договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
понеделник
и четвъртък
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Бюджетът на община Търговище

Повече пари за
инфраструктура
Със заем от 1 770 000 лева

Бюджетът на община Търговище за 2014
г. е 37 113 034 лв. 21
общински
съветници
подкрепиха проектобюджета изготвен от общинска администрация,
а съветниците от групата на ГЕРБ гласуваха
„въздържал се”. Кметът
Красимир Мирев бе и
вносител на най-важния
закон, който ще осигури
работата на всички институции, дейности и услуги през тази година в
Общината. Той запозна
съветниците с параметрите записани в приходната и разходната
част на проектобюджета. По негови думи това
е най-доброто предложение за последните 15
години, като всички дей-

ности в него започват с
нулев дефицит. Спрямо
2013 г. парите, с които
ще разполагаме, са с 6
700 000 лв. повече, което е ръст от 22%.
Предпоставка за формирането на тази по-висока бюджетна рамка е
по-големият трансфер
на средства от републиканския бюджет за
здравеопазване, образование,
капиталови
разходи, култура и други дейности. Общо над
20 000 000 лв. ще бъде
целевата субсидия от
централния бюджет за
тази година. Собствените приходи, които общинска администрация
е заложила да събере
ще бъдат 9 000 000 лв.
От тях
(на 4 стр.)

Седемте
съветници от
ГЕРБ
гласуваха
"въздържал се"
при приемането на
бюджета
на Общината за
2014 г.
Снимка:
Архив
"ТН"

0.50 лв.

Смениха директора
на ТЕРЕМ-Търговище

Борислав КУРДОВ
Централата на ТЕРЕМ в София освободи
в сряда директора на
военния завод в Търговище Христо Богданов.
„Освободиха ме без
мотиви, което ме кара
да мисля, че това става по политически мотиви", каза той. Според

Богданов, на неговото
място ще застане ръководилия завода до 2010
година Николай Радев.
Ще припомним, че
във вторник, 12 февруари, близо 300 работници на военния завод
в Търговище излязоха
на протест в защита на
Христо
(на 4 стр.)

Протестите в защита
на досегашния директор, за които "ТН" писа

 0601 6 71 38

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

на изгодни цени без посредници, в землищата на:
ОБЩИНИТЕ: ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ, ШУМЕН И
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

Крими шок

Тиган с олио
подпали Търговище временно
апартамент с нов областен
Тиган с мазнина, забравен на печката подпали жилище на улица
„Искър” в Търговище.
Сигнал за това огнеборците получили малко
след 19 часа в четвъртък.
В резултат на пожара
са унищожени аспиратор, микровълнова печка и кухненски шкаф.
Още два пожара са
гасили
огнеборците
в четвъртък вечерта.
Огънят горял в необитаема къща в с. Захари
Стояново и в стопанска
постройка в Светлен.
Първият пожар е бил
причинен при небрежно бораване с открит
огън. Унищожени били
15 кв.м. покривна конструкция и 10 кв.м. каратаван.
В пожара в Светлен
са изгорели 150 кв. м.
покривна конструкция,
пет кубика дърва и два
тона екобрикети, както
и един хладилник.
И при трите пожара
няма пострадали хора.

Селскостопанска техника и резервни части

Търговище ще има
нов временно изпълняващ длъжността областен управител. Това
реши днес правителството. Фатме Дерели
е назначена за зам.областен управител на
мястото на излизащата
по майчинство Хабибе Рамаданова. До завръщането на титуляра
Емел Расимова, която е
в отпуск по болест, г-жа
Дерели ще изпълнява

и длъжността областен
управител на Търговище.
Фатме Дерели е на
33 години. Завършила
е Медицинския университет във Варна със
специалност „Здравен
мениджмънт"; както и
специалността
„Счетоводство и контрол" в
Стопанската академия
в Свищов. От 2002 година досега работи в
Регионалната здравна
каса в Търговище.

Първите мартеници са вече на улица "Цветарска" в Търговище

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

В Търговищко

Лозята са в
добро състояние

Според областната
дирекция „Земеделие”,
в региона има насаждение от 11 000 дка винени сортове. Най-много
от тях са в община Търговище – 8 450 дка, след
тях се нареждат 2508
дка в община Опака. Тук
са рекултивирани над 1
790 дка, а останалите
до горепосочената цифра са изоставени.
Изминалата година
бе добра за лозарите
и средният добив от
декар бе 638 кг., но помалко от предходната –

724 кг.
Според агро-специалистите лозовите масиви се намират в отлично състояние и няма
причини за тревоги по
отношение на измръзването. Падналият сняг
и бавното му топене,
заедно с подходящите
агротехнически мероприятия ще допринесат
за добра реколта, коментират стопаните.
По-голямата част от
масивите - около 7 200
дка са собственост на
"Лозаро(на 4 стр.)
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Приключи
прехвърлянето на

НАП връща пари

данъци на млади
Два държав- Възстановява
семейства с ипотечен кредит
ни имота

Приключи процедурата
по безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху сградите на затвореното училище „Ангел
Каралийчев” и пенсионерския клуб „Дръзновение” в
Търговище. Комисия, съставена от експерти от Областната управа и община Търговище направи оглед и опис
на имотите.
Припомняме, че с решение на Министерския съвет
от януари тази година, те се
прехвърлят на община Търговище. Бившето начално
училище е с площ от 9 506
кв.м., с триетажна масивна
сграда със застроена площ
от 767 кв.м.
От община Търговище
планират сградата да се
използва за организиране
на целодневно обучение на
учениците от началния курс
от II СОУ ”Проф. Никола Маринов”.
Комисията извърши предаване и приемане и на
помещенията, в които се намира пенсионерският клуб
„Дръзновение” в кв. ”Запад
1”. Той разполага с 255 кв.м.
Огледът показа, че имотът е
в много добро състояние и
ще продължи да се използва за същите цели.
Прехвърлянето на собствеността на имоти от
държавна в общинска е в
изпълнение на децентрализацията. Целта е да се покрият определени нужди по
места и да се подобри стопанисването на сградите.
Общината се задължава да
запази имотите и да ги използва по предназначение.

Телефонните
измамници - с
нови методи

Ало – мафията прилъгва жертвите си с колетни
пратки от чужбина. За тази
схема съобщават от полицията. Досега двама човека
са били преметнати по този
начин. Обичайно непознат
глас съобщавал, че ваш
близък е изпратил колет, но
за да си го получите трябва да платите 1 000 лв. В
действителност на предварително уговорена среща
се появявал човек с пакет,
но по-късно се оказало, че
вътре има само вафли. От
полицията призовават хората да предупредят възрастните си родители, да не се
хващат на уловката.
Оказва се, че по този начин били атакувани предимно пенсионери. След класическите методи за измама
са още освобождаването от
ареста на близък, закупуване на златни пирони или
ваксина, участие в томбола
и отпускане на помощи за
отопление.
Хит в последно време е
мошениците да се правят
на ченгета, които ловят телефонни измамници. Тогава
ви молят да дадете пари уж
с тях да хванат престъпника
в капан.

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство
с ипотечен кредит може да
намали сумата от годишните
данъчни основи с лихвените плащания по заема през
годината. Условието е да се
подаде годишна данъчна декларация, към която да се
приложи документ, издаден
от банката кредитозаемател,
в който е описан размерът на
направените лихвени плащания през годината. Второто
изискване за ползване на данъчното облекчение е да се
приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма
да се възползва от намалението на данъка.
Данъчното
облекчение
за млади семейства дава
възможност да се приспад-

нат от сумата от годишните
данъчни основи лихвените плащания по ипотечен
кредит за закупуване на
жилище. Приспадането от
данъчната основа означава, че със сумата, платена
за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от
всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. Условията за данъчното облекчение е, че
то може да се ползва, ако
едновременно са изпълнени - договорът за ипотечния
кредит е сключен от лице,
което има граждански брак.
Гражданският брак трябва
да е сключен към 31 декември на годината, за която
се ползва данъчното облекчение за млади семейства.

Пролетен бонус
за
най-бедните
Ще получат хората с месечен доход под 250 лв.
По 30 лв. еднократна помощ ще получат в края на
отоплителния сезон хората
с най-ниски доходи. Това
съобщи социалният министър Хасан Адемов. Той уточни, че идеята се обсъжда с
финансовото министерство.
Пари ще бъдат раздадени
на над 1 300 000 българи,
които са под линията на
бедността от 251 лв.
Семейства с ниски доходи трябва да получават поголеми помощи за деца – да
се дават по-големи майчинства за тези, които наистина
нямат възможност за отглеждане, заяви още Адемов. Той обаче подчерта, че
финансовото подпомагане е
само един от инструментите
за справяне с демографската криза. Министърът обясни, че обикновено раждаемостта се увеличава тогава,
когато се очаква икономически растеж и са осигурени работни места. От 1989
до 2006 година демографската политика е изцяло загърбена – стратегиите не са
работещи, отчете Адемов.
Намаляват бебетата, както
и жените, които са в способната фаза на раждаемостта. Смъртността е висока.
Населението се топи с около 40 000 на година. Един
средно голям областен град
се заличава от територията
на България, посочи министърът. На заседание, прави-

телството одобри създаването на Национален съвет
по демографските въпроси,
за да се спрат негативните
тенденции.

