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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Грейна елхата, Обновиха пътя
„осветихме” площада Опака – Русе
Търговище
четвъртък

В отсечката от 14 км са
вложени близо 9 млн. лева

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;
Приключиха дейност- ластния център Търго- 0885/790 121; 0885/ 790 151

ите по рехабилитацията
и реконструкцията на
14 км от пътя Опака –
Русе. Участъкът е на
територията на община Опака, обновен със
средства от оперативната програма „Регионално развитие“. Предстои издаването на Акт
16 за обекта, съобщават от агенция „Пътна
инфраструктура”.
С основния ремонт
на отсечката се повишава безопасността на
движение между об-

Катя ХРИСТОВА
Търговище вече грее
в своята празнична Коледно-Новогодишна
премяна. В четвъртък
на централния площад
в града бе организирана културна програма,
в която особено място зае и
включването
на празничните
светлини на елхата, по сградата на общината
и пешеходната
зона на града.
Продължилото 90 минути
мероприятие
започна с любопитен спектакъл на Държавния куклен
театър в Тър-

говище. Марионетната
постановка "Принцесата и скъсаните обувки" е
на известния български
режисьор проф. Слави
Маленов. Сценографията е на проф. Васил Рокоманов от Художестве-

ната академия, куклите
са на Силва Бъчварова
- също от Академията в
София, а музиката - на
Владимир Джамбазов.
Постановката е направена по приказката на
Братя Грим (на 2 стр.)

12м.

каталожен
номер 2491

Нови побратими
от Турция
н а 2 ст р .

50лв.
+ ДДС

Мисионис „излиза”
от миналото си
Пресконференция на проф. Николай
Овчаров и Ангел Конаклиев за извършеното по време на разкопките

Баба Рада на 100!

АБОНАМЕНТ `2015
С нас сте в час!
И информирани.

вище, градовете Опака
и Две могили, както и от
Попово към Русе. Подобрява се и връзката със
селата Горско Абланово и Крепча. Обновената пътна инфраструктура улеснява достъпа
на жителите от община
Опака до административни, здравни, образователни и културни
услуги.
По проекта е извършен локален ремонт и
възстановяване на пътната
(на 2 стр.)

Рада Михова от град
Опака празнува своя
100-годишен
юбилей.
По този повод тя получи
поздравителен адрес от
кмета на града Лютфи Реянов. „100 години са една
достойна за уважение
възраст. Тя носи така необходимия жизнен опит и
в същото време зарежда
с желание, воля и нови
сили" - пише в поздравителния си адрес Реянов и
пожелава на столетницата да бъде
жива
и
здрава и
обградена с любовта на
близките
си.
Секретарят
на общината Галя
Кулева
л и ч н о
поднесе
на баба
Рада при-

ветствието от кмета, както и подаръци - икона на
Света Богородица, торта
и букет.
Родословното дърво на
баба Рада не е голямо. Тя
има една дъщеря, внук и
правнук. Съпругът й починал преди 30-на години и
сега за нея се грижат децата. Въпреки преклонната й възраст, Рада Михова
е в добро здраве, не употребява лекарства и има
проблеми единствено със
слуха. В ежедневното й
меню няма ограничения
и диети - обича да си хапва от всичко. Животът на
столетницата е изпълнен
с тежки моменти, но тя
успява да премине през
тях. Казва, че тайната на
дълголетието се крие в
силния й дух.
Баба Рада посрещна с
широка усмивка гостите
за рождения си ден, радвайки се на висок дух и
добро настроение.

Катя ХРИСТОВА
Изминалото археологическо лято на Мисионис бе поводът за
пресконференция, която организираха кметът
на Търговище Красимир Мирев и научните
ръководители на разкопките проф. Николай
Овчаров и Ангел Конаклиев от Регионалния
исторически музей.
Мисионис
започва да се оформя като
марка на Търговище,
каза кметът Мирев. По
думите му, тази година
е била една от най-успешните за работещите на разкопките. През
2014 г. в разкриване на

тайните на античния
град са вложени 170
000 лв., като по-голямата част от тях – 100 000
лв., са от Публичната
инвестиционна програма. За да продължава
работата по реставрацията и консервацията
на Мисионис, в проекто-бюджета на община
Търговище за 2015 г. са
планирани още 30 000
лв.
Проф. Овчаров представи някои непоказвани досега находки. Той
акцентира върху три
костни гребена, които
богатите дами от античността са ползвали като
украшения (на 2 стр.)
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Награда за Нови побратими от Турция „И ние сме Търговище”
Общината
Община Търговище е отличена от Министерството
на регионалното развитие и
благоустройството с награда за реализацията на социален проект. Става дума
за "Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен
тип в Община Търговище”,
реализиран по оперативна
програма „Регионално развитие”, съобщават от МРРБ.
По проекта са построени,
оборудвани и обзаведени
два центъра за настаняване
от семеен тип за предоставяне на социални услуги на
деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за 1 489
619,71 лв.
Наградата на община
Търговище бе получена
от заместник-кмета Емине
Якубова. Тя е за проекта
"Изграждане на социална
инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип
в Община Търговище", с ръководител инж. Румяна Атанасова.
Според МРРБ, проектът е
допринесъл за повишаване
качеството на живот за обществено влияние, предоставил възможността в двата
центъра да бъдат обгрижвани 27 деца и младежи със
специфични потребности.
Наградени в същата категория „Социална инфраструктура” бяха и общините
Пловдив, Търговище, Пещера, Червен бряг и Самоков
за изградени центрове за
"ТН"
деца от семеен тип.

Сприятеляваме се с община Багджълар Предпразничен концерт
В сряда, 17 декември, най-развития икономически лар върна визитата на 24- на Духовия оркестър и соОбщинският съвет в Търго- сектор, застъпено е произ- май - Деня на славянската листи, родени в региона
вище ще гласува да бъде водството на обувки, хра- азбука и писменост, с учасподписан договор за приятелство и културно-икономическо сътрудничество с
община Багджълар, Република Турция.
Общинската администрация е получила писмо от
кмета на община Багджълар Локман Чагъръджъ, в
което той изразява желание
за установяване на контакти с нашата община, с цел
побратимяване и сътрудничество в сферата на околната среда, иновациите,
възобновяемите енергийни
източници, икономиката и
разширяване на социалния
и културен обмен.
Багджълар е най-голямата община в многомилионния Истанбул, с население
752 250 души. Тя се намира
на 3 км. от международното
летище "Ататюрк" и е възлова точка на строящия се
в момента трети мост над
Босфора „Султан Явуз Селим“. Очаква се през 2015 г.
мостът да бъде завършени,
превръщайки се в основен
пътен коридор между Европа и Азия. Непосредствено
на границата на общината
се намират много важни
центрове, като стоков базар Истанбул, Ото Център,
Текстилкент,
печатарски
квартал Истанбул, а също
така и важни медийни центрове и клонове на банки.
Текстилното производство е

нителни продукти, метални
изделия и транспорт. Активният малък бизнес създава
благоприятни предпоставки
за развитието на търговията
в общината.
Предложението за сътрудничество бе предшествано от посещение на
делегация от община Търговище и ученици от I ОУ
„Христо Ботев", за участие
във фолклорния фестивал
за Деня на детето. Участниците бяха приети радушно,
отправени бяха покани за
взаимни посещения и срещи между двете общини.
По-късно община Багджъ-

Плиска, Шумен и Разград.
Ангел Конаклиев разказа
за свършеното през годината. Разкрити са около 700
кв.м. площи от крепостта, 5
сгради са се обособили изцяло, други две частично,
над 400 предмета са реставрирани и консервирани,
някои от които са уникални.
Той разкри, че предстои да
се открие още един квартал
в рамките на античния град.
Според Конаклиев, базилика 3 на Мисионис е най-добре консервираният обект
в страната. Тя е изградена
изцяло с местни материали, вложени там са над 240
куб.м. камъни. Интерес към
Мисионис има. Находките,
открити тук, ще бъдат включени в национална изложба
на археологическите достижения през 2014 г. Планирано е експозиция от находките да бъде изложена и в
Търговище, вероятно през
април догодина.

