позволява да направите това, което е необходимо
в) така активно се съпротивлява, че се налага да се
откажете от намерението си
9. Когато му давате да яде,
то:
а) веднага изяжда всичко
б) изяжда порцията си на
2 или 3 пъти
в) винаги оставя малко
храна
10. То обича да гризе палците ви. Вие мислите:
а) това е израз на преданост и любов
б) тази игра с възрастта
ще премине
в) не трябва да позволявам да прави това
11. Когато влезете от вратата или се качвате по стъл-

бата то:
а) чака, докато не кажете
да дойде след вас
б) идва след вас
в) блъска се да мине преди вас
12. Когато ви дойдат гости,
то устройва празник и радостно скача по всеки от тях.
За да избегнете това вие:
а) сконфузвате се и му
пречите да скача
б) заповядвате му да
“седи” и молите гостите да не
го галят
в) го затваряте в стаята по
време на пристигане и заминаване на гостите
13. Когато настъпи време
за ласки и нежност:
а) то се опитва да се приласкае към вас, но вие го отблъсквате, понеже е време
за работа
б) то полага глава или
лапи на вашите колене и вие
отговаряте на ласките му
в) вие сами давате това да
се разбере
14. След вечеря вашите
гости си отиват:
а) опитва се да ги ухапе за
краката, когато си тръгват
б) спокойно продължава
да лежи на мястото си
в) то вежливо ги изпраща
до вратата заедно с вас
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори а):
То е главно! Вие сте от
тези, които се гордеят с
това, че тяхното куче не
се подчинява или просто се
примирявате с това. Вие
се отнасяте към него като
с равно, като залагате на
любовта, която изпитвате
към него. В същото време
признавате, че животът
би бил по-прост, ако кучето
ви бе малко по-дисциплинирано. За кучетата не могат да съществуват равни
отношения. Ако не поемете
ролята на господар на положението, то само поема
тази функция. Не му позволявайте да се превърне
в тиранин, който може да
ви шантажира, да унищожава вещи, да се изпикава
в жилището и т.н. Никога
не е късно за възпитанието
на кучето. Но в напреднала
възраст може да се наложи
да потърсите помощта на
специалист.
10 и повече отговори б):
Следите за равновесие-

то! Вие нелошо се справяте с вашето куче, но ако
бъдете малко по-настойчиви, скоро общуването
с него ще ви донесе повече радост. Кучетата са
различни и се променят в
процеса на възпитание в
зависимост от характера
си. Понякога това е продължителен процес и не винаги
може веднага да се получи
желания резултат. Не отстъпвайте. Кучето веднага усеща нашите слаби
места и лесно се възползва
от тях. Бъдете спокойни и
настойчиви и не пренебрегвайте ласките, но не позволявайте да се качат на
главата ви.
10 и повече отговори в):