Подписка
в Буховци

Ако поне единият от двамата съпрузи не е навършил
35-годишна възраст към
датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
И ако ипотекираното жилище е единствено жилище
за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва,
ако за обезпечение служи
друго жилище, а не закупеното с кредита. Данъчното облекчение може да се
ползва за направени през
годината лихвени плащания
по първите 100 000 лв. от
главницата. Лицето трябва
да представи писмена декларация от съпруга/та, че
няма да ползва данъчното
облекчение за 2013 г.
Данъчното облекчение се
ползва с подаването на годишна данъчна декларация
до 30 април тази година в
офиса на НАП – Търговище.
Към декларацията задължително трябва да се приложи и документ, издаден от
банката кредитозаемател,
удостоверяващ размера на
направените през годината
лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницита по ипотечния кредит за
закупуване на жилище.
Процедура по възстановяване на сумите е, след
като служителите в НАП
приемат всички годишни
данъчни декларации за доходите на физическите лица
от 2013 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат на това, че
ползвате облекчението, се
е получил надвнесен данък
върху доходите, той ще Ви
бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на
декларацията. Уверете се,
че сте вписали коректно
номера на банковата си
сметка, по която да ви бъдат
преведени парите. Когато
сумата за възстановяване е
над 500 лв., служителите на
НАП ще изготвят официален
писмен документ – акт за
прихващане или възстановяване. Когато документът е
готов, ще бъдете потърсени
по телефона, за да посетите
офиса на приходната агенция и да подпишете акта.
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Писмо до редакцията

Сърдечна
благодарност

Изследванията ми като диабетик през месец декември показаха увеличение на нивото на кръвната
захар. С направление от личния лекар – д-р Христов
от „Медика 9” бяха прегледани от ендокринолога д-р
Антонова от медицински център „Вита прис”. Тя смени
лечението с по-ефективно лекарство. Предупреди ме
да се продължи с лабораторния картон.
След седмица новите изследвания показаха много
по-добри резултати. Очният лекар д-р Стаменова ме
прегледа за състоянието на зрителните органи и очните дъна.
И тримата лекари се отнесоха сериозно към моите
проблеми. Благодаря им сърдечно за проявеното внимание. Пожелавам им здраве и успехи в благородната
им хуманитарна дейност.
Петър МАТЕВ ,
Търговище

Допитване на ГЕРБ

Търговищката структура организира пунктове за подписката Национален референдум

Търговищката структура
на партия ГЕРБ в Търговище се включва организирането на подписка, която е в
подкрепа на предложения
от президента на страната
Росен Плевнелиев референдум. От местния офис
на партията съобщиха, че
подписите вече се събират в
клубовете по места.
Разкрити са и открити
пунктове, на които всеки
желаеш ще може да се подпише в искането на референдум. Въпросите в него са
няколко: Подкрепяте ли част
от народните представители
да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително
гласуване на изборите и на-

ционалните референдуми?
Подкрепяте ли да може да
се гласува и дистанционно
по електронен път при произвеждане на изборите и
референдумите?
В Търговище откритият
пункт е пред аптека „Санита” на централния площад,
в Омуртаг е пред читалищната сграда,, а в Попово
– на кооперативния пазар.
На 20 февруари подписи
ще се събират и в Опака
пред читалищната сграда.
Желаещите да се подишат ще могат да го направят във времето от 9.00 до
18.00 часа.
Подписите ще се събират
до 21 февруари, потвърдиха
от ГЕРБ-Търговище.

говище, с около 650 жители.
Населението е смесено, но
идеята се възприема положително както от христия-

ните, така и от мюсюлманите. Защото мюсюлманите
имат джамия, която работи
ежедневно.

За „съживяване” на църковния храм

Жителите на търговищкото село Буховци събират
подписка, за да „съживят”
местния църковен храм „Св.
Великомъченик
Георги”.
Православните християни
искат църквата да отваря
врати на всеки празник,
разказа кметът Здравка Бонева.
Подписката се събира в
кметството и ще бъде депозирана при архиерейския
наместник Славчо Проданов в Търговище. Църквата в
Буховци е основно ремонтира преди година и половина
с частни дарения. Но въпреки обновлението, си остава
празна, а богомолците – лишени от обител, в която да
оправят молбите си към Бог.
Храмът се отваря само за

Великден и Гергьовден, църковната камбана бие единствено по тъжни поводи, а
желанието на хората е да се
ползва на
всички
големи
православни
празници,
к а з а
Бонева.
Б у ховци
е едно
от големите
села в
община Тър-
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Постните диети и гладът
Пиявици
–
Стамболов и българската лечители Не ни спасяват
2
наука и култура
от целулит
Ценимир СМИЛКОВ
Въпреки, че Българското книжовно дружество /дн.
БАН/ възниква през 1869
година в Браила, до Освобождението ние нямаме
собствени български дипломирани учени. Българската
наука след 1878 г. се развива
с прякото съдействие на бележити учени от европейски
мащаб като професорът от
Виена, родом чех Константин Йозеф Шречек, който
довежда голяма група свои
сънародници в България.
Причина за това е, че чехите
същи се намират под чужда
власт – австрийска. Най-изтъкнатите негови съмишленици са братята Шкорпил,
както и Вацлав Добруски.
Ако Карел и Хермин
Шкорпил са първите български археолози, то Добруски
е основател на историческия отдел – после Народен
исторически музей, нумизмат по занятие. Като цяло
положените усилия са предварително необходими за
възникване на българската
наука. Ако, разделим на три
дяла първите клонове науки
–
природоматематически,
хуманитарни и технически,
то по-голям успех след 1886
г. отбелязва хуманитаристиката.
Причината за това е възрожденската традиция и
желание за развитие на
изучаването на фолклора,
историята, езикознанието.
Завърналия се от следване
в Швейцария Иван Шишманов е първият дипломиран
фолклорист и етнолог. Следвайки програмите на Иречек и Добруски, в 1888 г. той
пише студията „Значения и
задачи на етнографията ни”.
Това е и първата българска
научна задача и изследване, принос в балканското и
славянското етнокултурно
проучване. Тогава е и времето, когато се полагат много
усилия българската народна
култура да не изчезне, а да
се съхрани – първоначално
що се касае до словесното
и песенното народно творчество. Причина е силната
поява на нови европейски
културни …които заплашват
от заличаване богатото ни
културно наследство.
Примерът на професор
Шишманов, в последствие
и като министър е заразителен за около две десетилетия след това. Много млади
краеведи, студенти – филолози и историци полагат
усилия и съхраняват повече
от половината от нашата богата фолклорна съкровищница.
Друга голяма фигура, чието място в българската етнография бе незаслужено
забравено от поколенията е
на Димитър Маринов. Роден
в Лом през 1846 г. той започва своето културно дело още
през Възраждането. Дипломира се в Сръбската велика
школа /институт/ като славянски филолог. Известно
време е учител в Русе. След
1889 г. е народен представител до 1892 г. От 1890 г.
полага началото на поредицата „Жива народна старина” – списание за фолклор,
етнография и езикознание.
Излизат седем големи тома
до 1914 г. Димитър Мари-

нов е основател и директор
на първия Народен етнографски музей в София. Като
първи уредник на отделилия
се от Историческия музей
научен клон той полага много усилия за систематизиране на първата българска етнография. За съжаление по
странни и неправилни причини, делото му е оценено
едва след Първата световна
война, когато той се пенсионира и замонашва.
Освен тези големи приноси Маринов, чиято биография е едва от 1994 г., полага
усилия за запазването на
стари и редки думи и говори, както и въпроси от историята на възраждането ни.
Отдаден докрай на родолюбивото дело на българската
народна култура Димитър
Маринов умира през 1940 г.
Времето н а Стамболов
и стаболовизма е показателно и в желанието българите – преподаватели в СУ
да нарастват като брой. По
това време повечето от тях

български писатели като П.
К. Яворов и Елин Пелин са
пратени със стипендии в
чужбина. По-слабо са развити модерната класическа
музика и балет. Причината
за това е недостатъчното
познаване на европейската
култура, традиции и изостаналото ориенталско мислене на част от обществото.
С възникването на Народния театър, впоследствие на
филхармония и опера, голяма част от културните институции на модерната епоха оказват своето влияние
десетилетия наред. София,
също още Русе и Пловдив се
превръщат в еталон на български градове с европейска визия и принадлежност.
Полага се много усилия за
книгопечатането и разпространението на българска и
чужда преводна литература, развитие на галерии и
музей.
Както отбелязва един съвременник:
„За няколко десетиле-

Лечението с пиявици набира все повече популярност,
особено сред холивудските
звезди. Освен за козметични
цели, хирудотерапията, която
се практикува още от древността, може да ни спаси от
редица болести.
Преди 10 години Мария
Бонева беше залята с киселина пред дома си. За да
спаси тежко пострадало си
лице, тя се подложила на
серия от операции в Америка. Заради усложнения
обаче, се наложило лекарите да използват пиявици,
с което Мария си спестила
хиляди главоболия.
Пиявиците могат да помогнат за по-бързото възстановяване на кожата. Докато
смучат кръв, слюнката, която
отделят, вкарва в кръвта ни
над 600 биологични субстанции. Те подобряват състоянието на кожата, подмладяват
тъканите, прочистват черния
дроб, нормализират кръвното
налягане и дори регулират
холестерола.
Пиявиците могат да помогнат при безплодие, проблеми от съдов характер,
пародонтоза и диабет. Малките кръвопийци дори имат
предимства пред стандартната медицина.
Важно е да запомним, че
пиявиците се ползват еднократно. Те стоят средно
около два часа, като е добре медицинско лице да ги
постави на кожата ни. Освен
лечебен, малките кръвопийци имат и подмладяващ
ефект.