Концерт под надслов „И
ние сме Търговище” изнесоха в залата на Младежкия
дом изпълнители, родени в
нашия регион. Солистите,
заедно с Духовия оркестър
в града превърнаха вечерта в празник за присъстващите. Организацията на
концерта бе на диригента
Красимира Коларова, чиято
идея била да се покаже, че
не е скъсана връзката с тези
хора, а и те с Търговище –
градът откъдето са тръгнали
и където при местни музикални педагози са открили
красотата на музиката.
С много чувство за хумор, водещ на спектакъла
бе спортният журналист
Петър Бакърджиев, който
е от Търговище. Заедно с
него на сцената се потопиха в сантимента и емоцията
редица наши земляци - музиканти, всеки един достатъчно известен в своята
сфера. И специално дошли
в родния си град за празника. Да поздравят своите
земляци тук бяха близнаците Милен и Петър Петрови–
от Гвардейския оркестър;
Димитър Топалов-Валтера
–кларнетист; Валерия Пей-

чева – оперна и оперетна
певица; реге изпълнителят
ZAFAYAH, чиято група е с
награда за най-добра група
в Източна Европа за реге
музика; Наталия Тенева –
поп изпълнител, студентка
в Националната музикална
академия, признат артист в
Тенерифе, с награда за нов
глас в БНР за 2013 г. и др.;
Петър Драмов – барабанист
на Лили Иванова, с участия в турнетата й в СССР;
Джани - Юзджан Сюнмез
от Турция, преподавател в
Истанбулската консерватория, завършил композиране и дирижиране, с награда
на Енио Мариконе в Италия; Петър Димов - учи попджаз пиано в Музикалната
академия; Явор Стойчев
– 10 клас в музикалното национално училище в София
и Иван Йорданов – завършващ музикалното училище.
Поканените солисти са
професионални музиканти
и всички имат ангажименти
в празничните дни. Трудно успяхме да ги съберем,
защото всеки трябваше да
променя програмата си. Но
се случи, каза в заключение диригентът Коларова.

(от 1 стр.) „12 танцуващи
принцеси”. Според режисьора проф. Маленов, посланието на този спектакъл
е свързано с обичта, която
е изключително важна част
от живота ни и постоянно
трябва да търсим хармония
във взаимоотношенията с
хората. За първи път тази
постановка бе играна на
открито, а именно на обособената сцена пред сградата
на Общината. Идея на пръв
поглед интересна, както за
малчуганите, така и за попорасналите вече. Само че
тя може би трябваше да се
осъществи не в навечерието на Коледа, а на 24-и май.
Близо 60-минутния спектакъл трудно успяваше да
задържи вниманието на гостите, особено във втората си
половина, поради ниските
температури навън и озвучаването. Освен това имаше и по няколко тонколони и
стойки с прожектори, които
допълнително усложняваха
видимостта за застаналите в страни. В културната
програма се включиха танцьори от балет „Вега” при
Младежкия дом, както и ко-

ледари от детска градина
„Здравец” и ОДЗ „Пчелица”
в града.
Състоя се и кратка церемония по официалното откриване на обновения централен градски площад и
новата пешеходна зона. Гл.
арх. Дияна Стефанова изрази своето удовлетворение от
постигнатите резултати при
ремонта на пл. „Свобода”.
Тъй като общинското ръководство стои зад осъществяването на проекта, кметът
Красимир Мирев каза, че в
крайна сметка в Търговище
се осъществи една отколешна мечта – да има града ни
една съвременна пешеходна зона, обновени площади
и градинки, която всички
трябва да приемем като коледен подарък за града и неговите жители, да го оценим
и пазим.
Ремонтът на централния
градски площад бе реализиран по проект „Реконструкция и обновяване на
централен градски площад
„Свобода” и разширение
на пешеходна зона – трети
етап”, по схема „Зелена и
достъпна градска среда” на
оперативна програма „Регионално развитие”. Управляващият екип от община
Търговище е с ръководител
главният архитект Дияна
Стефанова. Изпълнител на
обекта е ДЗЗД „Търговище
- СР – 2013”. А стойността е 4 644 000 лв.
След официалната част
дойде и Дядо Коледа. Той
поздрави нашите съграждани, малки и големи, и
заедно с присъстващите
изпълни ритуала по запалване светлините на новата
елха в центъра на града.
Фойерверк шоу постави
финала на тържеството.

Грейна елхата...

Русе

Кариерен
Мисионис „излиза”
от миналото си център и
за нас
(от 1 стр.) за косите си. Две
лампи показват бита на хората в това време. Част от
лампа с кръст върху нея и
фрагмент с рисунка на антилопа, които са внесени
по нашите земи от Северна
Африка, говорят за правото, което е имал древния
изследовател Ал Идриси
изразявайки тезата, че тук
се е развивала усилена търговска дейност. Сред находките има още накити, монети и други.
Спокоен съм, че работата на Мисионис ще продължи и през 2015 г., тъй като
разкопките са осигурени
със средствата, отделени за
целта в общинския бюджет.
Като съветник на министъра
на култура Вежди Рашидов,
проф. Овчаров сподели, че
неговото виждане е да се
обособи група от приоритетни обекти, за които да
бъдат влагани повече пари,
като така ще се развива
културният туризъм в страната.
Други средства
ще се дават за
чисто научните
изследвания.
Разкриването
на античния Мисионис спомага
за обособяването на туристическия маршрут в
региона, заедно
с градовете Велики Преслав,

тие на техен детски фолклорен ансамбъл и концерт в
Кукления театър в Търговище. Срещата завърши с
подписване на договор за
побратимени училища между ОУ „Гюнешли"- община
Багджълар и ОУ „Христо
Ботев", Търговище.
Търговище е побратимен
с градовете: Котбус - Германия, Търговище - Румъния,
Смоленск -Русия, Санта
Мария да Фейра - Португалия, Ватерлоо, щата Айова
- САЩ, Козани - Гърция, Сюрен - Франция, Болград – Украйна, Ийст Старфордшир –
Великобритания.
„ТН”

Обновиха пътя...

(от 1 стр.)
конструкция.
Положени са основни, изравнителни и износващи
асфалтови пластове, нови
облицовани канавки, банкети, бетонови бордюри, тротоари и т.н. Ремонтирани са
и мостовите съоръжения при
селата Горско Абланово и
Крепча. Подобрено е отводняването на пътя, което е от
изключително значение за
безопасността на движение
при усложнена метеорологична обстановка.
Строително-монтажните
дейности са изпълнени от
„Пътинженерингстрой-Т”
ЕАД - Търговище. Строителният надзор е осъществен от „Рутекс” ООД. Договорът за строителство е на
стойност 8 946 983,33 лв. с
ДДС, а за надзор – 191 520
лв. с ДДС. Проектът е част
от петия етап на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013
г. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

В началото на октомври
2014 г. към дирекция „Регионална служба по заетостта“
в Русе заработи Кариерен
център. Неговото създаване
е по проект „Кариерно развитие на заети лица“, финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г.
В Русенския кариерен
център работят трима сертифицирани кариерни консултанти по проблематиката на
избор на кариера и кариерно развитие. Услугите, предлагани за заети и самонаети
лица тук, включват: предоставяне на информация за
пазара на труда и възможностите за професионална
раеализация; осигуряване
на услуги при избор на кариера; консултиране за увеличаване на личния капацитет
и продължаване на личностното развитие; изследване на професионалните
интереси чрез специализирани инструменти за професионално ориентиране; консултиране за установяване
на индивидуални умения,
приоритети, предимства и
пречки за кариерно развитие; проучване на възможностите за обучение;
планиране и управление на
собствена кариера.
От възможностите на Кариерния център могат да се
възползват и граждани на
Представлението "Принцесата и скъсаните обувки"
Търговищко.
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Коледен концерт
Високите
токчета
„Чановете” огласиха музея омайват мъжете
Етнографска изложба в Попово