Не бъдете прекалено авторитарни! Без всякакво
съмнение вие сте лидер и
нямате проблеми с вашето куче. Лесно се живее с
него, то е добре възпитано и слуша, гледа и е готово на всичко заради вас.
Не потискайте неговата
чувствителност и “кучешка” личност с изключително
строга дисциплина. Освен
дисциплината има и игри с
други кучета, а вие не разрешавате това. Не се доверявате достатъчно на
вашия домашен любимец?
Дайте му малко повече
свобода. Играйте и се разхождайте повече с него. Ще
видите, че вашето куче ще
стане още по-предано.
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ОВЕН Поемате много делови и лични ангажименти, а дали ще можете
да се справите с напрежението? Някои Овни действат и по-импулсивно, иска им се да помогнат на познати и непознати, изпаднали в трудна
ситуация. Вие си знаете, ала май е по-добре да не поемате излишен риск, с
разум и търпение ще бъдете по-полезни. Част от знака се издигат, трябва да
се борят и с интриги.
ТЕЛЕЦ В предстоящите дни не сте съвсем наясно с развоя в деловата сфера и макар че отдавна готвите изяви, може да не се чувствате
напълно компетентни за тях. Е, Телците ще получат необходимата им
информация, сега могат да усвоят и още умения, със старание ще привличат подкрепа от влиятелни хора. Резултатите ще бъдат добри, изпълнявате
предварителния си план, с работата идват и пари.
БЛИЗНАЦИ Новата седмица носи на вас и на Везните оферти за изява и печалби, помислете с кого от околните да обедините сили. Сега
Близнаците ще се разбират добре със Стрелци, а в самата работа
може да се наложи да използват умения, придобити от занимания с
хоби, да търсят съдействие чрез приятели, роднини, познати. Ще се оправите
със спешните дела, занапред не залагайте на странични линии.
РАК Започва нова седмица, а вие имате куп идеи за изява и печалби, но условията не са благотворни за всяко намерение. Раците да
проявят благоразумие, да анализират фактите, вместо да кръжат из
службата като безгрижна пеперуда. Има задачи, които ви подхождат
и отварят вратата за кариера, дано сте готови за бързи решения. Иначе и рутинните ви дела стигат, защо да пилеете сили...
ЛЪВ Начертали сте си амбициозна делова програма, но ситуацията
не се развива както сте я мислили. Лъвовете да не разчитат на голяма
подкрепа от влиятелни хора, шефовете им имат други идеи и грижи
днес. Добре, че сте спокойни за финансите, макар че със сигурност
желаете по-високи доходи. Ще дойдат, но за момента е важно да помагате на
околните, да укрепвате връзките.
ДЕВА Започва напрегната седмица, но вие ще окуражавате и Козирози да упорстват по задачите си, обещават твърде добри делови резултати. Някои Деви ще се конкурират с Водолеи кой да спечели повее
признание, не само пари. Споко, усилията ви са оценени не само от
шефовете, но и от колеги, познати, съседи. Хубавото сега е, че ви се дава
доста по-голям простор да реализирате идеи.
ВЕЗНИ Вие и Близнаци имате добри условия за нови изяви, внимавайте обаче кого от колегите ще привлечете в инициативите. Част от
Везните искат ролята на лидери, търсят начин да извлекат по-голяма
полза за сметка на колеги и подчинени. Ситуацията ще ви подскаже
да не опитвате, другите ще бранят интереса си, а номерата ви ще бъдат разкрити. Не ви трябва такъв яд.
СКОРПИОН Засилват се влияния от уикенда. Упорствате в работа, но
не сте най-търпеливи за похвали и печалби. Скорпионите да успокоят топката, важно е и качеството, с което приключват задачите, и доброто впечатление, което оставят у шефове, клиенти, познати. Ако се
притеснявате за финансите или любовта, скоро ще подредите нещата според
желанията си. Някои получават ненадеен приход.
СТРЕЛЕЦ Сега ви е нужна подкрепа в работата, сега Близнаците
разпалват желанието ви за изява, печалби. Само че ако Стрелците
търсят съвети и съдействие, първо да преценят компетентността на
околните, не им трябва ум от зелени тикви според поговорката. Други
да се осведомят за коректността и уменията на новите партньори, да не носят
отговорност и за чуждите грешки.
КОЗИРОГ Като Девите ще упорствате по тежки задачи в деловата сфера, но трудът ви ще бъде оценен и възнаграден. Козирозите да действат
прецизно и търпеливо, има кой да ги окуражи, да им помогне практически. Може и вие да сте правили някога услуги на тези хора, сега те ви
подкрепят, водени от обич и принципи. По-възрастните ви карат да приземите
идеите си. И пак ще успеете.
ВОДОЛЕЙ Началото на седмицата ви амбицира за изяви, а сполуката
ви подтиква и Деви да гонят по-високи печалби и обществен рейтинг.
Водолеите да отделят повече време за дома и най-близките, време е
да ги зарадват с нещо. Ала не пилейте безразборно пари, време е да
помислите за запаси, спестявания, застраховки... Важно е и друго: помагайте
на колеги и познати, техният успех укрепва вашия.
РИБИ Предстоящите делнични дни носят добри възможности за делова изява и постъпления, някои задачи обаче ви идват изненадващо.
Рибите да се доверят на късмета си и да работят сериозно, имат сили
да се справят с трудностите, а и да стабилизират връзките с колеги,
клиенти. Сдържайте критичността си, и другите се натъкват на проблеми, заедно можете да ги преодолеете. И не афиширайте помощта си.

Понеделник, 13 януари 2014 г.
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на мозъка, които свързват мисълта
с действието, тоест получавало се
нещо подобно на желанието за тичане, което изпитва човек, когато
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ÒÎÏ ÂÈÖ

Това мъжете са много... зле.
Пращам го моя на
магазина и му давам
списък, че да не изпозабрави...
1. Хляб
2. Колбаси
3. Мляко
4. Паста за зъби
5. Тоалетна хартия
6. Бира
Връща се... гледам
торбата!Eдин хляб,
два салама, три млека, четири пасти
за зъби, пет рула...
ШЕСТ БИРИ!
***
Вуте среща Геле и
го пита:
- Чете ли, вестнико
днеска?
си мисли за тичането.
Сега учените ще се опитат да Геле:
установят колко дълго трае този - Не съм, оти, какво
ново има?
ефект на книгите.
Вуте:
- Па не знам, затуй
те питам...

Кафе-сладкарница

„Вики”

отвори своите врати за гражданите и децата на Търговище,
на ул. „Капитан Данаджиев” 24
/срещу Първа гимназия/.
На своите клиенти предлага
ТОРТИ, ПАСТИ, САНДВИЧИ и всякакви вкусотии за децата.

ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВА И РОЖДЕНИ ДНИ
ЗА ТЪРГОВИЩКИТЕ МАЛЧУГАНИ.
Заповядайте всеки ден от понеделник до
петък от 8 до 20 ч.; събота от 10 до 17 ч.
тел: 0893/ 867 964 и 0899/ 609 669

Първият спам бил през 1935 г

Смята се, че спамът се е зародил по
време на Голямата депресия в САЩ
през 1935 година.
Тогава писмата, в
които се обещавало
бързо забогатяване,
ако ги разпратите до
десет други адресати, набрали огромна
популярност
сред
обеднялото населеятно са били отломки от
комета, която почти се е
врязала в Земята, но се
разпаднала на парчета
в близост до Слънцето.
Скоростта, траекторията
и „опашките”, оставени
от заснетите обекти, показват, че става въпрос
именно за космическа
катастрофа.

Ако всичко върви по
план, през тази година
ще станем свидетели
на истинско чудо, осигурено от развитието
на науката и технологиите. Първият удар от

световното първенство
по футбол, което ще
се проведе това лято
в Бразилия, ще бъде
направен не от някоя
футболна суперзвезда,
а от тийнейджър па-

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

ние.
Всъщност те станали толкова разпространени, че пощенските станции
трябвало да наемат
допълнителна
работна ръка, за да
се справят с наплива. Така някои хора
наистина получили
работа в резултат на
суеверието.

Мондиал 2014 ще бъде открит от
парализирано дете с екзоскелет

уведомява своите клиенти, че

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



ЧЕТВЪРТЪК

Първото НЛО е било... комета

На 12 август 1883 г. мексиканският астроном Хосе
Бония се приготвя за наблюдения на Слънцето в новата
обсерватория „Сакатекас”.
За негово учудване обаче
на повърхността на светилото
ясно личат мънички обекти,
които преминават с огромна
скорост пред светлия диск.
В продължение на два
дни Бония успява да направи
ясни за епохата изображения
на 447 мистериозни летящи
обекта. На 1 януари 1886 г.
снимките са публикувани в сп.
L’Astronomie и слагат началото
на лудостта по НЛО. В аналите на уфолозите снимките,
направени от Бония, се смятат за първото документирано
преминаване на НЛО над Земята.
Ново проучване на Националния независим мексикански университет обаче показа,
че заснетите обекти най-веро-
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Големите романи могат да
променят мозъка на човек
Ако се захласнете по
страниците на някое интересна книга, това не само
ще ви донесе много часове
наслада, но всъщност може
да промени мозъка ви, съобщава Telegraph.
Учени откриха, че невралните пътеки в мозъка
се формират така, сякаш
реално изживявате случващото се в книгата. Екипът
от университета Емори в
Атланта, щата Джорджия,
е идентифицирал биологични промени в мозъците на група хора, които са
участвали в експеримент,
чиято задача е да докаже,
че романите могат да имат
значително влияние върху
човешкото съзнание.
"Искахме да разберем
как историите влизат в мозъка и какво правят там",
обяснява неврологът проф.
Грегъри Бърнс. "Разказите
оформят нашия живот и в
някои случаи дори ни определят като хора".
По време на експеримент
21 студенти са били накарани да прочетат книгата
"Помпей" на британския
автор на бестселъри Робърт Харис, разказваща за
любовна история в района
на изригващия вулкан Везувий, разрушил Помпей.
Студентите чели книгата
в продължение на 19 дни,
докато с апаратура мозъчната им активност била
наблюдавана. Накрая студентите били препитани по
прочетеното, за да се провери дали не лъжат, че са
чели романа.
Изследванията показали,
че по време на четенето са
задействани онези функции

ВРЕМЕТО

рализиран от кръста
надолу, съобщи New
Scientist.
Това чудо ще стане
възможно благодарение на футуристичен
екзоскелет управляван
с "мисли". Екзоскелетът, разработен от екип
невробиолози от Университета Дюк (Duke
University, САЩ) под
ръководството на д-р
Мигел Николелис, е
най-усъвършенстваното устройство от този
вид, създавано до момента.
Той позволява на носещия го да управлява
движението си по естествения начин – с
мислите си.
Това става чрез микроскопични сензори,
които улавят електрическите сигнали на невроните, разположени
в мозъчните центрове
отговорни за контрола на движенията. Въ-

просните електроди са
монтирани в сензорен
шлем на главата на носещия. Информацията се
обработва и се превръща
в команди за задвижването на екзоскелета.
Събитието е част от
мащабния международен
проект Walk Again, в който участват авторитетни
изследователски институции от цял свят. Идеята на тази впечатляваща
акция е да даде надежда
на хората с парализа и да
покаже възможностите на
науката да променя към
добро живота на хората.
Изборът на младежа,
който ще открие световното и несъмнено ще влезе в историята все още не
е известно. Той ще бъде
селектиран сред малка
група кандидати, които
ще преминат през специални тренировки с виртуална реалност, за да се
научат да контролират
екзоскелета.

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

