договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
понеделник
и четвъртък
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Отличия за
откриването наши учители

Заради неосъществен конкурс

Изостава
на кухнята-майка
Борислав КУРДОВ
През месец октомври
на миналата година в
Търговище
трябваше
да заработи кухня-майка, която да осигурява
храната за всички детски градини. Както „ТН”
писа, от бюджета на общината бяха заделени
220 000 лева, с които да
бъде отремонтирана базата в Четвърто основно
училище, да бъдат закупени необходимите уреди и техника, автомобилите за разнос и т.н.
За съжаление обаче,
този проект все още не
е довършен и дейността
на кухнята все още не е
започнала.
От зам.-кмета на Търговище Деян Дечев научихме, че в момента все
още се извършват довършителни дейности
– инсталират се домакинските уреди, аспирацията. Предстояло да
се направят и необходимите проби. „Големият
проблем пред нас е, че
на конкурса за обществена поръчка за закупуване на автомобилите
не се яви нито един кандидат. Може би затруднението идва от това,
че става дума за коли
втора употреба”, каза
Дечев. Той обясни още,
че ще се опитат първо
да намерят автомобилите и тогава да обявят

Снимка: Архив "ТН"

обществената поръчка,
за да могат да бъдат
сигурни, че този път ще
се получи. А през това
време може да върви и
оборудването на автомобилите. „Надявам се,
ако не в началото на
март, то поне в края на
месеца кухнята вече да
работи”, каза Деян Дечев.
Забавянето на старта
на кухнята-майка обаче
поражда ред въпроси.
И тревоги сред жените, които сега работят
по кухните в детските
градини. Тревожи ги не
само това, че в базата
на работа ще бъдат назначени едва 11 души,
а 18 ще останат без работа. Тревожно е и това,
че близо една година
екипът на общината,
който работи (на 4 стр.)

В Търговище

В края на миналата година в столичния парк-хотел
„Москва“ Синдикатът на българските
учители е провел
зак лючителните
етапи на своите
национални
конкурси.
В осмия национален конкурс „Синдикалист на годината – 2013“
бе отличена Снежана
Енчева – председател на
ОбКС на СБУ Търговище
и областен координатор
на СБУ.
В седмия национален конкурс за директор на 2013 година е
отличен Атанас Цанев
– директор на ПГИЧЕ

„Митрополит Андрей“ и
председател на ОбС на
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
Сдружението на директорите в средното об- КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
разование в Република
на изгодни цени без посредници,
България.
в землищата на:
Отличените
наши
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарипредставители Снежаополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
на Енчева и Атанас Цанев получиха почетни Острец, Надарево и други в община Търговище,
дипломи и лазерно гра- всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
вирани плакети.
и Велики Преслав.

Фирма за производство на тапицирана
мебел и матраци от Търговище „Мебел Стил”
ООД ще представи своя
продукция в Германия в
Международния панаир
за мебели и обзавеждане в Кьолн заедно
с други 12 български
фирми, разказа управителят Илко Илиев. Чардар Таргохов и Дамян
Здравков - екипът, отговарящ за международната търговия, отпътува от Търговище. Те ще
представят на панаира
пет модела, тапицирана мебел и люлеещ се
стол с масичка, произведени от търговищката
фирма. Специално за
изложението е изработен модел мека мебел
с вградена озвучителна
система, подходящ за
юношески стаи и малки
жилища.
„Очакваме да добием
повече самочувствие и
увереност, след участието си в международния
бизнес-форум”,
каза
Илко Илиев. В момента
дружеството се е спе-

циализирало в производството на матраци и
мека мебел, пуска нови
модели и е увеличило
броят на заетите работници до 270 души. Продукцията на фирмата се
продава добре на българския пазар.
Българските
компании ще участват в
международния форум
IMM Cologne в периода
13-19 януари. Участието им се организира от
Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия /ИАНМСП/
в изпълнение на проект
за насърчаване на експорта. Международният
панаир в Кьолн е едно
от най-значимите събития в света за мебелния бранш. Успоредно
с него ще се проведе
и панаир за обзавеждане на бани, за подови и стенни покрития и
осветление. Очаква се
проявата, в която ще
участват 1 250 изложители от 50 страни, да
бъде посетена от около
135 000 души.

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

Нов шеф на "Мебел Стил" – Търговище
Здравната На панаир в Кьолн
инспекция
Д-р Йорданка Маринова е новият шеф
на Регионалната
здравна инспекция
Със Заповед на Министъра на здравеопазването от 10 януари 2014
година за директор на
Регионалната здравна
инспекция в град Търговище е назначена д-р
Йорданка Маринова.
Припомняме, че през
октомври временно за
директор на Инспекцията бе назначена
д-р Пепа Калоянова до
провеждане на конкурс
за длъжността. Тя съвместяваше шефските
места на две регионални здравни инспекции
– в Шумен и Търговище.
Преди това дългогодишен директор тук бе
д-р Венка Стоянова,
освобождаването
на
която предизвика недоволство сред колектива
и събирането на протестна подписка.

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Есенниците прорастват

Има опасност за по-ниски добиви от пшеницата и ечемика

Има реална опасност
от по-ниски добиви при
есенниците в Търговищка област, вследствие
прорастването на посевите заради нетипично
топлите за сезона дни.
Рязко понижаване на
температурите, например под минус 10 градуса, ще окаже негативно
влияние върху посевите. Очаква се по-малък
брой зърно в класовете,
което ще доведе до пониски средни добиви,
коментираха специалистите.
В Търговищка област
с есенници през тази
стопанска година са засети общо 384 343 дка

пшеница, малко под 60
000 дка ечемик, около
50 000 зимна маслодайна рапица и не големи
площи ръж и тритикале.
През миналата година
площите засети с основните култури са били
почти същите – 381 791
дка пшеница и 54 737
дка ечемик, уточниха от
земеделската служба.
Специалистите
допълниха, че в началото на пролетта ще се
проведе обследване на
пшеницата и ечемика на
областно и национално
ниво и тогава се очакват
по-обективни данни за
състоянието на културите и очакваните добиви.

Четвъртък, 16 януари 2014 г.
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Младежи ГЕРБ
– Търговище

„Дари книга” Пет

Младежи ГЕРБ Търговище организират кампания
„Дари книга, дай нов шанс
на старата библиотека” за
набиране на книги, които
ще бъдат дарени на Регионална библиотека „Петър
Стъпов” – Търговище. Идеята на кампанията е да се
обогати фонда на библиотеката с книги, благодарение
на дарения за гражданите
на Търговище. Всички, желаещи да се включат в кампанията и да дарят книги,
могат да го направят в офиса на ПП ГЕРБ – Търговище
на ул. Преслав” № 7, ет. 4
всеки ден в периода от 20
/понеделник/ до 24 януари
/петък/ 2014 г.
Кампанията се провежда
в рамките на инициативата
на евродепутат Моника Панайотова „Доброволчеството – доброто в нас”, чиято
цел е да насърчи доброволчеството сред младите в
България, като възможност
за принос към обществото и
средата, в която живеем.
Основна идея на инициативата е, че независимо
от доходите, от времето, от
възрастта и уменията ни,
всеки от нас може да направи нещо полезно за другите.
Това е шанс да изпратим
своето послание за добро,
дарявайки време, умения,
знания, жест, материално и
нематериално.