Мелодичните музикални творения ще
останат в града до края на януари
Изложба под
надслов „Чановете” се откри
на 8 декември
в Историческия
музей в Попово.
Тя представя
53 медни чана,
които през септември
бяха
дарени на Етнографския музей в Разград
от председателя на сдружение "Лудогорие
2012" Валентин
Димов и неговото семейство.
Това е първото гостуване на дарението,
след като то бе показано
в Разград. Това е една изложба, която за разлика
от много други може да се
пипне и да се чуе, и това я
прави различна – каза при
откриването и директорът
на музея Пламен Събев.
Чановете са същите, които лятото огласиха местността „Пчелина” до Разград, пресъздавайки по
един великолепен начин
сватбата от книгата и филма „Време разделно”. Тя бе
част от третото издание на
Националния фолклорен събор.
Изложбата се придружава с илюстративен материал за дарителите, майстора
на чановете както и кратка
телевизионна версия на
сватбата, които могат да се
видят от всеки посетител. В
Попово изложбата ще остане до края на месец януари.
Инфо, ИМ-Попово

Жените знаят

На Васил Петров и Русенската филхармония в Търговище

Анета МИЛЕВА
Популярният джаз и поп
изпълнител Васил Петров
ще изнесе празничен концерт в Търговище заедно с
Русенската филхармония.
Концертът е част от турнето
му, включващо още градовете Варна и Русе.
На 21 декември в залата
на Драматичния театър ще
прозвучат известни коледни песни – класически и
американски. Ще прозвучат
още творби на Франц Шуберт, Фредерик Лоу, Франк
Синатра и други. Както и на
всяка друга своя изява Васил Петров ще представи и
някои от емблематичните си
песни, които публиката обича и очаква с нетърпение. В
репертоара му са включени:
Let It Snow, Ave Maria, White
Christmas и вечните хитове: My Way, Ol’ Man River,
Can’t Take My Eyes Off You,
Killing Me Softly, The Girl from
Ipanema. Диригент ще бъде
Владимир Бошнаков, със
специалното участие на Русалина Мочукова – сопран.
Васил Петров е сред из- е с успех в Хелзинки, Осло,
пълнителите с изразен ин- Стокхолм, Белград и Лилетерес към различни музи- хамър, Норвегия, по време
кални жанрове. Неговите на Зимните олимпийски
концерти са винаги различ- игри. Работи с едни от водени и неповторими.
щите джаз групи в България
Певецът завършва фа- - Биг бенда на Вили Казасян
култета "Естрадна музика" и Акустична версия.
на Музикалната академия в
Коледният
концерт
София през 1990. Участва в ще се проведе на 21 демного естрадни и джаз фес- кември, неделя, от 19
За любителите на кафето
тивали. Има много записи часа. Билети на касата
в БНР и БНТ. През 1992 и на Драматичен театър
1994 е най-продаваният из- - Търговище, тел. 0601/6
Малка чаша кафе с неусто- да се отървете от нея, помис- ползвате утайката. Втрийте пълнител у нас. Гастролирал 25 28
им аромат и вкус за мнозина лете дали би било добре да на места, които са най-уязвиНевероятно, но факт
е най-добрият сутрешен съюз- я запазите за по-нататъшна ми на атака от комари, защоник и любимо дневно освежа- употреба. Чудите се как?
то силният аромат на кафе
ване. Но, знаете ли, че утайсъс сигурност ще ги изгони.
Ето отговорите:
ката е много полезна? Преди
m За да премахнете неприm Ако, например, ви е необходим пилинг, когато пиете ятната миризма в дома, покафето, останалата утайка ставете утайка в малка купа и
смесете с мед. Сместа, която поставете в хладилник или до
какво да се радват, защото ще получите е чудесен ексфо- кофата за смет.
Хлябът, който по тради- влечението към сладкото,
m Утайката е добра и полиант за тялото и лицето, но и
настана ужасен хаос.
като средство против целулит. мага в борбата срещу мръс- ция се смята за враг на ди- понижава холестерола и
Нужно е да има власт.
m Когато на косата е необ- ните съдове. Само втрийте етите, всъщност е един от артериалното кръвно наляНие като християни не вяр- ходимо освежаване, винаги на съда и работата е свърше- най-ефективните продукти гане и нивото на кръвната
ваме в насилствения начин можете да направите маска на. Подобна рецепта можете при намаляването на тегло- захар. Така се облекчават
на подобрение на живота от утайката. Процесът е мно- да приложите, за да върнете то, твърдят учени от Израел. също главоболието, безсъв този свят. Вярваме, че го прост, защото всичко, кое- блясъка на дървени мебели. Те са създали дори специ- нието и резките промени в
всичко трябва да става по то трябва да направите е да Смесете с вода, след това
ална програма за намаля- настроението, без да се измирен начин, с вътрешното втриете преди шампоана и четкайте, оставете да дейстобновление на човека. Този да оставите за няколко ми- ва няколко минути и избър- ване на теглото на основата искват някакви специални
път изглежда много дълъг нути. Когато измиете косата шете повърхностите с чиста на хлебна диета, която вече кулинарни навици.
се счита за един от най-гоСпоред
статистиката,
и нетърпеливото човешко с вода, ще се изненадате от кърпа.
лемите
пробиви
в
диетолопри
повечето
диети само
m
И
накрая,
не
забравяйте,
сърце иска нещо по-бързо и внезапния блясък на косата.
5% от хората успяват да
сигурно, затова трябва оръ- Това, обаче, не се отнася за че утайката от кафе смесе- гията от десетилетия.
Ако човек яде през ня- задържат новото си тегло
жие. Но опитът показва, че руса коса, защото тази коса на с вода е отличен избор за
с насилие нищо не се полу- няма да получи блясък, а на- допълнително хранене на (въ- колко часа сложни въглехи- след 2 години, докато при
трешен) растения.
драти, каквито се съдържат новата диета този показачава, освен замяна на едни против.
m Ако искате да се предв хляба, заедно с малки ко- тел достига 15 процента.
поробители с други. Само
личества обезмаслено сиСамата диета се състои
духовният път води до спра- пазите от досадните насерене и плодове, нивото на от два етапа. През първите
ведливост и благополучие. коми, отново можете да изсеротонин в организма ос- две седмици човек трябва
тава постоянно високо и чо- да яде най-много през 2-3
век не изпитва усещане за часа най-вече хляб и неоглад, твърдят израелските граничено количество плоМладата пакистанска ак- специалисти.
дове и зеленчуци /без картивистка в защита на праСпоред думите им, же- тофи и царевица/.
вото на жените на образо- ните могат спокойно да
През втория етап, след
вение Малала Юсуфзан и употребяват до 12 филийки бързото намаляване на теиндийският защитник на хляб дневно, а мъжете - до глото, основна цел е то да
правата на децата Кайлаш 16, и по този начин да ре- бъде задържано в същите
Сатяртхи получиха Нобело- шат проблемите, заради граници. За тази цел диетовите си награди за мир на които организмът натрупва лозите допускат известно
церомония в Осло, съобщи мазнини и придобива био- разширяване на допустимиАП.
логичен баланс, затрудня- те храни - вместо хляб може
17-годишната Малала е ващ изгарянето на излиш- да се ядат макарони и ориз,
най-младата носителка на ните килограми. Те смятат както и риба, зехтин, супи,
наградата в нейната исто- също, че този тип хранене пилешко месо и яйца три
рия.Двамата ще си поделят е подходящ и за диабетици, пъти в седмицата, плодове в
награда от 1.1 милиона до- които не са на инсулинова умерено, а зеленчуци в неотерапия, защото премахва граничено количество.
лара.
Привлекателността
на
жената зависи от височината на токчетата на обувките й. До този извод стигнал
френският учен Никола Гюген, като добавя, че мъжете
са по-внимателни към жени
на високи токчета.
„Ако жената иска да получи внимание и грижа, тя
просто трябва да обуе високи обувки”, твърди Гюген.
В хода на експеримента си
френският учен изяснил, че
представителите на силния
пол с е притичват на помощ,
два пъти по-често, към жени
с високи токчета.
Най-общо казано – токчетата правят жените по-красиви, обобщава Гюген. За
да докаже твърдението си,
Гюген помолил 19-годишни
доброволци да премерят
черни обувки на ток. Размерът на тока бил 0,5 см, 5 см
или 9 см. След това момичетата трябвало да помолят
непознати мъже да вземат
участие в анкета.
Тези, които носели ток с
височина 0,5 сантиметров
получили съгласието на
46,7% от мъжете. Дамите на
среден и по-висок ток спечелили вниманието на 63%
и 83% от мъжете. Освен
това Гюген забелязал, че в
баровете мъжете заговарят
по-често жените на висок
ток, в сравнение с тези с ниски обувки.