Тези, които се опитват да
се избавят от целулита с помощта на нискокалорични
диети или гладуване, правят голяма грешка. Резултатът от такива “мерки” е противоположен – по тялото
се натрупват нови мазнини,
които се наслагват под формата на т.нар. портокалова
кора.
Обяснението е просто.
Мускулната и съединителната тъкан не могат да
растат без постъпването
на достатъчно количество
“строителен материал” –
белтъчини. А именно тези
тъкани способстват за равномерното разпределяне
на мазнините. При жените
синтезът на белтъчините
винаги отстъпва по своята
интензивност на синтеза
на мазнините. Именно през
т.нар. “разтоварващи” дни
или в периода на гладуване
този разрив (между разпада на белтъчините и техния
синтез) става по-голям.
От друга страна всяка

Киселото зеле, синьото
сирене и туршиите не звучат като най-здравословните храни на света. Но британски учени установиха, че
ферментиралите храни, оставени да отлежат от няколко дни до няколко седмици
преди да бъдат консумирани, са много здравословни.
Изследователите от Кеймбриджкия
университет
съобщават, че редовното
консумиране на ферментирали нискомаслени млечни
храни като кисело мляко,
Връзката между редовна- другите особености на хра- извара намалява риска от
та закуска и промяната на нителното поведение, твър- диабет от втори тип с 25%
теглото особено при децата дят учените.
за 11 години.
и тийнейджърите може вече
да се смята за доказана. Такова е мнението на американски учени, работили над
5 г. по проекта Eating Among
Teens.
Освен динамиката на индекса на телесната маса
(ИТМ) учените са анализирали възрастта, расовата
принадлежност, социалноикономическия статус на
семействата и физическата
активност.
Откритата обратна зависимост между честотата на
закуските и ИТМ се оказва
устойчива и не зависи от

Когато някои храни бъдат
оставени да ферментират,
те се "смилат предварително" от добри бактерии и
закваска, които се срещат
на повърхността на храната. Тези микроби консумират храната преди човека,
като разграждат захарите и
скорбялата и правят хранителните вещества по-лесни
за абсорбиране от тялото.
Някои освобождават и
млечна киселина, естествен
консервант, който окислява
средата в стомаха, като стимулира растежа на добри
бактерии. Ферментиралата
храна ефективно става естествен пробиотик.
"Между 70 и 80% от имунните ни клетки са в стомаха.
Ферментиралите храни стимулират бактериите, които
помагат на имунитета",казва
Алисън Кларк от Британската диетична асоциация.
Учените препоръчват голямо разнообразие от ферментирали храни като консервирани маслини, месо
и сирене за засилване на
имунитета, борба с алергиите и сваляне на килограми, тъй като те помагат на
храносмилането и създават
усещане за ситост.

Едни от създателите на българската археология и историческа наука - братята Шкорпил

са изтъкнати специалисти,
а много от завършилите
първият държавен университет продължават да учат
и специализират в чужбина
– Загреб, Виена, Прага. Това
става със специални програми и държавна помощ, наречена протекционизъм. Успехи, макар и по-слаби има и
в други дялове на младата
наука.
Първите години след Освобождението са трудни за
развитието на много дялове
от културата ни. Сравнително добре развити са литературата и изобразителното
изкуство. В първата. голямо
място има Иван Вазов, а в
последствие и кръга Мисъл,
чиито представители са под
официална държавна закрила. Млади и талантливи

тия ни е се превърнахме от
изостанала
полуазиатска
провинция в съвременна и
неотменна част от Европа.
Това наподобява твърде на
революцията в Япония, тъй
голяма е промяната у нас”. /
Чилингиров, Стоян/
Стефан Стамболов и последователите му модернизират България, без да разрушават миналото й. Техният
принос е голям. Днес, вместо да се колебаем дали сме
европейци, трябва да знаем
мястото си и твърдо и неотклонно, използвайки опита
на миналото да изградим
бъдещия европейски облик
на страната ни. Защото така
се е случвало и преди. А историческата памет е неотменна част от европейската
култура.

Редовната закуска срещу затлъстяване

Кисело зеле и
туршии - за имунитет

диета е стрес за организма,
поради което той също засилва разпада на белтъчините. На всеки стрес тялото
отговаря със засилено изхвърляне в кръвта на глюкокортикоиди – хормоните,
които буквално “изяждат”
белтъчините.
На всички е известен
синдромът “да потушим с
ядене мъката”, който на
практика е неосъзнат опит
на тялото чрез наднорменото хранене да предотврати
атрофията на мускулите.
Казано накратко, при гладуване или стрес мастните
наслоения започват да растат хаотично и да създават
ефекта на “портокаловата
кора”. Разбира се, никой не
може да ни забрани да харчим време и пари за антицелулитни кремове, колани
и панталони. От това найчесто няма вреда, а положителните емоции са нещо
добро. Но не разчитайте по
този начин целулитът да
изчезне. Всички тези процедури и козметични препарати не засягат главната
причина за образуването
на целулита - недостига на
белтъчна еластична съединителна тъкан в подкожната мастна целулоза.
ТОГАВА? КАКВО
ДА НАПРАВИМ?
На първо място - “строителната суровина” – белтъчините не трябва да се
изразходват като топливо.
Мускулите и мозъкът ще
поискат да получат това
топливо. И ние можем да
им го дадем или заедно с
храната, или организмът
ще си го вземе от мускулната ни тъкан, допринасяйки по този начин за
безразборното нарастване на мазнините.
С други думи, постъпващите с храната в кръвта
аминокиселини трябва да
се насочват към производството на съединителни
белтъчини. За тази цел могат да се спазват две елементарни
антицелулитни
“процедури” – да се нахраним добре и освен това - да
спим добре. Ако изключим
тези два основни разрушителни фактора - глада и
стреса, ще успеем да придобием белтъчния материал, необходим за поддържането на еластичността
на подкожната мастна целулоза.

Понеделник, 17 февруари 2014 г.
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Бюджетът на община Търговище

Повече пари за
инфраструктура ИСПАНИЯ:Забраняват абортите
Спорният
проектозакон, който ще сложи край
на правата на жените в
Испания да правят аборти,
се очаква да бъде приет,
след като консервативната
партия отхвърли предложението на социалистите
със 183 на 151 гласа в парламента.
Според
правозащитници крайната мярка ще
принуди масово испанките,
които искат да прекратят
бременността си, да пътуват в чужбина, за да извършват аборт.
Социологически допитвания сочат, че 80% от
испанците, включително
На такива гледки ще се на- практикуващи католици,
тъкваме и през идващото лято, смятат, че въпросният заако общината изпълни програ- кон е ненужен. Църквата

Със заем от 1 770 000 лева

(от 1 стр.)
3 000 000
лв. се очаква да бъдат
събрани от такса битови
отпадъци, а приходите
от имущество и други
данъци ще бъдат около
2 800 000 лв. Към тези
пари ще бъде прибавен
и бюджетният излишък
от 2013 г., който е близо 4 000 000 лв. и ще се
използва за дейности
през тази година.
Впечатление прави
изключително
амбициозната
капиталова
програма, акцентът на
бюджет 2014 г. За нейното изпълнение се
предвижда изтеглянето на дългосрочен инвестиционен заем – 1
770 000 лв., с който ще
бъдат ремонтирани 11
улици в града и още
11 в различни села. За
първи път от много години насам общинската
администрация заделя
пари, с които да бъдат
отремонтирани улици в
села, а сумата за това
е половин милион. Ще
бъде изтеглен и заем от
2 700 000 лв., който ще
е вноската на Общината при реализирането
на европейски проекти. Рехабилитацията на
ВиК мрежата, по която
се работи в момента и
ремонтът на централния площад „Свобода”,

който се очаква да започне на пролет.
През тази година 18
000 000 лв. ще бъдат
похарчени за трудови
разходи или 48% от бюджета. За материалната
издръжка на всички бюджетни дейности близо
11 500 000 лв., или 31 на
сто от общия бюджет.
На сесията бе направено и питане от групата на Обединени за Търговище. А въпросът им
към общинската администрация бе относно
проекта за Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа, който в
момента се реализира
в града. „Мотивът ни за
това питане е продиктуван от многото въпроси,
които нашите съграждани поставят към нас
и безпокойството ни,
че неговата реализация
закъснява”, каза от трибуната Мая Павлова от
„Обединените”. На зададените въпроси кметът Мирев отговори, че
проектът е на стойност
12 703 000 лв., а дяловото участие на Общината в него 1 193 000 лв.
е подсигурен. От стартирането му през февруари 2013 г., към момента са извършени 40%
от работата по него и

Лозята са Смениха
в добро директора
състояние на ТЕРЕМ-...