Проверки за полевки в
граждани посевите на Търговищко

Областната администрация разгледа

жалби на

Пет жалби разгледа на
първото си заседание за
2014 г. Комисията за работа с предложения и сигнали
на граждани, организации
и омбудсмана, свързани с
дейността на териториалните звена на министерства
и други административни
структури в Търговище.
На заседанието, ръководено от заместник областния управител Румен
Такоров, бяха докладвани
резултатите от извършена проверка по жалба на
жител на Шумен срещу община Антоново. Тя е за неправомерно събиране на
такса смет за парцел, който
бил наследнически и не се
ползвал. След преписка с
Общинската администрация в Антоново е установено, че вносителят на жалбата
не е подал задължителната
декларация, че
имотът не се
използва, за да
бъде освободен
от налога. Това
е довело да начисляването и
събирането му.
Извършена
е проверка и по
жалба на жител
на поповското
село Помощица във връзка

със земя, която не може да
ползва. След намесата на
Областната администрация
от община Попово са предприели действия за решаване на проблема, за което
ще бъде уведомен писмено
подателят на жалбата.
В комисията е постъпил
сигнал, който съдържа твърдения за нарушени държавни интереси при изпълнение
на договор за приватизация
на предприятие “Стария
Дъб” в Търговище. Сигналът ще бъде изпратен по
компетентност до Окръжна
прокуратура и Агенцията
по приватизация и следприватизационен контрол
за проверка на изнесените
твърдения.
Жител на село Рътлина,
община Омуртаг за втори

път търси съдействие от
Областната управа в Търговище за отпускане на
социални помощи и подпомагане на домакинството
му. При извършена проверка на първата му молба,
по искане на Областната
управа, социалните служби установиха, че мъжът
е получил крупни суми от
продажба на имоти и не
подлежи на подпомагане
по българското законодателство.
На първото си заседание
Областната комисия излезе с решение да събере допълнително информация по
внесена молба от жител на
поповско село с многодетно семейство, който търси
съдействие за настаняване
в общинско жилище.

В Областната дирекция
по безопасност на храните
в Търговище започват интензивни проверки за наличие на обикновена полевка
при земеделските култури.
От дирекцията уточниха,
че обследването се налага,
заради очакваното увеличение на популацията им,
благоприятствано от топлото време.
През периода 2-10 януари 2014, при проверка в
Поповски и Търговищки агроекологичен район не е
установена плътност на популацията на обикновената
полевка над прага на вредност. При констатиране на
такава ще се предприеме
химична борба с вредители-

те, допълниха от дирекцията. Обследваните култури са
пшеница, ечемик, люцерна
и зимна маслодайна рапица.
Извършени са и седем
фитосанитарни прегледи от
специалистите от отдела
на партиди растителни стоки за износ и складове за
плодове и зеленчуци. Установено, е че петте партиди
за износ, които са предимно
дървен материал, билки и
зърно, не съдържат карантинни вредители и отговарят
на изискванията. В проверените складове в Попово и
Търговище също не са установени вредители, но при
открити такива стоките ще
бъдат конфискувани.

Новият хит в САЩ

Български
Износът ни за Министри ще оценяват плетени обувки
Сирия - тройно проектите за регионите

Въпреки военния конфликт и хилядите бежанци
българските търговци са
успели да изнесат тройно повече стоки в Сирия
през изминалата година.
Това показват данните на
Националния статистически институт за експорта
до края на ноември миналата година. Търговията
ни с раздираната от гражданската война държава
се е увеличила на повече
от 110 млн. лв. за периода, което е точно 3 пъти
повече, отколкото година
по-рано. Като цяло износът за трети страни се е
увеличил с едва 4% до
16 млрд. лв. Половината
от родните стоки заминават за Турция, Китай, Русия, Гибралтар, Украйна и
Сърбия.
Най-много продаваме
горива – на обща стойност
близо 4,7 млрд. лв., а след
това се нареждат машини
и необработени суровини.
Най-голям ръст има в износа за Сингапур, където
той се е увеличил повече
от петорно /550 млн. лв./
Що се отнася до страните
в ЕС, експортът за тях се

оценява на 22 млрд. лв.,
което представлява 10%
увеличение. Две трети от
стоките отиват за Германия, Франция, Италия и
съседните Гърция и Румъния.

Търговище

Духовият
оркестър
При Росен
Петров в bTV

На 26 януари 2014 г., неделя, Духовият оркестър
при община Търговище с ръководител Красимира Коларова е поканен за участие в
предаването на bTV „Нека
говорят с… Росен Петров”.
Повод за телевизионната
изява е 136-та годишнина
от Освобождението на Търговище на 29 януари и 45
години от създаване на оркестъра.
Зрителите ще имат възможност да проследят разговора на живо с диригента
Красимира Коларова, а по
желание на Росен Петров в
студиото Духовият оркестър
ще представи и два от подготвените наскоро военни
маршове за годишнината.

Междуведомствен съвет,
който ще се ръководи от
министъра на финансите,
ще оценява проектите по
инвестиционната програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите” през 2014
г.
Това предвижда проект
на постановление за условията, реда и критериите за
избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата от бюджета. Членове на съвета са
министърът на икономиката,
министърът на регионалното развитие, министърът на
инвестиционното проектиране, министърът на транспорта, министърът на околната среда и председателят
на Националното сдруже-

Средствата за директни
плащания се увеличават двойно
Двойно повече средства
за директни плащания на
площ ще получи страната
ни в следващия програмен

ние на общините, съобщиха
от финансовото ведомство.
Финансирането на програмата е в размер на 500
млн. лв. Със средствата от
нея могат да се правят проекти, свързани в управлението на отпадъците, транспортната инфраструктура,
социалната и културната инфраструктура, както и други
сектори, които подкрепят
социално-икономическото развитие. Набирането и
номинирането на конкретни проекти с регионално
и местно значение ще се
извършва от областните
управители. Министерският
съвет ще ги одобрява за финансиране с постановление,
а областните управители
ще следят изпълнението им.

На снимката: На 13 декември 2013 г. Духовият
оркестър и неговият дипериод 2014-2020 г.
спрямо предходния период ригент Красимира Кола10,4 млрд. лева ще по- 2007-2013, когато сумата за рова изнесоха коледен конлучим от ЕС. Увеличението директни плащания е била в церт, с който отбелязаха
своята 45-та годишнина.
е двойно – с 5,4 млрд. лв. размер на 5 млрд. лв.

Трима американци се
влюбили в... български плетени обувки и решили да
намерят място на американския пазар за "откритието" си. Започва малко
като приказка, но вероятно
повечето от вас все още си
спомнят леките проветриви
обувки, станали ни толкова
любими, че сме скъсали не
един чифт.
За да постигнат целта си
Джеф Лион, Тайлър Нелсън
и Тревър Нелсън изготвили
своя проект и от платформата на известния сайт за
набиране на финансиране
на различни креативни проекти KickStarter го представили, с надеждата да съберат достатъчно финансова
подкрепа.
Така и станало. В първите
дни на 2014 г. кампанията
за набиране на средства бе
обявена за успешна, след
като тримата американци
успяха да достигнат първоначално набелязаната цел
от 10 000 долара.
Обувките носят култовото име „Бос", вдъхновено от
чувството, когато ги носиш,
и за първи път се представят на пазара в САЩ. Те са
с анатомична подметка и
са изплетени на принципа
на рибарска мрежа. Така
удобният модел се предлага в три цвята – черен, бежов и комбинация от черно

и бяло. Моделите са направени както за мъже, така и
за жени. В промо клипчето на младите бизнесмени подробно е обяснена и
анатомичната структура на
българските обувки, като
при представянето на марката „Бос" се акцентира
силно върху българския им
произход.
„Вярваме, че всяка държава по света има уникални
продукти. Нашата цел е да
ви ги представим. Първото ни съкровище, обувките
„Бос", идва чак от България.
Тези обувки са популярни
в страната повече от 20 години и е време останалият
свят също да им се наслади", споделят тримата американци.
Бизнес-идеята хрумнала на едно от момчетата,
след като известно време
прекарал в Пловдив. Това
разказва самият той, като
добавя, че удобните обувки се правят в гр. Пловдив,
шестият най-древен град
в света. Производството
им се осъществявало изключително и само в България и оттук се доставяли до Америка и до целия
свят, обясняват авторите
на идеята. Те имат амбиции да превърнат „Бос" в
едни от най-разпространените обувки по света.
Обувките вече са в продажба
на
цени, стартиращи от 39
долара и в
различни комбинации с други продукти,
като достигат
над 140 долара.
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Съвместна изложба С покана от Усърдно и успешно
Клуб „Батик”