Как да използваме утайката от питието

Яжте хляб за…
отслабване

За властта и хората
Ради АВРАМОВ
В Библията има стих, който казва, че владетелят е
Божий служител. Но през
вековете е имало много негодуване, че всяка власт е
пратена от Бога. Как така?
Нима е от Бога властта на
римските императори, които римляните много добре
знаели що за стока са?
Нима е от Бога властта на
грешния падишах, на покварения цар, на корумпирания премиер? Нима изверги
като Хитлер, Сталин и други
са поставени от Бога?
Естествено, че не. Християните много повече от
другите хора са изпитвали на гърба си несгодите
на властта. И са се питали също, как Бог допуска
такива зверове да заемат
висшите постове. Тук става дума за принципите на
властта.
По-лошо от всякаква
власт е безвластието, когато никой не дава пред
никого отчет и си решава
проблемите с юмруци и ритници. Виждаме в наши дни
как народите от ислямския
свят отхвърлят своите покварени диктатори и мнозина се зарадваха на това,
побързаха да го нарекат
„Арабска пролет”. Но много
бързо разбраха, че няма на

Седемнадесетгодишна с
Нобелова награда за мир
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По-малко секс
Мойсей разделил Червено море,
за мъжете, които вършат
защото познавал приливите и отливите домакинска работа?
Учени твърдят:

Мойсей не е чакал
чудо, за да раздели
Червено море и да преведе през него народа
си, а е познавал добре
приливите и отливите
въздействието на Луната, съобщи в. "Дейли
мейл", позовавайки се
на д-р Брус Паркър.
В Библията Мойсей
разделя Червено море,
за да могат евреите
да преминат по сухото
дъно на отсрещния бряг,
като водите се връщат и
удавят преследващите
ги войници на фараона.
Този момент е включен
и в новия филм на Ридли Скот "Изход: Богове
и крале", който твърди,
че дава по-реалистична
версия, като обяснява
разделянето на морето
с цунами, предизвикано
от земетресение.
Д-р Паркър, който е
бивш главен учен на
американското Национално управление по
изследване на океаните и атмосферата, обаче не е съгласен с тази
интерпретация.
Той
пише във в. "Уолстрийт
джърнъл", че при цунами водите могат да
се отдръпнат само до
20 минути, което не би
било достатъчно за народа на Израел. Освен
това Мойсей не би могъл да предвиди земетресение. Вместо това
той вероятно е знаел
как се движат водите
при отлив и е осигурил
на хората си безопасно
преминаване. Мойсей
е можел да предвиди
кога ще пристигне войската на фараона по
облака прах, вдигнат от
колесниците и конете.
Смята се, че преминаването е станало

през Суецкия залив, в
северния край на Червено море. Там при
отлив части от дъното
остават сухи за часове, след това водата
внезапно се завръща.
В Библията през нощта
на драматичното бягство е имало пълнолуние. Тогава отливът е
най-силен, както и приливът.
Д-р Паркър не е първият учен, който предлага такава теория за
обяснение на чудото
в Червено море. Още
през 1 в. пр. н. е. древният историк Антапанус пише: "Познавайки
страната, Мойсей изчака отлива и преведе
хората през морето, когато дъното беше сухо".

Безработен татко се предложи на
търг, за да събере пари за Коледа

Безработен татко се
предложи на търг в интернет аукциона eBay
с надеждата да получи
пари, с които да купи коледни подаръци за двете
си дъщерички, пише в.
"Дейли експрес".
36-годишният
Дейв
Робинсън от Тонтег,
Южен Уелс, е безработен от три месеца.
Мъжът се отчаял, след
като кандидатствал за
над 1000 длъжности, но
получил само два отговора на молбите си.
Тогава Робинсън решил
да предприеме и съответните "отчаяни мерки"

и се предложил на търг
в eBay в опит да подсигури някакви средства,
за да зарадва за Коледа
двете си момиченца - на
една и 11 години. Офертата му била да се труди
в продължение на една
работна седмица срещу
най-високата предложена му сума.
За негово още поголямо разочарование
Дейв Робинсън първоначално "се продал" за
едва 10,50 лири. "Много
се натъжих. Офертата ми
беше прегледана над 600
пъти, но в крайна сметка
"бях продаден" за твърде

Мъжете, които наблягат на домакинската работа вкъщи,
получават
по-малко
секс, защото в очите
на половинката изглеждат по-женствени, установи испанско
проучване, цитирано
от в. "Дейли мейл".
Учени от мадридския институт "Хуан
Марч" изследвали 4
561 американски двойки на средна възраст,
женени над 20 години. Екипът на Сабино
Корнрих установил, че
мъжете, които вършат
традиционно женската домашна работа
вкъщи, получават помалко секс. Тук важна
роля играели наложилите се стереотипи,
според които жените
намират домошарите
за по-малко атрактивни в сексуално отношение, отколкото чистокръвните мачовци.
Партньорите, които

поемали голяма част
от чистенето и готвенето, в крайна сметка
се радвали на по-малко ласки в леглото от
страна на половинката
си. А тези, които нехаели за подобни задължения, получавали
месечно 1,5 пъти повече секс.
Проучването установило, че все още 80
на сто от домакинската работа се поема от
жените.
Представителите на
силния пол пък поемали само 55 процента
от "мъжките обязаности" като плащането на
сметките и косенето
на двора.
При
изучаването
на по-младите двойки
обаче се оказало, че
надделява обратната
тенденция.
Мъжете,
помагащи повече в домашната работа, били
"възнаграждавани" и с
повече секс.

скромна сума. Кой би се
съгласил да работи за
10,50 лири на седмица?",
споделя британецът.
Въпреки това Робинсън не се отказал и
публикувал нова обява,
озаглавена "Моля някой да се смили и да ми
предложи работа". Този
път за него се получили
48 ценови оферти, найвисоката от които за
840 лири.
Сега Дейв Робинсън
вече е спокоен, че е направил всичко по силите
си, за да осигури за семейството си една по-весела Коледа.

Какво означава изразът "бабини деветини"?

Какво е това деветина и защо точно бабина, а не дядова или лелина?