(от 1 стр.) винарския
комплекс", и бяха засадени по програма
САПАРД. Останалите
лозови масиви са собственост на земеделски
кооперации и дребни
производители.
В областта десертни
сортове има единствено в община Търговище.
Получената продукция
през миналата година е
била 106, 7 тона, допълниха от областна дирекция „Земеделие”

(от 1 стр.) Богданов.
Такива протести имаше и през октомври
2013 година, когато
централата на военните
заводи ТЕРЕМ в столицата отново искаше да
освободи от длъжност
Богданов. Според работниците, по време на
управлението на Богданов в оръжейницата
е имало осигурени поръчки и трудовите възнаграждения са били
изплащани навреме.

мата, записана в бюджета
забавяне наистина има. е описана и при изкопСтроително-монтажни- ните работи пречи при
те дейности трябва да полагането на тръбите/.
приключат в края на ме- Това е и основната присец май. При неспазва- чина за ежедневните
не на този срок фирмата аварии във водопре„Понсстройинженеринг” носната мрежа в града.
ще бъде санкционирана Трябва да бъдат напрас 30% от договорената вени и над 900 индивидуални странични отстойност по проекта.
На трибуната бе по- клонения към абонати,
канена и Илияна Мал- което също отежнява
чева, ръководител на работата, допълни още
проекта към фирмата тя.
От страна на общин„Понсстройинженеринг”
. Тя разясни, че изпълни- ската администрация
телят прави всичко въз- Милко Петров, ръкоможно, за да приключат водител на проекта
в срок строително-мон- увери, че водният цитажните дейности. За- къл на града ще бъде
бавяне наистина има, изпълнен в срок и до
което се дължало на началото на лятото ненерегистриран подзе- удобството, което съзмен инфраструктурен дава работата по него
кадастър
/това е ин- на гражданите, ще осфраструктура, която не тане в историята.

166 съдии и прокурори
в Турция бяха уволнени от
правителството на Реджеп
Ердоган заради корупционния скандал, разтърсил
страната през декември.

Обама увеличи
минималното
заплащане с
25 на сто

Белгийските депутати
окончателно приеха закон,
разширяващ законовото
поле на евтаназията за непълнолетни, страдащи от
нелечима болест, без да
определят минимална възраст. Законът, който беше
гласуван от Сената през
декември, беше одобрен
от депутатите с мнозинство
от 86 гласа "за", 44 "против" и 12 "въздържал се".
Той ще влезе в сила в идните седмици. Макар социологическо изследване да
установи, че три четвърти
от белгийското население
подкрепят закона, белгийската католическа църква
потвърди през изминалите
седмици противопоставянето си, като заяви, че се
опасява от "банализиране"
на евтаназията и от натиск
върху болните деца.
Привържениците
на
закона обаче изтъкват
стриктните условия в него
– непълнолетният ще трябва да се намира в медицинско състояние без изход,
водещо до смърт в кратки
срокове, да изпитва "постоянно и непоносимо физическо страдание, което не
може да бъде успокоено и
което е резултат от тежко и
нелечимо инцидентно или
патологично заболяване.

Президентът на САЩ
Барак Обама увеличи с
25% минималното заплащане на стотици хиляди
американци и призова
Конгреса да направи същото за всички трудещи
се в страната.
На церемония в Белия дом Обама подписа
указ за повишаване от
1 януари 2015 г. на минималното заплащане
в предприятията, работещи по договори с държавата, до 10,10 долара

на час. Това е почти с 3
долара повече от сегашните 7,25 долара на
час, замразени от 2009
година.
Обама изтъкна, че в
резултат на инфлацията, покупателната способност на работниците
с минимална заплата в
действителност е спаднала с 20% спрямо
времето, когато Роналд
Рейгън пое функциите
на президент, през януари 1981 година.

Отстранени от длъжност са съдии и прокурори,
заемащи високи постове в
Анкара, Истанбул и Измир.
Преди тях са били уволнени или преназначени над
6000 служители на турската полиция.
Чистката се извършва,
след като в края на миналата година полицаи разкриха корупционни сделки,
в които са замесени политици, синове на политици,
включително и един от
синовете на премиера Ердоган.

Поредна
политическа криза

ИТАЛИЯ:

САЩ:

Награда за Илияна от
"Моите детски мечти"

ката. За поредна година
конкурсът дава възможност за изява на детското
въображение в областта
на изобразителното и
приложното изкуство.
Целта на конкурса: Да
стимулира
развитието
на детското творчество
и въображение и даде
възможност на децата да
споделят своите мечти в
избраната от тях област
на изкуството.
Церемонията по награждаването на класираните участници ще се
състои на 20.02.2014 г.
от 11.00 ч. в Националния дворец на децата.

БЕЛГИЯ:

Легализира
евтаназия
ТУРЦИЯ:
Ердоган на деца
уволни 166 прависти

Клуб „Батик”

Илияна Стойкова Аначкова, на 14г. от клуб
„Батик” към Младежкия
дом – Търговище, с ръководител Славка Георгиева, спечели трета награда във втора възрастова
група от Националния
конкурс за детско творчество "Моите детски
мечти"-2014. Отличието
е присъдено в раздел
„Приложно изкуство”.
Организатори на Националния конкурс за
детско творчество "Моите детски мечти" са Националният дворец на
децата и Министерство
на образованието и нау-

подкрепя спорната
мярка,
прокарана от
министъра на
правосъдието
Алберто
Руи с - Га й а р д о н ,
според когото
правата на жените трябва да
са равни с тези
на неродените
деца.
Правото на
избор
беше
прокарано със
закон от социалистическото правителство през 2010
г. Според него прекъсването на бременността може
да става до 22-рата седмица, ако здравето на майката и плода са застрашени.

Предсрочни избори или
нов мандат за Демократическата партия в Италия
- това решение трябва да
вземе президентът Джорджо Наполитано.
До поредната политическа криза на Апенините се
стигна, след като премиерът Енрико Лета подаде
оставка. Той се отказа от
поста си след като партията му оттегли подкрепата
си за кабинета.
Този път италианският премиер падна под
обстрела на приятелски
огън. Отстраняването му
бе поискано от младия
лидер на левите и кмет на
Флоренция Матео Ренци,
който е амбициран за порадикална политика с нова
генерация хора, които да
извършат
необходимите
реформи.
Кабинетът на Лета просъществува едва десет
месеца и падна в момент
когато страната се подготвя да поеме ротационното
председателство на ЕС
през втората половина на
годината.

Отложиха
блокадата на границата

ГЪРЦИЯ:

Блокадата на гръцкобългарската граница за
момента се отлага. Гръцките фермери продължават
протестите, но само във
вътрешността на страната.
На конференция в Атина
късно вечерта в четвъртък
те са взели решение за затворят вътрешни пътища и
временно да отложат бло-

кадата на граничния пункт
Кулата-Промахон.
Недоволството им обаче расте, защото няма
отговор на исканията им.
Ако до дни те не получат
конкретен отговор на поставените въпроси, те заплашват, че ще превърнат
вътрешната пътна блокада
в международна.

Понеделник, 17 февруари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
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БИЗНЕС ОФЕРТИ



ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

стоителство,

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

ТЪРСИМ ЗА РАБОТА
В ШВЕЙЦАРИЯ
сервитьор
0601/617-87; 0889/511-053
до 40-годишна възраст
Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
и детегледачка, също
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на до 40-годишна възраст.
международни автобусни превози .
Владеенето на западен
телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
език е с предимство.
0 888 638 040; 0 888 398 525
 0899/ 67 68 17
Младежи от Антоново се запознаха с

(1-2)

imotiksen.com

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

38 кв.м., тухлена, старо

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,



за записване: 6 34 04 и 6 16 15

(1-10)

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Новите образователни програми на ЕС
ванието (подкрепа за
извънкласни и извънучилищни форми, за повишаване квалификацията на учителите и
др.). Ще се подпомагат и дейности
за подобряване на
образователната
инфраструктура –
ремонт и достъпна
среда в училищата
извън обхвата на
оперативна програма "Региони в
растеж", оборудване и обзавеждане на кабинети,
спортни салони,
столови, общежития, библиотеки и
др., както внедряване на IT технологии, като напр.
модерно комуникационно оборудване
за
високоскоростен
интернет.
На срещата беше
представена и вече
стартиралата
нова
програма на ЕС за
образование, обуче-

ние, младеж и спорт
"Еразъм+", която е наследник на програмите "Учене през целия
живот" и "Младежта в

AS). Наличието на
тази регистрация е необходимо условие при
кандидатстване на финансиране, каза упра-

Въпреки акцията „Жандармерия по селата”