На художниците Васил и Бисера Вълеви
Иван ВАСИЛЕВ
За нея художникът, който прави първите стъпки
в изкуството в Търговище,
споделя следното: „Приятно
ми беше да получа вашето
писмо. Писмото пристигна,
когато закривахме общата
изложба на мен и дъщеря
ми. Идеята за такава изложба беше на галеристката на
галерията „Артур” в София.
Събирането на две поколения, на различен творчески
и жизнен опит, крие известни опасности за успех
на изложбата, но в случая
галеристката успя да намери творческа връзка между
двама ни”.
Писмото е с дата 26. XI.
2013 г.
Любопитно е, че Васил
Вълев е роден в с. Сигмен,
Карнобатска община през
1934 г., а дъщеря му Бисера
Вълева е родена в Търговище през 1964 г., професор по
„рисуване и композиция” в
СУ „Св. Климент Охридски”,
баща й Васил Вълев е професор в НХА (Националната
художествена
академия).
И двамата имат юбилейни
години през 2014 г. – проф.
Вълев ще навърши 80 лета,
а проф. Бисера Вълева – 50
години.
Вярвам, че институциите,
които ценят майсторството
на двамата художници, ще
отбележат юбилея им с интересни изяви.
Няма по-добър начин за
честване на двама юбиляри
от второто издание на общата изложба в Търговище – на
една и съща дата, едновременно на едно и също място. Та който има очи да види,
който има уши да чуе оценката на познавач на тяхното
творчество, който има сърце
да се наслади от красотата
на багрите и цветовете, съчетани хармонично, а който
има ум да разбере, че да
притежаваш една такава
картина е богатство и си
купи нещо, което му харесва
най-много.
Изложбата ще бъде рядък
шанс за ХГ „Никола Маринов” да обогати колекцията
си с творби, които да откупи.
И така ще имат възможност

да общуват с това духовно
богатство и ония, на които
кесията не позволява да
притежава някое произведение – било пейзаж, било
натюрморт, било портрет.
(Историческият музей в Попово притежава „Портрет”
/В.С. 76/62 м. б. 1976).
Йордан Янов прави следната характеристика на
Васил Вълев: „Изкуството
на Васил Вълев е истинска
притча на реализма – за
неговата неповяхваща актуалност, на неговата неизчерпаема многоликост. Наричат го лиричен художник.
Истината за Васил Вълев е
друга – той е изцяло в драмата. „Още в самото начало
на портрета на художника е
отбелязано, че „в картините
на Васил Вълев, драмата е

внушение, а не сюжет”. Продължава: „В творбите, които
стоят в основата на живописта му – композициите с човешки фигури, това са хора
стъпващи върху гола земя
и изяло обречени на нея…
Драматизмът е и в основата на пейзажите на Вълев
– в енергичната нагънатост
на планинските силуети…
В гърчовете на клоните на
дърветата, Същото се долавя и в натюрмортите – в тях
предметите губят битовото
си предназначение, за да
се превърнат в живописни
образи, подчинени на творчески замисъл”.
Заслужава да се отбележи, че Васил Вълев през
1990 г. бе удостоен с награда на името на „Никола Маринов”.

Невероятно, но факт

Мъж трампи джип
за седмица секс

Тексасец пуснал обява
в популярния сайт „Крейгслист”, че разменя джипа
си срещи едноседмичните
ласки на нечия чужда съпруга, предаде „Оринджнюс”. Анонимният мъж от
град Хънтсвил е повече от
директен в намеренията си.
Той надлежно описва техническите параметри на четири по четири – возилото, но
условията, срещи които го
дарява, са повече от специални. „Търся жена, за предпочитана омъжена, чийто

мъж да е мераклия за джип.
Тя трябва да е между 18 и 50
години и да е добре поддържана”, гласи съобщението.
От съпруга се иска да остави жена си при тексасеса за
седмица, а когато дойде да
си я вземе, документите за
колата ще са вече на нейно
име. „Изпратете ми снимка
на жената и аз ще ви потърся. Тя трябва да е гола, тъй
като в този вид ще прекара
цяла седмица”, завършва
обявата, която междувременно бе свалена от сайта.

Индонезия

В националния вестник
на Индонезия „Pos Kota”
от 30 декември 2013г. е
публикувана информация
за дейността на клуб „Батик” към Младежки дом
– Търговище, който през
тази година навършва 20
години от създаването си.
От статията става ясно,
че в България, в Търговище, деца учат изработването на батик, стара
индонезийска техника за
рисуване върху коприна с
восък и бои, под ръководството на своя преподавател Славка Георгиева.
Публикацията е направена във връзка с посещението на новия посланик
на Република Индонезия
- Н.Пр. Бунян Саптомо
в Търговище. Тогава по
време на срещата си с
кмета Красимир Мирев,
той определи мисията си
в България не само като
подпомагане на добрите
отношения на правителствено ниво, но и като съдействие за разширяване
на сътрудничеството между България и Индонезия
в политическата, социалната, икономическата и
културната сфера.
Впечатлен от постиженията на децата в клуб
„Батик”, новият посланик Н.Пр. Бунян Саптомо
се ангажира културният
обмен да продължи. На
8 януари 2014 г. в Младежкия дом - Търговище
пристигна
официално
писмо-покана от индонезийското посолство към
учениците от Клуб „Батик”
да се включат в национален конкурс по батик на
тема „Индонезия: Природа и култура”. Участниците ще бъдат разделени в
три възрастови групи. Посолството ще осигури награди, а всички изпратени
творби ще бъдат подредени в изложба.

През изминалата година в Кукления театър-Търговище - 450 представления

Над 32 хиляди зрители,
повече от 450 представления и 90 хил. лв. приходи
от дейност, за изминалата
2013 г., отчита търговищкият куклен театър.
Тези резултати са постигнати с много работа на
творческия, техническия и
организационния екип. Изпращаме една успешна за
нас година, а удовлетворението са многобройните усмивки на нашата вярна публика, на която благодарим.
С тези думи започна пресконференцията в кукления
през изминалата седмица
от неговия директор Ивайло
Марков.
През изминалата година
са поставени 5 нови постановки – „Умник Гюро”, „Житената питка”, „Таласъма
Тропалан”, „Спящата красавица” и „Снежанка”. Кукленият театър е участвал в
четири фестивала – „Вълшебната завеса” в Търговище, „Михаил Лъкатник” в
Ямбол, където получиха две
награди: за сценография на
„Фън и Небесният дракон” и
наградата на детската публика. Нашите кукленици
впечатлиха с продукцията
си и в Крагуевац, на един от
5-те престижни фестивали,
посочени от Методиката на
Министерството на културата. Най-голямото признание
за труда и таланта на нашите театрали бе наградата
за цялостно представление
за „Снежанка и седемте