Директно подхождаме към въпроса,
никакви бабини деветини около него.
Изразът, ще се съгласите, означава някой да говори празни приказки. И то не
празни приказки, а суеверни неща, остарели схващания, непотвърдени слухове и
прочее. Още повече, че като нещо е бабино, то означава, че е старо и хич не е
модерно. Деветината обаче е нещо съвсем определено. Тя е свързана с помена
към починалия. Определено време след
смъртта на човек неговите близки по традиция уважават паметта му. Това се прави на 3-я ден, на 6-я, на 20-я, на 40-я, на
една година, но и на 9-я. Именно поменът
на 9-я ден се нарича деветина. На 3-я ден
е третина, на 20-я - двайсетина. Отваряме
една скоба. Защо точно на 9-я ден?
Още предхристиянската традиция приема, че душата на мъртвеца се отделя от
тялото му и ако тленните останки са обект
на специално предписана грижа, но чисто физическа, то към душата трябва да се
подходи много внимателно, за да не и се
случи нещо лошо в отвъдния свят. А покъсно пък в християнската традиция да и
се осигури спасение. До 9-я ден народното поверие гласи, че душата остава сама
на гроба и роднините трябва да идват

там, за да я успокояват. Тройката е натоварена с много значения, а деветката е
три пъти по три, тоест три пъти увеличава
тройката, сакрално я умножава. Всъщност ключовото число тук е при помена за
40 - какво общо има душата с числото 40.
На 9-я ден ходенето на гробища обаче изисква нещо специално. Всъщност
всеки от дните има определен ритуал
- прикадяване, преливане, оставяне на
конкретни неща на гроба. Всичко това
са езически ритуали, които са получили християнска глазура. На 9-я ден традицията повелява да се избягва темата за смъртта, както и всякакви клюки,
слухове и друга информация, свързана
с починалия. Така се регистрира почит
към мъртвеца, но почти не се говори за
него. Трябва да се обсъжда възможно
най-отвлечената тема, затова близките са принудени да говорят общо взето
празни приказки. И понеже бабите са
традиционен персонаж в оплакването,
ето ви бабините деветини, които показват самия акт на празното, но умишлено
празното говорене. Нашите предци чудесно са познавали какво значат бабините деветини и къде е тяхното място в
погребалния ритуал.

Когато обаче някой започне да избягва тема или да говори празни приказки в
друг аспект, той може да бъде обвинен, че
прибягва до бабини деветини не на място.
Този вид плямпане сам по себе си е строго гробищен ритуал на избягване на темата. По-късно обаче ироничният нюанс на
бабините деветини е привнесен и в ежедневната реч.
Всъщност на
Балканите
е
характерна
една определена ирония на
смъртта,
в която
нашите
съседи
сърбите
са найвещи.
Т о з и
ирони-

чен нюанс се изгубва лека-полека и бабините деветини стават синоним на остарели схващания, каквито всъщност са и
самите те. Но така или иначе изразът е
свързан с една точно определена практика на гробищно говорене на деветия ден.
При това най-вече от възрастни оплаквачки.
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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
51 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), двустаен 48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзав. двустаен 55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен тухла 45 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
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. 1
27 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
35 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
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
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), ново стр-во 50 000
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 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
37 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000

59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
64 кв.м.

Борово око, ет.1
48 000
Широк център, ет.5, подобр.
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Запад 1, ет. 1
45 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.)
ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 3, подобрения
59 999
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
47 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
75 кв.м. Център, ет.3, двор (гараж+9000) 49 000
77 кв.м. Идеален център, ет. 4, с таванска стая
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
75 кв.м. Запад 3, ет. 2
34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

От 100 овце продавам 20
по избор /МЛАДИ ЖИВОТНИ/
- ОВЦЕТЕ СЕ НАМИРАТ
ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Тел.: 0889 49 11 20

Ñïåöèàëèçèðàíà
очна болница
"д-р Тасков"
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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

(1-4)

(1-2)

WWW.PAPUROVSHBAL.COM
Продавам ЕТАЖ ОТ
и още много оферти...
КЪЩА в близост до „БоОчаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!
рово око” в Търговище. Продавам АПАРТАМЕНТ – ул.
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:
„Паисий” 17б в Търговище; ап. 18;
óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1 Тел.: 0878 816 884 ет. 6 /непоследен/; 60 кв.м.; локално
êâ. ÂÀÐÎØÀ êâ. ÂÀÐÎØÀ Продавам: ЪГЛОВА
парно, отремонтиран. Цена по догоúãëîâ ïàðöåë
òèõà è ñïîêîéСПАЛНЯ с ракла – 60 лв.;
ñ óë. “Êàòðàíà ïðåñå÷êà íà
варяне. Тел.: 089 74 71 768
ôèëîâ”
óë. “Ðàêîâñêè”

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ДИВАН с клик кляк механизъм – 60 лв.; ХОЛНА Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
МАСА – 30 лв.
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел.: 0899 83 48 26

Продавам ЛУКСОЗЕН 4-СТАЕН АПАРТАМЕНТ в центъра
на Търговище - напълно отремонтиран и обзаведен
Цена: 120 000 лв. /договаряне/  0888 197 504

(1-4)
(1-4)

(1-4)

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
Продавам АПАРТАМЕНТ В
път в местността „Юкя” – с ток и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Давам под наем
Продавам АПАРТАМЕНТ
в Търговище – ново строителтаванска гарсоВ отлично състояние.
ство до Изчислителния център,
ниера в района
В
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена 5000 лева.
на Стоматолообзаведен, две стаи и кухня; ет. Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, гията
– обзаве4. Цена по споразумение
Тел.: 0887 74 18 74

(1-2)

Продавам ВТОРИ ЕТАЖ ОТ
Търся мъж за гледане на болен. КЪЩА в Търговище /80 кв.м./ с
Тел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. гараж. Тел.: 0885 192 825

ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета

дена
Наем: 100 лв./
месечно
 0886 45 93 96

Давам под наем
Продавам
апартамент /кухня,
спалня и хол/ до ПАНЕЛЕН ГАРАЖ
Енергото в Търго- на ул. „Брегалвище – необзавеница” 2А /ап.
ден. Подходящ за
11, ет. 4/
семейство
 08 999 20 160
 0892 944 820

ПРОДАВАМ барче с поставка за телевизор, поставка за музикална
уредба, остъклена витрина за чаши и затворени витрини за
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
книги – почти ново, неизползвано. Така също разтегателна маса
ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени – лакирана. Спешно. На символично ниски цени. Тел.: 0876 242 591

 0601 6 73 95

Продавам
количества. Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
БЕТОННИ
РЕКЛАМНА
ТАРИФА
СТЪЛБЧЕТА
Давам под наем БОКСОНИЕРА с дължина 2.7
Първа страница
Последна страница
Пълноцветно
1,50
лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
Тел.: 0885 06 43 10
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
м. – с. Имренче- При продължителност - отстъпки
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ОТСЪПКИ
ВИЛА в местността „Кованлъка” – от- во; неограниче- Вътрешна страница
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
ремонтирана; с вътрешно обзавежда- но количество. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
компас" е безплатна
не; годна за живеене; с ток и вода; с
Страница
Предпечат и печат на книги
"Делови компас"
Цена за
тераса; панорамен изглед; леснодосИзработка на некролози
тъпно място; с нотариален акт; дворно 1 бр. – 2 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
* Цените са без ДДС
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.
място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69
 0887 80 93 60 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт тел. 0892 454 618

"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

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690

(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

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

(1-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Продавам или давам
под наем
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
– оборудван;
ул. „Цар Симеон” 36
в Търговище
Тел.: 088 258 88 08 и
052/ 802 190
Продавам АПАРТАМЕНТ –
тухлен, на ул. „Скопие” 18, ет.
1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898
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ÐÀÁÎÒÀ



Продавам РАВНО ДВОРНО МЯСТО
в кв. Бряг /935 кв.м./ с разрешение за строеж и проект на жилищна сграда
Тел.: 0894 39 59 82 и 0899 89 89 47

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

(1-4)

т

Понеделник, 15 декември 2014 г.