Един краде казан за ракия,
друг - гуми с джанти

вителят на ОИЦ Милчо
Тонев.
Учениците научиха
още исторически и
любопитни факти от
създаването на общността, функционирането на европейските
институции и предимствата от членство на
България в голямото
европейско
семейство.
ОИЦ - Търговище е
част от мрежата от 28
информационни
центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския
съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма
„Техническа помощ",
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за
регионалРАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, но развитръгващи от ж.п. гара Търговище тие.
действие". Нов момент
в Програма "Еразъм+"
е необходимостта от
еднократно регистриране на кандидатстващата
организация
(училище, детска градина, НПО, читалище,
библиотека
и др.) в
единен
п о рт а л
на Европейската
комис и я
(Europ e a n
Commission
Authentication
Service
–
EC-

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

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

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

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

Борислав
КУРДОВ
Въпреки националната акция на
МВР – жандармерия да патрулира из
селата, с цел намаляване на битовата
престъпност, кражбите продължават.
И последният бюлетин на местната областна дирекция отново бе изпъстрен
с различни дребни
кражби, някои от
които ни карат са
се усмихваме. Но не
до усмивка им е на
собствениците.
В Осиково неизвестен счупил вра-

тата на частен дом
и влязъл вътре. Вероятно къщата не е
обитаема, тъй като
в полицейския бюлетин е отбелязяно,
че кражбата е извършена за времето
от 1 до 13 февруари.
Н е о б е з п о ко я в а н
крадецът задигнал
казан за изваряване на ракия, както
и приемник за сателитна антена.
В Кардам пък бе
регистрирана кражба, която е била извършена за времето
от 1 септември 2013
г. до 13 февруари
2014 г. Там от пар-

киран пред къща
автомобил „Фолксваген Транспортер”,
който имал търговищка регистрация,
апашът
задигнал
четирите гуми с
джантите и двете
странични огледала.
Впрочем, от Полицията
обещаха
да поканят представители на медии
от Търговище на
пресконференция,
на която да посочат
резултатите от акция „Жандармерия
по селата”, която се
извършва и в нашия
регион.

В Районния съд в Търговище

Наказаха убиец на кошута

Районният
съд
в Търговище санкционира ловец от
Търговище,
който
убил без надлежното разрешение двегодишна
кошута,
която се оценява на
763,74 лева.
Неразрешения
лов е станал на 29
август
миналата
година, в землището между селата
Макариополско и
Мировец. С.И.С. е
използвал
пушка

марка „ИЖ” с 12 калибър. Съдът наложи като наказание
ловецът да плати
2 500 лева глоба и
в продължение на
две години да не
практикува хобито
си.
По време на лова
той е бил придружаван от още трима мъже, които са
обвинени като съизвършители. Те са
признати за това,
че „с цел да набавят

за себе си имотна СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
облагала, придобиИ ОБЩА ХИРУРГИЯ
ли и укрили чужда
движима вещ – отстрелян едър дивеч
(кошута)”, пише в
решението на Съда.
На тримата са налопредлага преглежени различен разди и операции в
мер глоби – от 1000, болница „Папуров”.
1800 и 2000 лева.
Решението под- Прегледите ще бъдат
лежи на обжалване всяка сряда с преди протест в 15- дне- варително записване.
вен срок пред Ок-  0898/ 72 48 11
ръжния съд в Търгои 0894/ 44 36 19
вище.

Д-р Пламен
Кожухаров

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

((2-4)

Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

Денислава
АТАНАСОВА
Областният информационен център –
Търговище представи
пред ученици и учители от СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ в
Антоново възможностите за финансиране на
европроекти по новата
оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен
растеж“ (ОПНОИР) и
"Еразъм+". Експертът
Анатоли Александров
обясни, че в областта
на общото образование ще се подкрепят
мерки за подобряване
на достъпа до образование (осигуряване
на ученически стипендии, целодневна организация на учебния
ден, подкрепа за деца
и ученици с изявени
дарби, със специални образователни потребност и др.); мерки
за повишаване на качеството на образо-

Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

ÎÒÑÚÏÊÈ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

17 февруари 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Кървав диамант
21.00 ч. - трилър

17 февруари
БНТ 1
07:00 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
11:25 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Сноуборд:
Сноубордкрос/финали- мъже/
12:20 Линия Сочи
12:30 По света и у нас
13:00 Малки истории
13:30 Да открием Германия
14:00 Сен Тропе - тв филм
/417 епизод/
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
16:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Биатлон:
Масов старт /12-5км- жени/
17:45 Линия Сочи
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Фигурно
пързаляне: Танцови
двойки /волна програма/
20:30 По света и у нас
21:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
21:45 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014 - Ски
свободен стил: Ски
акробатика /финал- мъже/
22:30 По света и у нас
23:00 Линия Сочи
23:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Ски скок /
отборно/

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
14:30 Цветовете на любовта
- сериал

15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабел Кастилска сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

10:00 Срок за влюбване комедия
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
bTV Action
предаване
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 20:00 Готини момичета риалити
комедия
10:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът- сериал
15:00 Експериментът - сериал 22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
16:00 Ренегат - сериал
- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
bTV Cinema
19:00 Опасни улици - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
20:00 Щитът - сериал
09:30 Женско царство - сериал
21:00 Студио Италианска
11:00 Малки тайни - сериал
Серия А
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:45 Италианска Серия А:
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс Милан - Болоня - пряко
токшоу
23:45 Студио Италианска
15:00 Мода и шик - риалити
Серия А
15:30 Модни хроники - риалити
16:00 Призракът на Елена bTV Cinema
сериал
08:00 Убийството - сериал
18:00 Изпитание на любовта 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 Дневниците на вампира
20:00 Цветовете на любовта- сериал
сериал
11:00 Хванете хлапето - комедия
22:00 Престъпления и страсти
13:00 Цялата истина - сериал
- сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Спайдърмен 3 - фантас- 23:00 Изабел Кастилска сериал
тика
18:00 Никита: Отмъщението Nova TV
сериал
06:20 Здравей- България
19:00 Трета смяна - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Градска полиция - сериал 11:30 Цвете от Изтока - сериен
21:00 Кървав диамант - трилър 13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето bTV Comedy
сериен
08:00 Боен отряд Животинчета15:00 Езел - сериен
та - анимационен
16:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави

ВТОРНИК
БНТ 1

Diema TV

07:40 Кобра 11: Обади се! сериал
09:50 Уличен бой - екшън
11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 - сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Синя кръв - сериал
15:20 Кобра 11: Обади се! сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 –
сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Бягащият човек - екшън

Kino Nova

07:10 Инспектор Луис - сериал
09:40 Лекар на повикване сериал
10:40 Тайнствени афери сериал
11:40 Инспектор Луис - сериал
13:35 Танци - манци - комедия
15:15 Форест Гъмп - драма
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Батман се завръща екшън
23:30 От местопрестъплението
- сериал

bTV Cinema - Австралия
21.00 ч. - драма

18 февруари

13:30 Франклин и Баш сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
bTV Action
предаване
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 20:00 Мисля, че обичам жена
риалити
си - комедия
10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
16:00 Ренегат - сериал
23:00 Напълно непознати 17:00 Платина - сериал
сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни илици - сериал
bTV Cinema
20:00 Щитът - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
21:00 Студио - УЕФА Шампион- 09:30 Женско царство - сериал
ска Лига
11:00 Малки тайни - сериал
21:45 УЕФА Шампионска Лига: 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Манчестър Сити - Бар- 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс селона - пряко
токшоу
23:45 Студио - УЕФА Шампион- 15:00 Часът на мама - токшоу
ска Лига
16:00 Призракът на Елена сериал
bTV Cinema
18:00 Изпитание на любовта 08:00 Убийството - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Кървав диамант - трилър 20:00 Цветовете на любовта сериал
13:00 Цялата истина - сериал
22:00 Престъпления и страсти
14:00 Убийството - сериал
- сериал
15:00 Никита - сериал
16:00 Далас: Джей Ар се завръ- 23:00 Изабел Кастилска сериал
ща - драма
18:00 Никита: Отмъщението Nova TV
bTV
сериал
06:20 Здравей- България
06:30 Тази сутрин
19:00 Трета смяна - сериал
09:30 На кафе - НТВ
09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Градска полиция - сериал 11:30 Цвете от Изтока - сериен
11:30 Кухнята на Звездев
21:00 Австралия - драма
13:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
13:30 Мелодията на сърцето bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
сериен
08:00 Боен отряд Животинчета13:30 Ангели пазители 15:00 Езел - сериен
та - анимационен
сериал
16:00 Новините на Нова
14:30 Цветовете на любовта 09:00 Комиците - шоу
16:20 Часът на Милен Цветков
10:00 Готини момичета - ко- сериал
17:30 Господари на ефира - шоу
медия
15:30 Пепел от рози - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 Колеж Грийндейл - 16:30 Бон Апети
19:00 Новините на Нова
сериал
17:00 bTV Новините
13:00 Голата истина - комедийно 20:00 Хавай 5-0 - сериен
17:30 Лице в лице
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
предаване
19:00 bTV Новините
07:00 Денят започва
08:55 Зимни олимпийски
игри Сочи - 2014 - Ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /1
манш- жени/
10:30 Денят отблизо с Мария
11:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Северна
комбинация: Ски скок /
голяма шанца- мъже/
12:25 Ски алпийски дисциплини: Гигантски слалом /2 манш- жени/
13:30 Шорттрек/1000м жени500м мъже и 3000 м жени/
14:00 Северна комбинация:
Ски бягане /10км- мъже/
14:35 Хокей на лед/плейофмъже/
17:00 Бързо пързаляне с кънки/10 000м- мъже/
17:45 Линия Сочи
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:55 Шатовалон - тв филм
19:50 Лека- нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
22:30 По света и у нас
23:00 Линия Сочи
23:30 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014 - Ски
свободен стил: Халфпайфинал- мъже/