джуджета” на фестивала в
Баку, Азербейджан, в конкуренцията на 12 държави от
Европа, Америка, Япония и
Турция, разказа Марков.
В края на 2013 г. Кукленият театър започна реализацията на мащабен проект - поставя проф.Слави
Маленов с класическата
приказка „Принцесата със
скъсаните пантофки”. Проектът, за над 20 000 лв.,
ще се реализира с марионетки. Сценографията е на
Силвия Бъчварова, куклите-марионетки са на Васил
Рукоманов, музиката – на
Владимир Джамбазов.Наймалко 10 години не е показван спектакъл само с марионетки от чист вид, уточни
Марков. Предвижда се премиерата да се изиграе в
средата на февруари. Предстои и гостуване на един от
най-добрите
драматични
режисьори Бойко Богданов,
който ще реализира негов
проект – музикално-танцов
спектакъл с участието на
всички търговищки актьори.
И през тази година ще
продължи работата с ученически театрални състави,
които са вече три. Заедно с
Марков, с младите таланти
ще работят Русан Стаменов
и Борислав Терзийски.
В Кукления театър работят общо 31 души, от който
12 актьори, двама режисьори, сценограф, ателие,в
което се изработват декори,
кукли, костюми и PR. „ТН”

Четири премиерни вечери

В търговищката драма

Отложената поради
заболяване на актьор
в края на миналата година премиера, ще се
клонира в четири премиерни вечери през
януари. „Ол инклузив,
или за „ползите” от
алкохолизма”
търговищенци ще могат да
гледат на 17, 20, 27 и 28
януари в обновената камерна зала на театъра.
Всички предварително
закупени билети ще
важат за първата дата –
за 17-ти.
От Драматичен театър – Търговище поднасят извинения на своята
публика за създадените неудобства, като същевременно уверяват,
че условията в камерна
зала напълно ще компенсират това.
„Спектакълът е световна премиера за излязлата на украински

едва тази есен пиеса на Анатолий Крим.
Близкото
сътрудничество между автора и
нашият режисьор Владимир Петков направи
възможно излизането
й на сцена преди това
да стане в родната Украйна” – хвалят се от
Драмата и показват
писмото, получено от
господин Крим: "Дорогие друзья! Сообщаю,
что ваш театр ставит
мою пьесу "Жмурик.
Олл инклюзив" первым.
Еще не было ни одной
премьеры, так как эта
пьеса написана совсем
недавно и украинские
театры включили ее в
репертуар на следующий сезон! Так что,
поздравляю себя и
вас!" - пише Крим в лично писмо до театъра.
"Я очень хорошо знаю
Владимира Петкова и

считаю его одним из
самых выдающихся режиссеров, с которыми
мне пришлось встретиться в жизни! Надеюсь, получится хороший
спектакль!" - допълва
световно
известният
драматург в навечерието на премиерата.
"Жмурик. Олл инклюзив" /така звучи на украински/ излиза на български със заглавие „Ол
инклузив или за „ползите” от алкохолизма”
поради невъзможността да се намери точен
български синоним на
оригиналното заглавие.
Неудачник-бизнесмен, Аркадий, след поредния си провал се напива така, че попада в
моргата. Неговата вярна съпруга Лиза идва в
погребалната агенция
за организиране на погребението, но съпругът

й внезапно оживява.
На пръв поглед, това
трябва да сложи край
на проблемите, които
всъщност едва сега започват. За помена вече
са се събрали роднини,
длъжници, кредитори,
обядът също е готов, а
служителите в погребалната агенция не искат да пуснат Аркадий
преди да си е платил
разходите за погребението. Това не е пиеса
на ужасите, а невероятно смешна комедия за
хора със здраво чувство
за хумор.
Търговищкият театър
и търговищката публика вече познават драматургията на Крим от
спектакъла „Цената на
успеха”, който излезе
на сцена през 2009 г.
Анатолий Крим е един
от най-популярните съвременни драматурзи

в Европа. Неговите пиеси се играят в десетки
театри по света, пет игрални филма по негови
сценарии се въртят по
кината, а романите му
и сборниците с разкази са издадени в общ
тираж над половин милион.
В спектакъла участват Любомир Фърков
в ролята на Санитаря
от погребалната агенция, младото попълнение на театъра Емил
Неделчев в ролята на
Аркадий, Грета Неделчева – „скърбящата”
Лиза, Мартин Властанов – Утешителя /
длъжност на граждански договор в агенцията/ и Маргарита
Маркова – леля Маша,
грижеща се за трапезата за помена. Сценографията е на Галина
Абаджимаринова.

Четвъртък, 16 януари 2014 г.
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Мистериозните каменни топки в Коста Рика

Археологията ни е изправяла пред всякакви
загадки. Една от най-големите обаче се намира
в южната част на Коста
Рика, където по земята
са разпръснати стотици
гладки каменни сфери,
сякаш излезли от детска
кутия с колекция от топчета.
Тези в Коста Рика
обаче са доста големи и
едва ли стават за игра.
Най-едрите от тях са с
диаметър до 2 метра и
тежат по 16 тона. Едни от
тях лежат върху земята,
а други са частично вкопани в нея. Кълбата са
увековечени в култовата
сцена на филма “Похитителите на изчезналия
кивот”, където макет на
една от тях в естествени
размери едва не смазва
Индиана Джоунс.
Каменните кълба се
намират главно в южната област Дикис Делта,
както и на остров Исла
дел Каньо, на около 30
км от брега. Топки
са открити и в други части на Централна Америка.
Никъде обаче те не
са толкова много и
с такова добро качество като в Коста
Рика, където са
около 300 на брой.
Според
мнозина
те са съвършени
като
пропорции
и гладкост, което
прави мистерията
около създаването
им още по-голяма.
Изследванията на учените се затрудняват и
от факта, че повечето от
топките са преместени
от оригиналните им места в джунглата, където
са открити. Затова вече
е невъзможно да се установи за какъв период
са били създадени. Кой
е направил тези топки
и каква е била целта
им? И на двата въпроса
учените не могат да дадат категоричен отговор.
Съществуват
най-различни митове. Според
един кълбата идвали от
изгубения континент Атлантида, а според друг
са дело на самата майка
природа.
Първите сведения за
тези топки се появяват в
края на 19 век, но са описани научно едва през
30-те години на миналия
век, така че се смятат за
сравнително ново откритие. Най-интересната и,
естествено, най-оспорвана теория е, че каменните сфери са били
поставени на специални
места от индианците в
епохата много преди идването на Христофор Колумб и са служели като
трафопостове на боговете! Както и на всички
други древни монолити,
тяхната функция била да
улавят и настройват течащата световна енергия. Според тази теза
каменните топки били
нещо като камертони на
земята, които вибрирали
и предавали различните
честоти, които пък след
това били улавяни от извънземните. Т.е. каменните топки били своеобразни антени като част
от приемник за комуникации на извънземните.

Е, ясно е, че и древните
са разполагали с безжична мрежа.
Според много други
изследователи камъните
са имали астрономически функции в праисторическа Америка и това
е една от най-разпространените тези. Много
от тях са открити на групи до 20 броя, често разположени в геометрични
фигури като триъгълници, четириъгълници или
пък прави линии. В много случаи тези фигури
сочели към магнитния
север на Земята. Според някои те даже били
навигационни маркери
за кацащи космически
кораби. Друга много разпространена и все поприемана теза е, че тези
различни по големина
каменни кълба са били
използвани като символ
за ранга на даден вожд
на племе или на цяло
село. Може да са служели и като религиозни или

недовършена топка.
Остават обаче въпросите как точно са били
направени топките и с
каква цел. Според някои сферите са толкова гладки и съвършено
кръгли, че индианците
вероятно са използвали
някоя тайна за нас технология, взета например от извънземни? Тук
обаче има един проблем
– много малко от топките са тествани със съвременни измервателни
уреди. Когато са открити
през миналия век, найголемите, полузарити в
земята, са били мерени
само с отвес и вземане
на обиколка в хоризонтално положение, като
диаметърът се е изчислявал по математически
път.
Други от топките пък
са толкова увредени от
климатичните промени,
че е трудно да се разбере колко гладка първоначално е била повърх-