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА ГАРСОНИЕРА
/43 кв.м./ - изцяло
южно изложение; с
обзавеждане; може
да се ползва и избеното помещение
Тел.: 0896 744 751

Търся РАБОТА
за гледане на
възрастни или болни хора; почистване по домовете
) 0898 96 20 58

ии
личн мобили
в
а
р
д
о
на хи а авт 5
нт и помпи з 4 17
о
0
м
Ре ни рейки 87 3 086
8
ч
и
29
0
н
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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
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Макс Пейн
22.00 ч. - екшън

15 декември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Леден сън - филм
14:40 Япония днес
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /2013г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 В кадър: Всичко от
нула?
22:55 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 100 години българско
кино: Два диоптъра далекогледство - филм

bTV Action

09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат- сериал
13:00 УЕФА Шапмионска Лига
- жребий
13:30 Ню Джак Сити - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа
15:30 Невероятните изобретения - документален
16:00 В. И. П. - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Макс Пейн - екшън

bTV Cinema

08:00 Кунг Пу: Юмрукът на
яростта - екшън
10:00 Тук на земята - драма
12:00 Никита - сериал
13:15 Рицари - екшън
15:30 Звездни каубои - екшън
18:00 Дворец на илюзиите драма
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Уолстрийт: Парите никога
не спят - драма
00:00 Облогът - комедия

bTV Comedy

08:00 Скуби Ду: Мистерия ООДанимационен
09:00 Шоуто на Слави
bTV
10:00 Текст и музика - комедия
06:30 Тази сутрин
12:00 Напълно непознати 09:30 Преди обед сериал
токшоу
13:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:00 По средата - сериал
13:30 Тайните на времето 14:30 Теория за големия взрив
сериал
- сериал
15:30 Светлината на моя
15:30 Парченца живот - сериал
живот - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
17:30 Лице в лице
18:00 По средата - сериал
18:00 Времето лети - сериал 18:30 Столичани в повече 19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Survivor: Камбоджа 19:30 Напълно непознати ФИНАЛ
сериал
22:30 Шоуто на Слави
20:30 Гимназисти в Белия дом 23:30 bTV Новините
комедия

ВТОРНИК

bTV Cinema - Съвършен свят
23.30 ч. - криминален

16 декември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Два диоптъра далекогледство - филм
14:30 В кадър
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2013г./
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
23:00 100 години българско
кино: Господин за един
ден - филм

22:30 Приятели - сериал
престъпление - сериал
23:30 Парченца живот - сериал 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
bTV Lady
- сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Завръщане в бъдещето
09:00 Проект: Нов дом - доку- комедия
ментален
23:20 От местопрестъплението
09:30 Уикенд в Европа - сериал
лайфстайл
10:30 Път към висшата мода Diema TV
модно предаване
07:40 Комисар Рекс - сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл 08:50 Крал Ралф - комедия
11:30 Папараци – шоу
10:45 Маями Вайс - екшън
12:30 Диво сърце - сериал
13:20 Медикоптер 117 - сериал
14:00 Али Макбийл - сериал
14:20 Кобра 11: Обади се! 15:00 Свързани съдби - сериал
сериал
16:00 Ангелите на Чарли 15:20 Среднощен ездач сериал
сериал
17:00 Нейт Бъркас - токшоу
16:20 Убийството - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
17:30 Новата мисия невъзмож19:00 Али Макбийл - сериал
на - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 18:30 Теория за големия взрив
21:30 Цветовете на любовта - сериал
сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! 23:00 Огледален свят - сериал
сериал
21:00 Клоунът - сериал
Nova TV
22:00 Внезапна смърт - екшън
06:20 Здравей, България
00:15 Клоунът - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
Diema Femily
12:00 Новините на Нова
09:30 Индия: Любовна история
12:30 Огнено сърце - сериен
- сериен
13:30 Моята карма - сериен
11:30 Клонинг - сериен
14:30 Момичето, което обичах 12:30 Ангелският остров - сериен
сериен
16:00 Новините на Нова
13:30 Сделка или не
16:30 Малката булка - сериен
14:30 БИГ БРАДЪР: ALL
18:00 Специална пратка - тв шоу
STARS 2014
19:00 Новините на Нова
16:00 Забраненият плод 20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
сериен
2014 - реалити
17:00 Дила - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу 18:00 Клонинг - сериен
23:30 Новините на Нова
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
Kino Nova
21:30 Забраненият плод 08:00 Убийства в Мидсъмър сериен
сериал
22:30 Дила - сериен
10:00 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал 23:30 Ангелският остров сериен
11:00 Убийства в Мидсъмър сериал
Nova Sport
13:00 Прелъстен и изоставен - 22:00 Футбол: Евертън - Кукомедия
инс Парк Рейнджърс,
15:15 Ударът - трилър
мач от английската
18:00 Закон и ред: Умисъл за
Висша Лига, директно

bTV Action

09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Снайперисти /п/- сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Невероятните изобретения - документален
15:00 Survivor: Камбоджа
16:00 В. И. П. - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Убийство 1600 - екшън
00:00 Праведен - сериал

bTV Cinema

08:00 Дворец на илюзиите драма
10:00 Облогът - комедия
12:00 Никита - сериал
13:15 Огнена стихия - трилър
15:00 Уолстрийт: Парите никога
не спят - драма
18:00 Момчето в синьо - драма
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Уолстрийт - драма
23:30 Съвършен свят - криминален

bTV Comedy

08:00 Скуби Ду: Мистерия ООД анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Гимназисти в Белия дом комедия
12:00 Напълно непознати сериал
bTV
13:00
Столичани
в повече 06:30 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
14:00 По средата - сериал
12:00 bTV Новините
14:30 Теория за големия взрив
12:30 Шоуто на Слави
- сериал
13:30 Тайните на времето 15:30 Парченца живот - сериал
сериал
16:00 Приятели - сериал
15:30 Светлината на моя
17:00 Аламинут - шоу
живот - сериал
18:00 По средата - сериал
17:00 bTV Новините
18:30 Столичани в повече 17:30 Лице в лице
сериал
18:00 Времето лети - сериал 19:30 Напълно непознати
19:00 bTV Новините
- сериал
20:00 Милост - сериал
20:30 Ергенско парти 2 -комедия
22:30 Шоуто на Слави
22:30 Приятели- сериал
23:30 bTV Новините
23:30 Парченца живот - сериал

19:00 Д-р Хаус - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Проект: Нов дом - доку21:00 Завръщане в бъдещето
ментален
II - комедия
09:30 Топ дестинации 23:15 От местопрестъплението
лайфстайл
- сериал
10:30 Път към висшата мода лайфстайл
Diema TV
11:00 Мода и шик - лайфстайл 08:50 Убийството - сериал
11:30 Търси се - токшоу
10:00 Внезапна смърт - екшън
12:30 Диво сърце - сериал
12:20 Новата мисия невъзмож14:00 Али Макбийл - сериал
на - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал 13:20 Медикоптер 117 16:00 Ангелите на Чарли сериал
сериал
14:20 Кобра 11: Обади се! 17:00 Огледален свят - сериал
сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
15:20 Среднощен ездач
19:00 Али Макбийл - сериал
-сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 16:20 Убийството - сериал
21:00 Цветовете на любовта 17:30 Новата мисия невъзможсериал
на - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
18:30 Теория за големия взрив
23:00 Огледален свят - сериал
- сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
Nova TV
20:00 Обзор на кръга в А Група
06:20 Здравей, България
(2014-15)
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Студио Купа на Лигата,
11:30 Бон Апети
директно
12:00 Новините на Нова
22:00 Футбол: Дарби Каунти
12:30 Огнено сърце - сериен
- Челси, мач за Купата
13:30 Моята карма - сериен
на Лигата, директно
14:30 Момичето, което обичах
23:45 Студио Купа на Лигата,
- сериен
директно
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
Diema Femily
18:00 Специална пратка - тв шоу 09:30 Индия: Любовна история
19:00 Новините на Нова
- сериен
20:00 Подли камериерки 11:30 Клонинг - сериен
сериен
12:30 Ангелският остров 22:00 Господари на ефира - шоу
сериен
22:30 Военни престъпления 13:00 Бон апети
сериен
13:30 Триумф на любовта 23:30 Новините на Нова
сериен
16:00 Забраненият плод Kino Nova
сериен
09:45 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал 17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
10:45 Д-р Хаус - сериал
19:00 Моята карма - сериен
11:45 Убийства в Мидсъмър 20:00 Малката булка - сериен
сериал
13:40 Асът на асовете - комедия 21:30 Забраненият плод сериен
15:40 Завръщане в бъдещето 22:30 Дила - сериен
комедия
23:30 Ангелският остров 18:00 Закон и ред: Умисъл за
сериен
престъпление - сериал

bTV Lady

СРЯДА

bTV - Върколак
22.00 ч. - екшън

17 декември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Господин за един
ден - 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 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Чудесата на България
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта
2 - тв филм
22:00 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Прилив на нежност - филм