16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира
- шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Стани богат - световна
ТВ игра
22:00 От местопрестъплението
- сериен
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Касъл - сериен

20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабел Кастилска сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

22:00 От местопрестъплението
- сериен
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Касъл - сериен

Diema TV

07:25 Кобра 11: Обади се! сериал
08:40 Убийството - сериал
09:55 Пагубна страст - трилър
11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Синя кръв - сериал
15:20 Кобра 11: Обади се! сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Пазителят - екшънтрилър
23:55 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

07:20 Инспектор Луис - сериал
09:50 Лекар на повикване сериал
10:50 Тайнствени афери сериал
11:50 Инспектор Луис - сериал
13:45 Два дни за убиване романтика
15:30 Батман се завръща екшън
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Елизабет: Златният век
- драма
23:20 От местопрестъплението
- сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Опасни връзки
21.00 ч. - драма

19 февруари
БНТ 1

13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
bTV Action
18:30 Франклин и Баш - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 19:30 Трева - сериал
20:00 Бирфест - комедия
10:00 Най-добрият нинджа 22:00 Гувернантката - сериал
риалити
23:00 Напълно непознати 10:30 Опасни улици - сериал
сериал
11:30 Ренегат- сериал
12:30 Лице в лице
bTV Cinema
14:00 Щитът - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
15:00 Експериментът - сериал 09:30 Женско царство - сериал
16:00 Ренегат - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
17:00 Платина - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
18:00 В.И.П - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс 19:00 Опасни илици - сериал
сезон
20:00 Щитът - сериал
15:00 Дом и градина - идеи и
21:00 Студио - УЕФА Шампионрешения
ска Лига
16:00 Призракът на Елена 21:45 УЕФА Шампионска
сериал
Лига: Арсенал - Байерн 18:00 Изпитание на любовта Мюнхен - пряко
сериал
23:45 Студио - УЕФА Шампион- 20:00 Цветовете на любовта ска Лига
сериал
22:00 Престъпления и страсти
bTV Cinema
- сериал
08:00 Убийството - сериал
23:00 Изабел Кастилска 09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 Австралия - драма
13:00 Цялата истина - сериал
Nova TV
14:00 Никита - сериал
06:20 Здравей- България
16:00 Далас: Войната на семей- 09:30 На кафе - НТВ
ство Юинг - драма
11:30 Цвете от Изтока - сериен
18:00 Никита: Отмъщението 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Мелодията на сърцето bTV
19:00 Трета смяна - сериал
сериен
06:30 Тази сутрин
20:00 Градска полиция - сериал 15:00 Езел - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Опасни връзки - драма
16:00 Новините на Нова
11:30 Кухнята на Звездев
23:30 Вътрешен космос - прик- 16:20 Часът на Милен Цветков
12:00 bTV Новините
люченски
17:30 Господари на ефира - шоу
12:30 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра
bTV
Comedy
13:30 Ангели пазители 08:00 Боен отряд Животинчета - 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериен
анимационен
14:30 Цветовете на любовта
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
09:00 Аламинут - шоу
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 10:00 Мисля- че обичам жена 22:00 От местопрестъплението
- сериен
си - комедия
16:30 Бон Апети
12:00 Колеж Грийндейл - сериал 23:00 Господари на ефира - шоу
17:00 bTV Новините
07:00 Денят започва
08:55 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014 - Ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /1
манш- мъже/
10:15 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо- лесно- вкусно
12:00 По света и у нас
12:25 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014 - Ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /2
манш- мъже/
13:45 Ски бягане: Спринт /
отборно- финали- мъже
и жени/
14:45 Хокей на лед/четвъртфинал- мъже/
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 По света и у нас
18:00 Възпоменателен митинг
по повод 141 години от
гибелта на Апостола на
Свободата - пряко
18:35 Още от деня
19:20 В кадър: Седем педи
над земята - документален
19:50 Лека- нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот - тв шоу
22:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
22:30 По света и у нас
23:00 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Хокей на
лед/четвъртфинал- мъже/

17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабел Кастилска сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

Diema TV

08:45 Убийството - сериал
10:00 Пазителят - екшънтрилър
11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Синя кръв - сериал
15:20 Кобра 11: Обади се! сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Турбуленция - екшънтрилър

Kino Nova

07:30 Инспектор Луис сериал
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Инспектор Луис –
сериал
13:55 Старомодна благодарност - драма
15:40 Елизабет: Златният век
- драма
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Терминатор 2:
Страшният съд - екшън

местопрестъпление23:50 От местопрестъпление
то - сериал

bTV Cinema - Бенджамин Бътън
21.00 ч. - драма

20 февруари
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабел Кастилска сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

12:00 Модерно семейство сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
bTV Action
18:30 Франклин и Баш - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 19:30 Трева - сериал
20:00 От Джъстин за Кели 10:00 Най-добрият нинджа комедия
риалити
22:00 Гувернантката - сериал
10:30 Опасни улици - сериал
23:00 Напълно непознати 11:30 Ренегат - сериал
сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
bTV Comedy
15:00 Експериментът - сериал 08:00 Диво сърце - сериал
16:00 Ренегат - сериал
09:30 Женско царство - сериал
17:00 Платина - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
18:00 В.И.П - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Обзорно предаване:
14:00 Часът на мама - токшоу
Италианска Серия А
15:00 Духът на здравето
19:30 Студио - УЕФА Лига
16:00Призракът на Елена Европа
сериал
20:00 УЕФА Лига Европа:
18:00 Изпитание на любовта Ювентус - Трабзонспор
сериал
- пряко
20:00 Цветовете на любовта 22:00 УЕФА Лига Европа:
сериал
Суонзи - Наполи - пряко 22:00 Престъпления и страсти
- сериал
bTV Cinema
23:00 Изабел Кастилска 07:00 Никита - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Вътрешен космос - комедия
12:30 Цялата истина - сериал
13:30 Никита - сериал
Nova TV
15:30 Опасни връзки - драма
06:20 Здравей- България
18:00 Никита: Отмъщението 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
bTV
19:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
20:00 Градска полиция - сериал 13:30 Мелодията на сърцето 09:30 Преди обед - токшоу
21:00 Странният случай с
сериен
11:30 Кухнята на Звездев
Бенджамин Бътън 15:00 Езел - сериен
12:00 bTV Новините
драма
16:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV Comedy
13:30 Ангели пазители 08:00 Боен отряд Животинчета- 17:30 Господари на ефира - шоу
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
анимационен
14:30 Цветовете на любовта
19:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
- сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериен
15:30 Пепел от рози - сериал 10:00 Бирфест - комедия
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Северна
комбинация: Ски скок /
голяма шанца- отборно- мъже/
10:50 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо- лесно- вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
12:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Северна
комбинация: Ски
бягане /щафета- 4х5км- мъже/
14:00 Ски свободен стил: Ски
крос /финали- мъже/
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед: Клуб
НЛО
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
19:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Фигурно
пързаляне: Волна
програма/жени/
21:00 По света и у нас
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол: Лацио - Лудогорец- среща от турнира
за Лига Европа - пряко
предаване от Стадио
Олимпико- Рим

23:30 Новините на Нова
23:45 Касъл - сериен

21:00 Съдби на кръстопът
- НТВ
22:00 От местопрестъплението - сериен
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Касъл - сериен

Diema TV

07:25 Кобра 11: Обади се! сериал
08:40 Убийството - сериал
09:55 Турбуленция - екшън
11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Синя кръв - сериал
15:20 Зина - принцесата войн
- сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 От Париж с любов екшън
23:55 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

07:30 Инспектор Луис сериал
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Инспектор Луис –
сериал
13:00 Разводи - комедия
15:00 Терминатор 2: Страшният съд - екшън-трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Шоколад - романтика
23:30 От местопрестъплението - сериал
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Ексцентрик ли
сте по душа?