церемониални символи.
Изследователите са
единни само по един
въпрос – че топките са
дело на човешка ръка,
което прави постижението още по-впечатляващо. Най-интересна е
версията, че древните
индианци притежавали
специална отвара, с помощта на която размеквали скалата и я ваели
в различни форми. Тази
теория е толкова интригуваща, че по нея работел Жозе Давидовиц
от Френския институт
за геополимери. Тезата
обаче не е подкрепена с
никакви археоложки или
геоложки доказателства.
Повечето топки са изработени от гранодиорит
- магмена скала, близка
по състав до гранита.
Никой обаче не е успял
да демонстрира досега,
че на него може да му се
въздейства по химичен
път, за да бъде оформен.
Каменоломната
за
гранодиорит обаче се
намира в планинската
верига Таламанка, на
около 80 километра от
мястото, където са открити за първи път повечето топки. Пренасянето
на каменните блокове от
индианците е било трудна, но не и невъзможна
задача, тъй като те вероятно са оформяли сферите на място, за да се търкалят по-лесно. Въпреки
това според изследователите за преместването на всеки каменен
блок са трябвали доста
големи групи мъже, а и
индианците не са разполагали с кой знае колко
съвършени сечива. Интересно е също така, че
не е намерена нито една

ността им. Всички тези
уговорки обаче не могат
да оборят факта, че някои от тях, запазени от
дебели пластове пръст,
са учудващо кръгли и
гладки.
Каменните сфери са
открити за първи път
през 30-те години на миналия век, когато фирмата United Fruit Company
започва да разчиства
джунглата в страната,
за да сади бананови
плантации. Работниците
бутали сферите настрани с булдозери и тежка
техника и палели сухите
треви, като повредили
някои от топките. С това
обаче неприятностите за
сферите не приключили.
Златотърсачи, вярващи
в истории за скрити съкровища, започнали да
пробиват дупки в сферите и след това поставяли
вътре пръчки с динамит,
като ги разполовявали
с взрив. Няколко кълба
били повредени, преди
властите да се намесят.
Някои от тях по-късно
били съединени обратно
и в момента са изложени
в Националния музей на
Коста Рика в столицата
Сан Хосе. До момента
на откриването им повечето от топките били пазени от пластове пръст
или гъста растителност
в джунглата. След това
обаче те били изложени на резки промени в
температурата, слънце и
дъжд, и гладката им повърхност започнала да
се наранява.
Първите научни изследвания на топките са
направени малко след
откриването им от Дорис Стоун, дъщерята на
изпълнителния директор

на United Fruit Company.
Те са публикувани през
1943 г. в списанието
“Америкън антикуити”.
Нейните
изследвания
привличат вниманието
на учения Самюел Киркланд Лотроп от Харвардския университет.
Заедно със съпругата си
и екип той организира
експедиция до южната част на Коста Рика и
именно той прави едни
от най-подробните и задълбочени изследвания
на близо 200 каменни
топки, които намира.
Интересни са разказите
на жена му Елеонор за
преживяното там. “Като
съпруга на учен, която
го придружава навсякъде, аз съм свидетел на
много неочаквани открития. Нищо обаче не
е гъделичкало повече
въображението от невероятните каменни топки
в Централна Америка.
Загадките, които те поставят, могат да затруднят дори дидактическите умения на
Шерлок Холмс ”,
пише тя в спомените си за експедицията в Коста Рика.
При разкопките
Лотроп идентифицира пет големи
групи от топки. Три
от тях изглеждали
да са на оригиналните си позиции.
Във всяка от групите имало една
базова линия от
3, 4 или 5 сфери.
Други топки, подредени отстрани, оформяли
триъгълници.
Според
археолога най-логичното обяснение било, че
конфигурациите имали
астрономически или ритуални функции.
Освен че измерил повечето топки (макар и
с несъвършени уреди),
Лотроп ги класифицирал
в таблица и се опитал
да открие възрастта им.
Започнал да копае около тях и открил много
глинени съдове, по които
датирал топките. Смята
се, че те са направени в периода от 200 г.
пр.н.е. до 1500 г. сл.н.е.
Най-много сфери обаче,
изглежда, са били изработени в периода от 800
г. пр.н.е. до 1200 г. сл.н.е.
Би могло да се твърди,
макар за техния произход все още да се спори,
че култът към изработването на каменните топки
е доста късен и вероятно
е продължил на места
чак до 16 век, пише Елеонор Лотроп.
Днес каменните топки се използват като
декорация на важни
административни сгради, училища, болници и
богаташки къщи, има ги
и в по-големите музеи в
Коста Рика и Централна Америка. Те обаче
не престават да гъделичкат въображението
на изследователи и пътешественици, защото
никой не иска да приеме, че стотици каменни
кълба са създадени и
подредени на огромна
територия, без за това
да е имало някаква изключително важна или
тайнствена причина в
миналото.

ФРАНЦИЯ:

Прогони 20 000 роми
от лагерите през 2013 г

През
2013
година
Франция е прогонила от
лагерите им 20 хиляди
роми - двойно повече, отколкото през 2012 година,
показва представен днес
доклад на Лигата за правата на човека и Европейския център за защита на
правата на ромите.
Според изследването
през 2013 година властите са разтурили 165
от общо 400 лагера във
Франция. 19 380 души са
били прогонени от местата, където са живеели.
През 2012 година са били
премахнати 97 лагера
с 9404 обитатели. През
2011 година само 8455
роми са били засегнати
от принудителните мерки.
Освен това са се наложили 22 евакуации
след пожар, които са засегнали 2157 души. Помалко от 17 хиляди роми,
предимно
пристигнали
от България и Румъния,
живеят в незаконни лагери, показва официалната статистика. Броят на
прогонените от лагерите
е по-голям, защото някои
са били гонени повече от
един път.
Насилствените
евакуации са проява на политика на отхвърляне на
ромите, която се е задълбочила при управлението
на левицата, предупреждават авторите на доклада. "Властите искат само
едно: връщане в родните
им страни".

РУСИЯ:

Не иска промени

На споразумението за „Южен поток”
Москва се противопостави на Брюксел за проекта „Южен поток”. Постоянният
представител
на Кремъл в Европейския
съюз Владимир Чижов заяви, че Русия не иска да
променя
споразумението за газопровода, който
трябва да мине през шест
държави от Евросъзюза,
сред които и България.
Според Чижов страните,
които са подписали споразумения за газопровода,
“са си давали сметка за
последствията и усложненията, които могат да възникнат”.
Европейската
коми-

сия заплашва България,
Австрия, Гърция, Словения, Унгария и Хърватия с
процедура за нарушение
и евентуални глоби. Според Брюксел договорът на
страните-членки с Русия
нарушава
европейското
законодателство. По идея
на българския енергиен
министър Драгомир Стойнев през декември споменатите държави упълномощиха ЕК да преговаря с
Москва от тяхно име. Първите разговори трябва да
започнат до дни в Москва.

Отпуска пари
за сирийци в Ирак

ООН:

ООН ще отпусне 542
млн. долара за хуманитарна помощ за сирийските
бежанци в Ирак. Това заяви в столицата на Иракски
Кюрдистан Ербил генералният секретар на световната организация Бан
Ки-мун.
Бан изказа благодарност на всички съседни на
Сирия страни, които оказват подкрепа на сирийските бежанци, включително
ръководството на кюрдската автономия в състава на
Ирак.
Световната
програма
на ООН по прехраната се
нуждае от 35 млн. долара
седмично в помощ на гла-

дуващите сирийци.
Парите са необходими
за осигуряване на храна
за 4,25 милиона сирийци
в Сирия и над 2,9 милиона
сирийски бежанци в съседни страни, съобщи говорителката на Световната
програма на ООН по прехраната Елизабет Бирс.
„За нас това е най-предизвикателното, комплексно и
мащабно извънредно положение в света".
С този нов ангажимент
на Европейската комисия
общият принос на ЕС за
Сирия, който включва и
дарения от отделни страни членки, ще надхвърли 2
млрд. евро.