10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Убийство 1600 - екшън
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Х - мен Началото: Върколак - екшън

bTV Cinema

08:00 Х-Мен - екшън
10:00 Съвършен свят - екшън
13:00 Никита - сериал
14:00 Кунг Пу: Юмрукът на
яростта - екшън
16:00 Да умреш млад - драма
18:00 Мъжът с червената обувка
- комедия
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Войната на семейство
Роуз - комедия
23:15 Проблясък - драма

09:30 Топ дестинации лайфстайл
10:00 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Блясък - лайфстайл
11:00 Мода и шик - лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 Али Макбийл - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Анеглите на чарли сериал
17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах
- сериен
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Ергенско парти 2 -комедия 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Специална пратка - тв шоу
12:00 Напълно непознати 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Подли камериерки 13:00 Столичани в повече сериен
сериал
21:00 Касъл - сериен
14:00 По средата - сериал
14:30 Теория за големия взрив 22:00 Господари на ефира - шоу
bTV
22:30 Военни престъпления - сериал
06:30 Тази сутрин
сериен
15:30 Парченца живот - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
23:30 Новините на Нова
16:00 Приятели - сериал
12:00 bTV Новините
17:00 Шоуто на Слави
Kino Nova
12:30 Шоуто на Слави
18:00 По средата - сериал
09:45 Закон и ред: Умисъл за
13:30 Тайните на времето 18:30 Столичани в повече престъпление - сериал
сериал
сериал
10:45 Д-р Хаус - сериал
15:30 Светлината на моя
19:30 Напълно непознати 11:45 Убийства в Мидсъмър живот - сериал
сериал
сериал
17:00 bTV Новините
20:30 Семейна среща - комедия 13:40 Рио Гранде - уестър
17:30 Лице в лице
22:30
Приятели
сериал
15:45 Завръщане в бъдещето II 18:00 Опасни улици - сериал
23:30 Старчета разбойници
екшън-комедия
19:00 bTV Новините
- сериал
18:00 Закон и ред: Умисъл за
20:00 Милост - сериал
престъпление - сериал
22:30 Шоуто на Слави
bTV Lady
23:30 bTV Новините
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
09:00 Проект: Нов дом - докуbTV Action
- сериал
ментален
09:00 Платина - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

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

Diema TV

09:00 Убийството - сериал
10:10 Американска нинджа
- екшън
12:20 Новата мисия невъзможна - сериал
13:20 Медикоптер 117 -сериал
14:20 Обзор на кръга в А
Група (2014-15)
15:20 Среднощен ездач сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 Теория за големия
взрив - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Скривалище на наркотици - трилър
00:00 Клоунът - сериал

Diema Femily

09:30 Памуковата принцеса сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:00 Бон апети
13:30 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

Nova Sport

21:45 Футбол: Тотнъм
Хотспър - Нюкасъл
Юнайтед, за Купата
на Лигата, директно

Diema TV - Реална опасност
22.00 ч. - екшън

18 декември
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 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
13:30 Япония днес
13:55 Световна купа по сноуборд: Сноуборд крос /
мъже и жени/ пряко
15:25 Европа днес
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - 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
20:50 Спортни новини
21:05 Американо - игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Крадецът на
праскови - филм

21:00 Завръщане в бъдещето
III - екшън-комедия
23:25 От местопрестъплението - сериал

bTV Action

09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Макс Пейн - екшън
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Италианска Серия А:
Каляри - Ювентус
22:00 Италианска Серия А:
Наполи - Парма
00:00 Опасен град - драма

bTV Cinema

08:00 Момчето в синьо - драма
10:00 Някъде на Запад -комедия
12:30 Никита - сериал
13:45 Тук на земята - драма
16:00 Войната на семейство
Роуз - комедия
18:15 Огнена стихия - трилър
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Пропадане - криминален
23:15 Мъжът с червената обувка
- комедия
01:15 Рицари - приключенски

bTV Comedy

08:00 Скуби Ду: Мистерия ООДанимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Семейна среща - комедия
12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 По средата - сериал
14:30 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Старчета разбойници
- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 По средата - сериал
18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Напълно непознати
- сериал
20:30 Скъпи сънародници комедия

22:30 Приятели - сериал
23:30 Старчета разбойници
- сериал

18:00 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Железният Уил - прик09:00 Пътуваща кухня
люченски
09:30 Топ дестинации 23:15 От местопрестъплениелайфстайл
то - сериал
10:30 Блясък - лайфстайл
11:00 Мода и шик - модно
Diema TV
предаване
09:00 Убийството - сериал
11:30 Модерно - токшоу
10:10 Обирът - екшън
12:30 Диво сърце - сериал
12:20 Новата мисия невъз14:00 Али Макбийл - сериал
можна - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал 13:20 Медикоптер 117 16:00 Ангелите на Чарли сериал
сериал
14:20 Кобра 11: Обади се! 17:00 Огледален свят - сериал
сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
15:20 Среднощен ездач
19:00 Али Макбийл - сериал
-сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 16:20 Убийството - сериал
21:00 Цветовете на любовта 17:30 Новата мисия невъзсериал
можна - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
18:30 Теория за големия
23:00 Огледален свят- сериал
взрив - сериал
19:00 Медикоптер 117 Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Кобра 11: Обади се! 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Клоунът - сериал
12:00 Новините на Нова
22:00 Реална опасност 12:30 Огнено сърце - сериен
екшън
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах 00:50 Клоунът - сериал
- сериен
Diema Femily
16:00 Новините на Нова
09:30 Памуковата принцеса 16:30 Малката булка - сериен
сериен
18:00 Специална пратка - тв шоу 11:30 Клонинг - сериен
19:00 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров 20:00 Подли камериерки сериен
сериен
13:00 Бон апети
21:00 Касъл - сериен
13:30 Триумф на любовта 22:00 Господари на ефира - шоу
сериен
22:30 Военни престъпления 16:00 Забраненият плод сериен
сериен
17:00 Дила - сериен
Kino Nova
18:00 Клонинг - сериен
09:45 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериал 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
10:45 Д-р Хаус - сериал
21:30 Забраненият плод 11:45 Убийства в Мидсъмър сериен
сериал
22:30 Дила - сериен
13:40 Самотникът - екшън
23:30 Ангелският остров 15:40 Завръщане в бъдещето
сериен
III - екшън-комедия

Понеделник, 15 декември 2014 г.
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Реагирате ли незабавно в трудни ситуации?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Някои хора дълго време мислят как да се избавят от един или друг
проблем, докато други
решават в крачка какво
да правят. Това не означава непременно, че при
първия тип хора всичко
се нарежда отлично, а
при вторите не особено
добре. Но по принцип знаем, че решението, което дълго е обмисляно е
по-мъдро и по-правилно,
от това, което е взето
спонтанно.
Чрез теста ще определите към какво сте
склонни повече: към незабавно действие или
към размишления над
създаденото положение.