Астрални знаци

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. На купон у вас се появява странно облечена
двойка, която неизбежно
привлича вниманието на
всички с ексцентричността си. Какво си мислите за
двамата?
А/ Ама че смахнати! Сигурно умират да се правят
на интересни;
Б/ Страшен дует са! С
тях настроението на купона
ще е гарантирано;
В/ Не се връзват много
с дрехите на другите гости,
но пък не може да се скучае с тях;
2. На концерт на любимата ви група се случва невероятното -вокалистът се накланя от сцената и насочва
микрофона към вас, за да
пеете заедно с него. Как ще
реагирате?
А/ Усмихвам се и запявам
тихо;
Б/ Стоя втрещен/а и не
мога да издам звук;
В/ Пея в микрофона толкова силно, колкото мога,
докато държа здраво ръката на вокалиста;
3. Приятели от компанията ви питат как се целува
новото ви гадже. Какво им
казвате?
А/ Описвам им първата
ни целувка с такива думи,
че те умират от завист;
Б/ Изчервявам се и измърморвам нещо, което
всъщност нищо не означава;
В/ Усмихвам им се и казвам: "Това е моята сладка
тайна!"
4. Вървите си по тротоара и пред вас се появява
мим, който пъха в ръцете ви
две жонгльорски топчета.
Какво ще направите?
А/ Ще чакам по-нататъшни указания на мима;
Б/ Не умея да жонглирам,
но въпреки това опитвам;
В/ Веднага тиквам двете
топчета в ръцете на наблизо стоящ до мен човек;
5. Отивате на първата си
среща с "новата си любов".
Уговорката е да се чакате в
кафене. Къде ще седнете?
А/ На бара;
Б/ Където има свободно
място;
В/ В някой ъгъл с гръб
към стената;
6. Един ден като звезда
в центъра на вниманието
-всеки си го пожелава поне
веднъж. В кожата на коя
звезда бихте искали да се
изявите?
А/ Мел Си / Брайън
Адамс;
Б/ Дижилиън Андерсън /
Дейвид Духовни;
В/ Скин (от "Скънк Анаси") / Мерилин Менсън;
7. В курс по риторика
случайно се решава вие да
държите реч за видовете
техники във флирта. Ще можете ли?
А/ Само ако другите говорят след мен и аз съм
първи/а.
Б/ Моля за малко
време да се подготвя;
В/ Разбира се! Тема-

та никак не ме притеснява,
а личния опит ми помага;
8. На някакъв празник
срещате
момчето/момичето, в което тайно сте
влюбен/а. Как ще привлечете вниманието му/й?
А/ Използвам танците, за да започна
разговор с нея/него;
Б/ Хвърлям му/й
погледи, изпълнен
с копнеж;
В/ Спирам с приятелите си близо
до нея/него и се
опитвам да я/го
включа в разговора ни с някакви леки, неангажиращи въпроси;
9. Поканен/а сте
на
трашкупон.
Как ще се облечете?
А/ Ще попитам предварително какво
облекло
е
желателно;
Б/ Осигурявам
си от магазин за
дрехи
втора
употреба
един
ис-

тинс к и
трашвид;
В/ Навличам
възможно най-ужасната риза на баща ми/
най-грозната блуза на
майка ми;
10. Родителите ви са
освободили терена за
няколко дни и вие сте
поканили своя/та приятел/ка. Какво ще направите, за да го/я съблазните?
А/ Ще се погрижа
за романтична атмосфера, останалото ще
си дойде само;
Б/ Обличам си
секси бельо и зареждам гореща музика;
В/ Оставям всичко да ми дойде отвътре;
11. Участвате
в състезание по
танци, но изведнъж панталоните
ви падат. Какво
ще се държите?
А/ Умирам
от
срам и се
изнизв а м
от

увереност, вие тихо
и скромно чакате някой да ви
даде думата или
да поиска вашето
мнение. Никак няма
да ви е от помощ
обаче, ако продължавате да мълчите
и да се криете в
ъгъла. Престанете да бъдете само
част от интериора, научете се
да поемате инициативата!
Импровизирайте, играйте,
смейт е

сцената;
Б
/
Покривам се с
ръка;
В/ Така,
сякаш
е
част от шоуто. Все пак си
е номер!
12. Ако можете да си изберете
домашно животно,
какво ще бъде то?
А/ Куче
Б/ Котка
В/ Плъх
ОТГОВОРИ:
6 и повече отговори А/:
Ексцентричност ли? Какво пък е
това?! За вас да сте
център на вниманието
си е цяло бедствие, изобщо не можете да си се
представите в ролята на
различен/а от другите. С
голямо усилие показвате
на хората около вас, че
искате да ви забележат
и оценят. Наистина сте
много мил/а, добър/а и
кротък/а, но също така
и твърде въздържан/а и
срамежлив/а. Вместо
да
демонстрирате
самочувствие и само-

се, така
определено ще се
чувствате
по-ценен/а и
за себе си. И
най-накрая
- срещайте
се с повече
и
различни
хора,
това
също е част
от театъра, наричан
ексцентричност!
6 и повече отговори
Б/:
"Който
рискува
смело,
е
спечелил
наполовина" - общо
взето така
гласи
вашия
основен принцип.
Притежавате естествен чар, който
лесно
привлича вниманието
на
останалите,
при това им
въздействате
положително. У вас
няма превзетост или арогантност, ко-

ОВЕН Връщате се към теми от четвъртък, доволни сте от постигнатото, но има още задачи за приключване. Овните да разчитат на
разбиране и подкрепа от страна на Скорпиони и Козирози, някои
околни бързо ще се присъединят към новите им проекти. Не бавите
начинанията, макар че и старите дела са ви скъпи. Сега и шансът помага да
намерите специалисти, нужни за да се справяте с пречките.
ТЕЛЕЦ Началото на седмицата ви кара да поразширите общуването
– в едни случаи имате шанс да се захванете с реализацията на смели проекти, в други смятате да подобрите досегашната си дейност.
Телците ще намерят съмишленици и помощници, след като уточнят
нещата, всеки да си гледа своите задачи. Вие сте искрени и разчитате на
стари приятели, но откровеността ви печели и нови.
БЛИЗНАЦИ Вие и Стрелци имате много делови ангажименти, редно е да потърсите помощ и партньори, за да не се претоварвате
с работата. Близнаците копнеят за нови изяви, имат и интересни
идеи, но не на всички ще се предложи подходящ шанс. От друга
страна, колкото и да се уморявате с вашите рутинни задачи, помагайте на
колеги и познати, а и ваши близки очакват подкрепата ви.
РАК Динамично начало на седмицата, а си имате и финансови
грижи, и проблеми с партньори. Група Раци май не са подготвили
важни дела, втори от знака се чудят как да помогнат на колеги и
познати да се справят с професионалните си затруднения. Искате
ли, ще намерите начина, а и вас също ви подкрепят. С близки приятели ще
споделите идеи, те ви вдъхновяват за по-убедителна изява.
ЛЪВ Седмицата идва с куп делови задачи, вече сте обмислили как
да действате. Първо трябва да уредите финансови, административни,
правни подробности. Лъвовете ще изискват дисциплина от колеги и
партньори, но думите им са пропити с обич и такт. За обиколки по
гишета се подгответе с документи и аргументи, създават ви всякакви спънки.
ДЕВА Започва нова работна седмица, а не всички от знака са настроени делово. Част от Девите да бъдат по-предпазливи, поемат
необмислени рискове и резултатът няма да е висок. Макар че щетите
не са кой знае какви, няма да е приятно да ги признаете, а и как да ги
завоалирате пред околните... Съсредоточете се в новите задачи, старанието
носи успехи, ще забравите пропилените шансове.
ВЕЗНИ Новата седмица ви изненадва с делови и лични проблеми.
За вторите Везните няма да говорят много даже с приятели. За късмет нещата се оправят от само себе си и вечерта в семеен кръг ще
изпитате сладостта на спокойствието и обичайните радости. Част от
знака имат служебен яд, вероятно се замислят за нова работа. Вземете ли
решение, действайте смело, но дискретно, помощ ще има по-късно.
СКОРПИОН Сега съвсем като Овни и Козирози гледате да приключите навреме и качествено деловите задачи, резултатите наистина
са добри. Но и новите ви идеи за изява са интересни, обещават печалби, а и формираният екип показва: ентусиазирали сте сериозни
колеги, умели специалисти. И занапред на Скорпионите ще е нужна компетентна помощ, разчитайте на още близки, вярват ви.
СТРЕЛЕЦ В началото на седмицата като Близнаците се нагърбвате
с много дела, дано сте достатъчно тактични с околните, за да не
ви създават поради неразбиране още трудности. Стрелците не случайно поемат толкова големи товари, мнозина разчитат да уредят
финансово някакви домашни и семейни въпроси, ще имат възможност. Ако
няма належащи харчове, пестете, предпазливостта е от полза.
КОЗИРОГ Като през уикенда влагате много енергия в деловите си
изяви, сега вие, Овни и Скорпиони сте доволни от свършеното. По-колебливите Козирози рискуват да пропилеят добри шансове. Но ако не
се чувствате във форма, няма защо да се претоварвате, по-уместно е
да се погрижите за укрепването си. Новите ви дела ще тръгнат бързо, затова
общувайте повече, и в компания намирате партньори.
ВОДОЛЕЙ Хубаво начало на седмицата, макар че работата ви е доста,
а ви засипват и с молби за помощ. Водолеите привличат симпатии и
благодарност от влиятелни хора, дадат ли дума за нещо, изпълняват
поетия ангажимент точно. Печелите и средства, а и нови шансове за
реализация на идеите си. Мнозина улавят с каква грижа за екипа и обществения интерес работите, затова искат да ви съдействат.
РИБИ Едва началото на седмицата е, но вие имате задачи от миналата седмица и като в четвъртък ще упорствате за успешното
им приключване даже другите да се мръщят. Все пак Рибите да
изпипват детайлите, понеже пропуските днес могат да им докарат
и сериозни проблеми. От друга страна, разпределяйте разумно времето
си, за да има и за отдих, и за анализ на извършеното, ще си спестите
грешки, а и загуби.