Изостава откриването...
(от 1 стр.) по този проект, не успява да се
справи с възникващите
трудности по реализацията му.
Надяваме се, все пак,
добрата идея да бъде
реализирана, защото,
както каза преди време
пред „ТН” Деян Дечев:
„Трябва да сме наясно,
че това е експеримент

и то много сериозен.
Направили сме си сметката за цялата отговорност, която поемаме.
Защото 1200-1300 храни на ден да излизат и
то в три яденета, това е
много сериозен ангажимент. Но се надяваме с
работа, с отговорност и
с внимание да постигнем
желаните резултати".

ИСПАНИЯ:

Фалшиви
трудови
договори

В Испания е разбита
мрежа за продажба на фалшиви трудови договори, позволяващи да се получават
помощи за безработица или
разрешителни за престой в
страната. Това съобщи испанското министерството на
вътрешните работи.
Общо 422 души са арестувани, включително лица,
ползвали фалшивите договори, участниците в престъпната мрежа, която ги
доставяла и ръководителят
на мрежата. Арестите са извършени в трийсетина града в различни части на Испания, сред които Севиля,
Барселона, Мадрид, Билбао
и Тенерифе.
Ръководителят на мрежата е жител на Херес де
ла Фронтера, в южната област Андалусия. Той създавал фиктивни фирми, чиито
управители били най-вече
наркомани, на които се плащало за тази работа. Общо
десет такива фиктивни фирми са били създадени от
това лице, което е имало съучастници и в службите за
социално осигуряване.

Четвъртък, 16 януари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

0601/617-87; 0889/511-053

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

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

 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

(4-4)

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)

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.

(3-4)

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)

пристига
06:11
06:18

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

((2-4)

(4-4)

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

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

(1-4)

завод за
Домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 1 бр.
Изисквания:
- Минимум 4 години професионален опит, познания относно машините за производство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат
автобиография и мотивационно
писмо на адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД
завод за Домакинско стъкло, отдел „Човешки ресурси” или на
е-mail: garif@sisecam.com.
Срок за подаване на документи
27.01.2014г.

Обява

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

(1-2)

(2-4)



38 кв.м., тухлена, старо

Тракия Глас
България ЕАД

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

ТЪРГОВЕ

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

В село Могилец, община
Омуртаг е бил установен товарен автомобил, обявен за
международно издирване от
бюро “СИРЕНЕ”-Германия с
шенгенски идентификационен номер. Това съобщиха от
ОД на МВР в Търговище. Камионът е бил с немски регистрационни номера.
44-годишния мъж, който
ползвал товарния автомобил го предал на полицията с
протокол за доброволно предаване.
Материалите по случая
са докладвани в Окръжната прокуратурата в Търговище, уведомена е и дирекция
”Международно оперативно
сътрудничество” в МВР.
РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище
Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
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

ÍÀÅÌÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

ОБЩИНА АНТОНОВО
О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект Сладкарница в с.Изворово, с площ 60 кв.м. при начален месечен наем - 90 лв. без включен ДДС за развиване на търговска дейност.
2. Търгът ще се проведе на 04.02.2014 г. от 13.30 ч., в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен
търг ще се проведе на 11.02.2014 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена - 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозит за участие в размер на - 10% от началната годишна тръжна цена
ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.
За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Издирван
в Шенген



в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

Установиха товарен автомобил

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

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

Kino Nova - Смъртта й прилича
21.00 ч. - комедия

16 януари
БНТ 1
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

23:30 Голата истина - шоу

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

17:00 Шоуто на Слави
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
bTV
21:00 Братовчедката Бет 12:00 8 Прости правила - сериал
06:30 Тази сутрин
комедия
12:30 Медикоптер 117 - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
23:00 Градска полиция – сериал 13:30 Морски патрул - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
14:30 Съпротива - сериал
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Боен отряд Животинчета- 15:30 Кобра 11: Обади се! 12:30 Шоуто на Слави
сериал
та - анимационен
13:30 Ангели пазители 17:30 Медикоптер 117 - сериал
09:00 Комиците - шоу
сериал
18:30 8 Прости правила - сериал
15:00 Цветовете на любовта 10:00 Лятна свалка - роман19:00 Морски патрул - сериал
тичен
- сериал
20:00 Съпротива - сериал
16:00 Пепел от рози - сериал 12:00 Да отгледаш Хоуп 21:00 Екип Алфа - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
13:00 Голата истина - комедийно 22:00 Ядрото - приключенски
17:30 Лице в лице
предаване
19:00 bTV Новините
Kino Nova
13:30 Разбивачи - сериал
20:00 Огледален свят 07:45 Обирът - криминален
14:00 Две момчета и едно моми- 10:00 Досиетата Грим - сериал
сериал
че- сериал
21:00 Комиците - шоу
11:00 Тайнствени афери - сериал
15:00 Женени с деца- сериал
22:00 bTV Новините
12:15 Правителството - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
22:30 Шоуто на Слави
13:40 Разпоредителите- комедия

ПЕТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
15:00 Цветовете на любовта
- сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - шоу
00:00 Кости - 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

bTV Action - Фантастичната четворка
22.00 ч. - екшън

17 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
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Празници на изкуствата
Аполония 2013
15:15 Европа на фокус
15:50 Световна купа по биатлон: Спринт /мъже/ пряко
17:00 Днес и утре
17:15 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
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
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Хотел Вавилон тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Зелена светлина
23:20 Рали Дакар 2014
дневник
23:50 Глутница кучета - игрален филм

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

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 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
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 Фантастичната четворка и
Сребърният сърф - екшън

bTV Cinema

08:00 Гимназия Тауър - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Дневниците на вампира
- сериал
11:00 Треска за шоу 2 - драма
13:00 Дневниците на вампира
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал
15:00 Убийството - сериал
16:00 Досиетата Х: Искам да
повярвам - трилър
18:00 Посетители - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Примамката - криминален
23:00 Градска полиция - сериал
00:00 Снежни ангели - драма

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн - анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Големи неприятности в
малкия Китай - комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Голата истина - шоу
13:30 Разбивачи - сериал
14:00 Парченца живот - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал

17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно предаване
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Парченца живот - сериал
20:00 Г-н Бавачка –комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

- сериал
21:00 Mamma Mia! - музикален
23:20 От местопрестъплението
- сериал
00:20 Красиви създания трилър

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
Nova TV
11:30 Отчаяни съпруги-комедия
06:20 Здравей, България
12:30 Новини
09:30 На кафе - НТВ
13:00 Баркод
11:30 Бон Апети
13:30 Страсти в Тоскана-сериал
12:00 Езел - сериен
14:30 Великолепният век 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 1001 нощ - сериен
15:30 Новини
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков 16:00 Искрено и лично
17:30 Господари на ефира - шоу 17:00 Нюзрум
18:00 Сделка или не – тв. игра 18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
19:00 Новините на Нова
игра
20:00 Ченгето от Бевърли Хилс
20:30 Великолепният век 2 - комедия
сериал
22:00 Пожарникарите от Чикаго
21:30 Справедливостта на
- сериен
Кара - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
22:30 Новини
23:30 Новините на Нова
23:45 Династията на Тюдорите 22:55 Club News: Десертът лайфстайл
- сериен
23:00 До живот - сериал
Diema TV
NRG. Vision
07:45 Кобра 11 - сериал
11.30 НОВИНИТЕ
09:00 Ядрото - приключенски
12:00 8 Прости правила - сериал 12.00 Празници на женските
хорове-2013г.
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13.00 Светлини– предаване
13:30 Морски патрул - сериал
за култура
14:30 Съпротива - сериал
13.30 Фолклорен изгрев
15:30 Кобра 11- сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал 14.00 Празници на женските
хорове-2013г.
18:30 8 Прости правила - сериал
15.00 Успешно земеделие
19:00 Морски патрул - сериал
15.30 Солта на живота - доку20:00 Съпротива - сериал
ментален
21:00 Екип Алфа - сериал
16.00 „Фисека пее-2013“
22:00 Още 48 часа - екшън
17.00 Грижа за бъдещето –
23:50 Екип Алфа - сериал
документален
Kino Nova
10:00 Досиетата Грим - сериал 17.30 Празници на женските
хорове-2013г.
11:00 Тайнствени афери - сериал
12:15 Правителството - сериал 18.30 НОВИНИ
19.00 Пловдивски джаз вечери
13:55 Нека вали - комедия
20.00 Арена
15:50 Смъртта й прилича 20.30 „Златни зари”
комедия
18:00 Досиетата Грим - сериал 21.00 НОВИНИ
19:00 Тайнствени афери - сериал 21.30 Гена – портрет на българската прима
20:00 От местопрестъплението