1. Харесвали ви да бъдете претрупани с работа?
а/ да
б/ не
2. Дразнят ли ви задръстванията и бавното движение по улиците?
а/ да
б/ не
3. Често ли бързате от
едно място на друго, или от
едно мероприятие за друго?
а/ да
б/ не
4. Неприятно ли ви е
да стоите, без да правите
нищо?
а/ да
б/ не
5. Предпочитате ли да
участвате в каквото и да
било, отколкото да сте само
наблюдател?
а/ да
б/ не
6. Използвате ли стълбището, когато бързате, защото асансьорът се бави?
а/ да
б/ не
7. Уважават ли ви околните затова, че работите
бързо?
а/ да
б/ не
8. Ставате ли рано, дори
и в почивните дни?
а/ да
б/ не
9. С ентусиазъм ли възприемате новите идеи?
а/ да
б/ не
10. Имате ли организаторски способности?
а/ да
б/ не
11. Предпочитате ли
действието пред планирането?
а/ да
б/ не
12. Много ли време отделяте за медитация или мечти?
а/ да
б/ не
13. Замисляли ли сте се
откъде и как се е появил човешкия род?
а/ да
б/ не
14. Обичате ли да решавате кръстословици?
а/ да
б/ не
15. Често ли посещавате
музеи и изложби?
а/ да
б/ не
16. Удоволствие ли е за
вас интересния разговор?
а/ да
б/ не
17. Имате ли навик да се
изкачвате по стълбите през
стъпало?
а/ да

б/ не
18. Смятате ли, че успявате да свършите повече
работа от другите?
а/ да
б/ не
19. Предпочитате ли да
спортувате през почивните
дни, вместо да се излежавате?
а/ да
б/ не
20. Ставали ви скучно,
ако не правите нищо?
а/ да
б/ не
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори б/:
МИС/МИСТЪР РАЗМИСЪЛ! Без съмнение сте
склонни към размисъл.
Дори и в случаите, когато
всичко е пределно ясно, намирате повод отново да
анализирате ситуацията.
Вие не умеете просто да
се занимавате с нещо –
дори когато се занимавате с ежедневни работи,
мисълта ви активно работи. Всъщност мислите
не само за практичните
неща, но имате и фантазия, която ви разнообразява. Вашият измислен свят
е много по-красив, отколкото истинския и именно
в него имате възможност
да действате, без да мислите, ръководейки се от
порива на душата си. Напълно естествено е, че когато сте сами неви е скучно, макар че много хора ви
смятат за затворени в
себе си.
10 и повече отговори а/:
МИС/МИСТЪР АКТИВНОСТ! Вие пренебрегвате
размишленията,
оправдавайки се, че излишно си
губите времето. Активните действия за вас представляват най-важните
и ефективни способи за
прекарване на времето,
откъдето и възникват ситуации, от които разбирате, че всичко е свършило
не така, както сте очаквали. Вината затова са
предимно необмислените
ви действия. И ако продължавате да се стремите
да вършите няколко неща
едновременно, то грешките ви няма да имат край.
Разбира се, че буйните
натури са способни на много неща и ако се научат
да вземат решенията си,
след като анализират техните предимства и недостатъци, те няма да имат
цена и поне в личния си
живот ще избегнат много
разочарования. А това не е
никак малко.

Понеделник, 15 декември 2014 г.
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Жената на шефа
на мутрите има
рожден ден. Шефът отива и я
пита:
-Бейби,
какво
искаш за рождения
ден? Вече имаш 3
вили, 4 "Мерцедес"а, 5 хотела, 2 мола.
Какво искаш тази
година за рождения
ден?
-Искам ботуши
от крокодил!
-Готово! - казал
шефът.
-Компир, взимай
Трактора и отивайте за ботуши
от крокодил! Искам
най-хубавите
ботуши от най-хубавия крокодил!
Така и станало.
Тръгнали Компира
и Трактора за ботуши от крокодил.
Минал се ден, два,
седмица, две, та
цяла година. Найнакрая шефът решил да ги потърси
с още две мутри.
Отишли на брега на
Нил и що да видят.
Компира и Трактора хващат един
крокодил. Компира
казва:
-Дигай го. Има ли
ботуши?
-Няма! - отговаря Трактора.
-Пускай го!

Танцуват възпитаници на Обединения детски комплекс в Търговище

Международен турнир по спортна гимнастика "LAZA
KRSTIĆ AND MARICA DŽELATOVIĆ" в Нови Сад /Сърбия/

Георги Иванов с купа и пет медала
Георги Иванов от СК ”Торнадо” - Търговище беше представителят в националния отбор
на България до 14 години, който взе участие в
Международният турнир по спортна гимнастика
"LAZA KRSTIĆ AND MARICA DŽELATOVIĆ". Той
се проведе в Нови Сад /Сърбия/, където над 150
млади гимнастици от 17 държави /Сърбия, България, Тунис, Хърватия, Италия, Швеция, Унгария,
Румъния, Южна Африка, Словения, Чехия, Малта, Македония и др./ в продължение на два дни
демонстрираха спортно майсторство.
Истински фурор предизвикаха българските
гимнастици , които в крайното отборно класиМладата надежда на "Торнадо" Георги Иванов окичи гърдите си с пет медала и взе купа

ране категорично спечелиха първото място. За
наша огромна радост Георги Иванов завоюва
купа, сребърен медал и диплом за второто си
място в многобоя. В шампионата на уреди надеждата на „Торнадо” спечели златни медали
на земя и прескок, сребърен на халки и бронзов на висилка.
Треньорите на спортен клуб ”Торнадо” Димитър Стоянов, Борислав Илиев и Снежана Стоянова са изключително доволни от представянето
на възпитаниците си, които за пореден път доказаха силата на търговищката школа, създадена
от заслужилия треньор Христо Колев.

Изгубен филм на Уолт Дисни открит в Норвегия
Стар анимационен филм на Уолт Дисни, който беше смятан за изгубен, се
появи в Норвегия, съобщи Норвежката
национална библиотека.
Първият коледен анимационен филм,
заснет от американеца, „Празни чорапи”
от 1927 г. бил открит при инвентаризация на фондовете на библиотеката в Мо
и Рана близо до Полярния кръг. „В началото не знаехме, че става дума за изчезнало кинематографско съкровище”, съобщи Киетил Квале Сьоренсен, архивист
в библиотеката. „Филмът се състоеше от
две бобини, чието съдържание не беше
ясно етикетирано”, допълни той.
Късометражният филм от пет минути
и 30 секунди, от който липсват между 30
и 60 секунди по средата, бил идентифициран от Дейвид Герщайн, специалист
по история на анимацията. Той показва
заека Освалд, предшественик на Мики
Маус, който дава началото на серия от
26 анимации, създадени от Уолт Дисни и
неговия сънародник Уб Иверкс.
Националната библиотека съобщи, че
е дигитализирала филма и е изпратила

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

ТЪРГОВЕ

ЧЕТВЪРТЪК

ТОП ВИЦ

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
мираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
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0893 693 202 от

Смешни
цитати на
знаменитости
за секса

"Сексът не е същият, когато на жените започне да
им харесва", до такъв извод
е стигнал американският
писател и хуморист Луис
Гризард.
"Човече, не прави секс!
Това води до целувки, а
скоро ще трябва и да си говорите", това пък е мнение
на сънародника му комик
Стив Мартин.
Според Уди Алън "да
правиш секс е като да играеш карти. Ако нямаш
добър партньор, трябва да
разчиташ на добра ръка".
"Мозъкът е вторият ми найлюбим орган", добавя той.
Алън смята, че "любовта е
отговорът, но докато я чакате, сексът повдига някои
доста интересни въпроси".
Той, например, добавя, че
е "толкова добър любовник, защото много тренира
върху себе си".
Мадона сподели, че "загубата на девствеността ми
беше напредък в кариерата".
А на времето актрисата и
певица Марлене Дитрих бе
заявила, че "в Америка сексът е мания, докато в другите страни е просто факт".
На свой ред американският актьор Били Кристъл смята, че "жените имат
нужда от причина, за да
правят секс. Мъжете имат
нужда от място".
"Има много механични
устройства, които увеличават сексуалната възбуда, особено при жените.
Най-доброто между тях е
Mercedes-Benz", това пък
е мисъл на американския
политически сатирик, журналист и писател Пи Джей
О`Рурк.

копие на компанията „Уолт Дисни”. До момента от него беше останала само малка
част от 25 секунди, съхранявана в Музея
за
съвременно
изкуство в Ню
Йорк.
Филмът, който в началото
бил собственост
на норвежец, в
крайна сметка се
озовава във фонда на Норвежкия
кинематографски
институт, който
предава колекциите си през
2007 г. на Националната библиотека. Тя съхранява голямото
мнозинство
от
тези творби и документи в силно
охраняван бункер в Мо и Рана.
ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
понеделник до събота!
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