ето значително улеснява
общуването ви с хората.
Всички забелязват, че
смехът идва от сърцето
ви. Инстинктивно усещате кога как да се държите и това ви гарантира редкия баланс между
ежедневие и ексцентричност. Харесван/а сте, вашата компания е търсена и желана. Разбира се,
и вие си имате своите
неприятности, но всичко
е нормално!
6 и повече отговори В/:
Вие сте роден/а ексцентрик! Имате популярност,
почитатели, силен купонджийски дух и абсолютна
склонност към промените
и изненадите. Знаете как
да приковете погледите
към себе си, умеете да
импровизирате и да провокирате. А тези, които
не ви забелязват, явно
са слепи! Непрекъснато
правите шоу с жестове,
коментари и остроумни
отговори, но не обичате
да споделяте "сцената" с
друг артист, допадат ви
единствено солоизпълненията. Наистина имате
маниери и поведение на
звезда, но все пак си помислете дали това не ви
пречи, защото колкото
по-нагоре се опитвате
да хвърчите, при това
без криле, толкова по-отвисоко ще падате.

При сблъсък с
холандски автомобили

Загиват 1,6 трилиона
насекоми
Арнолд ван Влиет – хо-

ландски биолог от университета „Вагенинген”, потърсил
помощта на 250 шофьори,
за да разбере колко насекоми умират при удар с автомобилите им.
Екипът на Влиет помолил шофьорите да почистят предните си номера, а
след това да покарат малко.
Накрая те трябвало да преброят размазаните върху табелките насекоми и да публикуват резултата на сайт,
наречен Splashteller.
Влиет използвал информацията и изчислил броя на
убитите насекоми в Холандия, където 7 млн. автомобила изминават ежегодно
приблизително 200 млрд.
километра.
„3,3 млн. насекоми са убити на табелките. Предницата на колата е поне 40 пъти
по-голяма. Това означава,
че за един месец колите
убиват 133 млрд. насекоми.
За половин година числото
достига 800 милиарда“, коментира д-р Влиет.
Ако приложим същата
статистика към колите в
България, които са около 3
милиона, излиза, че всяка
година тук умират 1 трилион
насекоми.

Понеделник, 17 февруари 2014 г.
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ÒÎÏ ÂÈÖ
Eдна жена има любовник, който я посещава у тях, когато
мъжът й е на работа. Един ден
9-годишният й син се скрива в
гардероба по време на нейните
лудории. Неочаквано мъжът й
се връща от работа и тя скрива любовника в гардероба.
Детето: "Тук е тъмно."
Любовникът: "Да, така е."
Детето: "Имам бейзболна
бухалка." Любовникът: "Много
хубаво."
Детето: "Ще я купиш ли?"
Любовникът: "Не, благодаря."
Детето: "Отвън е баща ми."
Любовникът: "Добре, колко
искаш?" Детето: "250$."
Скоро това се повтаря и детето и любовникът отново са
заедно в гардероба.
Детето: "Тук е тъмно." Любовникът: "Да, така е." Детето: "Имам ръкавица за бейзбол." Любовникът си спомня
миналия път и пита: "Колко
искаш?" Детето: "750$." Любовникът: "Става."
След няколко дни бащата казва на детето: "Вземай бухалката и ръкавицата, излизаме да
поиграем."
Детето казва: "Не мога, продадох ги." Бащата пита: "За
колко ги продаде?"
Детето казва: "За 1,000$."
Бащата казва: "Ужасно е да
продаваш толкова скъпо на
своите приятели. Това е в пъти
повече, отколкото струват
тези неща. Сега ще те заведа
в църквата и ще се изповядаш."
Отиват на църква, бащата
По повод Деня на влюбените, РЗИ – Търговище организира кам- води детето в изповедалнята
и затваря вратата.
пания по раздаване на любовни послания и листовки за ХИВ. Детето казва: "Тук е тъмно."
Доброволци към Инспекцията даряваха всеки преминал по цен- Свещеникът: "А-а, не започвай отново!"
тралната улица на града и с по една валентинка.

Любимата ни музика опpеделя пpедставянето в леглото
Знаете ли, че музиката, която слушате, има отношение към това как се
представяте в интимните моменти,
пита PopSci?
Това е така, защото предпочитанията ни всъщност
отговарят на определени виждания
за любовта, секса
и интимния живот,
който психолози от
университета Кийли във Великобритания са успели да
обединят в няколко



стереотипни гpупи.
Оказва се, че
най-зле в леглото
са любителите на
баладите и класическата
музика.
Този тип любовници
не се интересуват
особено дали партньорката им е стигнала до оргазъм.
Освен това са консервативни и гледат
всяка поза извън
мисионерската като
на
неприемлива
перверзия.
"За сметка на
това, номер 1 в сек-

са са феновете на
рока", категорична
е Александра Ламонт, която заедно
с Рейчъл Халет и
Джонатан Кастро
е съавторка на изследването.Според
нея
любителите
на твърдия звук са
наясно със сексуалните предпочитания на жените,
като удоволствието
на партньорката им
за тях е не по-малко важно от тяхното
собствено.
Слушащите поп-

музика са нарциси
и егоисти не само в
живота, но и в секса. Те имат високо
самочувствие и са
във възторг от външния си вид. Липсва
им въображение в
леглото и понякога са възприемани
като скучни от жените. Предпочитат
заучените техники
и не показват ентусиазъм към новите
неща.
Любителите на
джаза са изтънчени, деликатни и внимателни любовници. Обичат да
експериментират в секса и да
му наслаждават
с всичките си
сетива. Не претупват любовната игра, защото знаят добре
нейното значение за женската сексуалност.
Стараят се да
уведомява своите клиенти, че бъдат различни
и
вълнуващи,
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- макар това измираната питейна вода по електронен път общо да не личи
от пръв поглед.
(Е pay), както и да получават електронни Можем да ги
определим като
фактури (e Faktura)
сухари отвън
Подробности на сайта на „В и К” Търговище и истински

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

тигри – отвътре.
Запалените почитатели
на хип-хопа и рапа са разкрепостени и сексуално
освободени. Сексът за тях
е водещ в живота и биха
зарязали половинката си,
ако не се представя добре
между чаршафите. И все
пак, не всичко е изгубено,
ако той/тя обича такава
музика! Влюби ли се истински във вас, ще ви даде
цялата любов, на която е
способен/на.

Науката обяснява:

Защо се изнервяме
и притесняваме?

Без значение дали
ни предстои важен изпит, специална презентация или първа среща
с потенциален партньор,
всички ние малко или
много започваме да се
изнервяме и притесняваме. Защо това е така?
Могат ли професионалните атлети, които
видимо изглеждат невъзмутими преди важни
съревнования, да ни
помогнат в това отношение?
По време на стресови
ситуации мозъкът изпраща сигнал от хипофизната жлеза чак
до бъбреците, където се намира надбъбречна жлеза. Именно тук се отделя адреналин. И
преди сте го усещали – сърцето
започва да бие по-бързо, зениците ви се разширяват, а кръвообращението в мускулите се
засилва. Всичко това е част от
реакцията „Бий се“ или „Бягай“,
която се е развила през нашата
еволюционна история и ни помага да оцелеем. Нещата тук
обаче не са черно-бели. Хората
възприемат заплахата в различни степени. Така например
едно интервю за работа предизвиква същите биологични
реакции, които и нападение от
акула, но в по-малка степен.

Усещате „пеперуди в стомаха си“? Това е така, тъй като по
време на стрес адреналинът
пренасочва кръв и енергия към
най-важните части на тялото,
като сърцето и мускулите. Същевременно ги отклонява от
храносмилателната
система,
кръвоносните телца се затварят около стомаха и довеждат
до това странно усещане.
Как професионалните атлети се справят със стресови
ситуации?
Те просто си представят, че
практикуват свое умение, преди
да започнат дадено съревнование или тренировка. Колкото и
странно да звучи, това стимулира невроните в мозъка и подобрява съответната способност.
От друга страна, те имат навика
и да си припомнят усещането
за победа или пък да си представят, че са фокусирани, силни
и изключително подготвени. Въобще, позитивните мисли преди
дадено съревнование подобряват производителността им,
помагат им да преодолеят негативните мисли и ги правят поуверени. А увереността е точно
този фактор, който разграничава успешните от неуспешните
атлети.Така че следващият път,
когато се почувствате нервни
или притеснени, постъпете като
истински олимпийци!

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81
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