СЪБОТА

bTV Cinema - Ускорение
21.00 ч. - екшън

18 януари
БНТ 1
06:55 Денят отблизо
08:00 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:25 Без багаж - реалити
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Спускане /мъже/ пряко
14:50 Здравей, Сочи - Зимните олимпийски игри
Сочи - 2014 г.
16:00 Малки истории
17:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
18:20 Концерт на Хю Лори
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Може би - игрален филм
23:35 По света и у нас
23:50 Рали Дакар 2014
дневник

bTV

06:30 Духът на здравето
07:30 Кухнята на Звездев
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Изповедта на една
американска булка комедия
15:00 Cool…T - лайфстайл
16:00 120 минути
18:00 Това е цената – тв. игра
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Омагьосване - комедия
22:00 bTV Новините
22:30 Малки деца - комедия
01:20 Изповедта на една
американска булка комедия

bTV Action

12:30 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
13:30 Големите загадки - научно-популярна поредица
14:30 Обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
18:00 Обзорно предаване
18:30 Студио Италианска
Серия А
19:00 Италианска Серия А:
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А:
23:45 Студио Италианска
Серия А
00:00 Не поглеждай назад трилър

bTV Cinema

10:00 Фатален контакт: Птичи
грип - трилър
12:00 Снежни ангели - драма
14:00 Примамката - комедия
16:00 Суперпатрул - комедия
18:00 Транспортер - екшън
20:00 Безсрамници - сериал
21:00 Ускорение - трилър
23:00 Безсрамници - сериал
00:00 Развод по френски комедия

bTV Comedy

07:00 Нищо лично - шоу
07:30 Новите съседи - сериал
09:00 Братя - сериал
10:00 Г-н Бавачка - комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави
14:00 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Да, мило! - сериал
19:00 Братя - сериал
20:00 Вярвай в чудеса - драма
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Първична сила - турнир на
Световната федерация по кеч

08:30 Кости - сериал
10:30 Фантастичната четворNova TV
ка и Сребърният сърф 06:30 Иконостас
- екшън
07:00 World stories - НТВ

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Diema TV

07:45 Кобра 11 - сериал
11:00 Още 48 часа - екшънкомедия
13:00 Спортни професии с Джуниър Сео - поредица
13:30 Кейп, супергероят сериал
14:30 Сапьорски отряд - документална поредица
15:30 Надпревара с Долф Лундгрен - реалити
16:50 Студио Чемпиъншип,
директно
17:00 Футбол: Дарби Каунти Брайтън & Хоув Албиън
- Саутхямптън - мач
от английската Висша
Лига, директно
18:55 Студио Чемпиъншип,
директно
19:10 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
19:30 Футбол: Ливърпул Астън Вила - мач от
английската Висша
Лига, директно
21:25 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
22:00 Серафим Фолс - екшън

09:55 Коралайн - анимационен
11:55 Нека вали - комедия
13:50 Маями - комедия
15:40 Mamma Mia! - музикален филм
18:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Отвъд граници - приключенски
23:30 От местопрестъплението - сериал

TV 7

07:00 Кой е по-по-най
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Факторът Кошлуков
11:00 Сблъсък - шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 Супер буря - драма
16:30 Земя - документална
поредица
17:30 Пряка демокрация
18:30 Добър вечер, България
19:30 Шменти Капели: Легендата - сериал
20:30 Реджеп Иведик 3 комедия
22:30 Поверително от Н.Л. таблоид
23:30 Новини
23:40 Братя Грим - приключенски

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Успешно земеделие
12.30 Арена
13.00 „Фисека пее-2013“
17.00 Светлини– предаване
за култура
17.30 Агрофорум
18.00 Младежко предаване
II СОУ
18.30 Обзор на седмицата
19.30„Златни зари”
20.00 Младежко предаване
20.50 Виктор- документален
21.00 Обзор на седмицата
22.00 Скорост- предаване за
Kino Nova
новите автомобили
08:10 Детски анимационен блок

Nova TV - Реална опасност
22.30 ч. - трилър

19 януари
07:55 Неделно евангелие
08:00 Новите приключения на
гормитите - анимационен епизод/
08:25 Бърколино
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:10 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 1 манш/
пряко
12:15 По света и у нас
12:45 Неделя х 3 - ток шоу
14:10 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 2 манш/
пряко
15:10 Неделя х 3
16:00 Европейско първенство
по фигурно пързаляне
- пряко
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 12-сериен тв филм
21:50 Нощни птици Вечерно ток шоу
22:50 По света и у нас
23:05 Рали Дакар 2014
дневник
23:35 Джазфестивал Банско
2013

07:30 Събуди се...
09:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Въпрос на чест - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Съдружникът - комедия
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Спасителен отряд екшън
22:40 Горещо - таблоид
23:40 Петък 13-ти - драма

22:40 Блейд 2 - екшън
01:00 Виж кой говори пак комедия

Nova TV

07:00 Иконостас
07:30 Събуди се... - НТВ
bTV Action
09:00 На светло с Люба Кулезич
08:30 Кости- сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
10:30 Американски хроники 12:00 Птиците умират сами криминален
сериен
12:30 Зона спорт
13:00 Новините на Нова
13:30 Италианска Серия А:
13:30 Студио VIP - НТВ
15:30 Обзорно предаване
14:00 Хъни 2 - комедия
16:00 Италианска Серия А:
16:00 Всяка неделя
18:00 Фантастичната четворка и 19:00 Новините на Нова
Сребърният сърф- екшън 19:30 Темата на Нова
20:00 Дивата муха - предаване 20:00 Чакала - екшън
за екстремни спортове 22:30 Реална опасност - трилър
21:00 Студио Италианска
01:15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
Серия А
Diema TV
22:00 Италианска Серия А:
07:30 Кобра 11 - сериал
23:45 Студио Италианска
10:45 Серафим Фолс - екшън
Серия А
13:00 Спортни професии с ДжуbTV Cinema
ниър Сео - документална
10:00 Яростта на Конго - прикпоредица
люченски
13:30 Национална лотария
11:30 Семейна среща - комедия 14:00 Най-яката класация
13:30 Развод по френски 14:30 Класика от Висшата лига
комедия
15:00 Студио Carlsberg Premium
16:00 Ускорение - трилър
Football, директно
18:00 Транспортер 2 - трилър
15:30 Футбол: Суонси Сити 20:00 Безсрамници - сериал
Тотнъм Хотспър - мач
21:00 Принцесата и морякът от английската Висша
драма
Лига, директно
23:00 Безсрамници - сериал
17:25 Студио Carlsberg Premium
00:00 Семейна среща - коFootball, директно
медия
18:00 Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед - мач
bTV Comedy
от английската Висша
07:00 Нищо лично - шоу
Лига, директно
07:30 Новите съседи - сериал
19:55 Студио Carlsberg Premium
bTV
09:00 Братя - сериал
Football, директно
07:00 Духът на здравето
10:00 Вярвай в чудеса - семеен
08:00 Тази неделя
12:00 Теория за големия взрив 20:30 Еър Америка - екшън
22:50 Царството на Гаргойлите 11:00 Търси се… - токшоу
- сериал
екшън-фантастика
12:00 bTV Новините
13:00 Комиците - шоу
12:30 НепознатиТЕ - докумен- 14:00 Новите съседи - сериал 00:40 Фрактура - рок музика
тална поредица
17:00 Шоуто на Слави
Kino Nova
13:00 Виж кой говори пак 18:00 Да, мило! - сериал
08:10 Детски анимационен блок
комедия
19:00 Братя- сериал
09:30 Рок училище - комедия
15:00 Извън играта - сериал 20:00 Глава над водата - ко11:45 Маями - комедия
16:00 Нека говорят - токшоу
медия
13:40 Евтиното е скъпо - комедия
19:00 bTV Новините
22:00 Теория за големия взрив 15:30 Отвъд граници - приклю19:30 bTV Репортерите
- сериал
ченски
20:00 Споделен живот 23:00 Разбиване - турнир на
18:00 Д-р Хаус - сериал
драма
Световната федерация 20:00 От местопрестъплението
22:10 bTV Новините
по кеч
- сериал

21:00 Могъщо сърце - трилър
23:15 От местопрестъплението - сериал

TV 7

07:00 Кой е по-по-най
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Терминал 7: Пуснете
водата
11:00 Сблъсък - шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
15:30 Жега
16:00 Карбовски: Предаването - ток шоу
18:00 Фронтова линия
18:45 Добър вечер, България
19:30 Оригиналът
21:00 Престъплението на
Хенри - драма
23:10 Новини
23:20 Един неуспял убиец комедия

NRG. Vision

11.10 Обзор на седмицата
12.30 Успешно земеделие
13.00 Скорост- предаване за
новите автомобили
13.30 Акустично китарно
трио – концерт
15.00 Национален конкурс
„С песните на Стоян
Радев“
16.00 Гена – портрет на
българската прима
17.00 Арена – предаване за
изкуство
17.30 Младежко предаване
18.20 Виктор- документален
18.30 Обзор на седмицата
19.30 Младежко предаване
II СОУ
20.00 Агрофорум
20.30 Фолклорен изгрев
21.00 Обзор на седмицата
22.00 Светлини– предаване
за култура
22.30 Скорост- предаване за
новите автомобили
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Зимата усилва сексуалността на мъжете

ÒÎÏ ÂÈÖ
Блондинка пътувала в малък двуместен самолет,
заедно с пилота. За нещастие той получил сърдечен
удар и умрял по време на
полета.
Паникьосана, жената започнала да вика за помощ
по радиото:
- Мейдей! Мейдей! Помогнете ми! Пилотът ми
получи сърдечен удар и е
мъртъв, а аз не мога да пилотирам. Помогнете ми!
Моля ви, помогнете ми!
По радиото се чул глас:
- Тук е управлението на
полетите. Чувам ви съвсем ясно. Ще ви помогна
да се върнете на земята.
Имам голям опит с подобни ситуации. Поемете си
дълбоко въздух. Всичко ще
бъде наред! Сега, кажете
ми вашата височина и позиция.
Блондинката казала:
- Висока съм 163 сантиметра и съм на предната
седалка.
(ПАУЗА)
- ОК, казал накрая гласът
по радиото...
- Повтаряйте след мен:
Отче наш, който си на небесата...

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

В една крачка Знаете ли, че...
участват 200 мускула

Студеното време
въздейства по-отчетливо на възбудата при силния
пол, показва ново
проучване, цитирано от PopSci.
Мъжете са понастроени за секс
през зимата, отколкото през лятото,
установиха
психолози. Те открили, че мъжете се
възбуждат повече
от снимки на разголени жени през
студените месеци,
отколкото през горещите.

За целите на
изследването 114
мъже били помолени да оценяват
привлекателността
на група жени на
всеки три месеца в продължение
на една година.
Веднъж на всеки
три месеца всеки
мъж бил молен да
оценява две групи
снимки.
В едната били
включени само лицата на жените, а
в другата снимките
показвали и тяхното тяло – в бански

костюм или близък
план на бюста им.
Учените установили, че преценката
на мъжете за привлекателността на
лицето на дамите
не се променила
през цялото време.
Но в преценката за
телата им настъпила промяна.
Изследователите
регистрирали
чувствително повишаване на възбудата от по-разголените снимки през
декември, януари
и февруари, в срав-

нение с трите летни
месеца юни, юли и
август. Освен това
мъжете, които имали връзка с една
жена по време на
цялото изследване, проявили същите вариации в
преценката за привлекателността на
партньорката им.
Представителите
на силния пол считали, че половинката им е по-гореща
през зимата, отколкото през лятото.
Резултатите от
изследването
се
подкрепят
от
допитване
на
ко м п а н и я та за секс
играчки
Lovehoney,
което установи, че хората правят
най-много
секс
през
декември.
Една
от
п р и ч и н и те
уведомява своите клиенти, че в разликаот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- та в нивата
възбуда
мираната питейна вода по електронен път на
вероятно е
(Е pay), както и да получават електронни фактът, че
през зимафактури (e Faktura)
та кожата
Подробности на сайта на „В и К” Търговище се вижда
по-малко, а

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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

това прави съзирането й по-необичайно и възбуждащо.
През
лятото, когато са
на плажа и дами
в бански костюми
се виждат на всеки ъгъл, мъжете
се нуждаят от поголям стимул, за
да се възбудят.
Фактът, че преценката за лицето не се променя
през
годината,
подкрепя тази теория. Друго възможно обяснение
е, че хормоните
на мъжете варират в зависимост
от сезона и те
просто се възбуждат по-лесно,
когато времето е
студено.

Не е случайно,
че активното ходене се препоръчва
като едно от найефективните средства за поддържане на форма.
При само една
крачка се натоварват
около
200 мускула в
човешкото тяло.
За сравнение усмивката става с
помощта на едва 43. Напрежението върху оп- предвид че човек прави
17 мускула, а нам- орно-двигателната система средно по 10 000 крачки за
ръщването – на определено е значително, един ден.

Хапче ще удължи
живота ни до 150 години
Децата,
родени
днес, ще имат възможността да доживеят
поне до 100 години в
отлично здраве.
Още това десетилетие
на
пазара
ще
излязат медикаменти,
които забавят процеса
на стареене
и
удължават
двойно
продължителността на
живота. Чуд от в о р н и те
хапчета вече
са в първите етапи на
р а з р а б от-

ката и, комбинирани с
терапиите, основани на
стволовите клетки, ще
ни позволят да бъдем
здрави и жизнени поне
век и половина.
Харвардският професор Дейвид Синклер работи върху един
от тези медикаменти.
Той е базиран на веществото
ресвератрол, което се среща
в червеното вино. Той
е изолирал ново съединение, 1000 пъти
по-мощно от обикновения
ресвератрол,
което показва отлични резултати при ла-

бораторните тестове.
„Телата ни имат невероятната способност
да се самопоправят
и това съединение
засилва тези механизми”, обясни Синклер.
Съединението
активира ензими, които
бързо и ефективно поправят
повредената
ДНК. В не толкова далечното бъдеще то ще
помогне на хората да
започнат втора кариера след 65-годишна
възраст, смята уважаваният невролог от
Оксфорд баронеса Сюзан Грийнфийлд.

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

