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за бедни и
Ще допуснем ли Храна
социално слаби
да ни отнемат водата

Търговище

Правен казус, който касае всички ни
Свилен НИКОЛОВ
Дни преди да бъде
освободен от поста си,
управителят на "ВиК"
ООД Търговище, Теодор Гяуров покани медиите, за да алармира
търговищката общественост за опасността,
която грози Общината,
а и съседни нам общини - държавата да сложи ръка върху собствеността на водопровода,
който довежда питейната вода до града от я.
„Тича”.
За да избегне всякакви спекулации относно
финансовото състояние
на дружеството и бъдещата ръководна рокада, Гяуров направи
отчет на дейността на
дружеството за изминалата 2014 г. Подробно с
данните и финансовите
резултати за тази една
година, през която той
управлява „ВиК”- Търговище, ще ви запознаем
в следващия брой на
„ТН”. Тук ще се спрем
на проблема, по който
вече няколко правителства не желаят да се
произнесат, дискриминирайки община Търговище и правото й тя да
е собственик на тръбите, по които водата от
яз. „Тича” стига до нас.
Водоснабдителната
система за Търговище
работи от 1979 г., а изграждането й е финансирано с пари, дарени
от Митрополит Андрей
за жителите на града.
В момента собствеността е спорна. Ако остане
на Общината, то тя ще
се разпорежда с нея,
но ако държавата е
собственик може да я
отдава на когото прецени. В този случай, тъй

като водопроводът се
намира на територията
на община Шумен, не е
трудно да предположим
на кого ще бъде дадена
за стопанисване, поясни Гяуров. „Шуменското
ВиК е почти пред фалит, защо ние трябва
да плащаме и тяхната
вода? В момента търговищенци плащаме поголямата част от водата
на Антоново и Омуртаг.
По себестойност водата, която ползват жителите и на двете общини,

Попово

ви и Пламен Ангелов.
Парични средства или
хранителни
продукти
даряват още Никола
Станчев, Цеко Тинков
и др.
„Уверен съм, че трапезарията ще я има и
занапред, но тежко на
такова общество, което
кара свои хора да протягат ръце за милостиня”
– казва още отец Слави.
Други 175 жители на
Търговищка област пък
разчитат на проект „Обществени трапезарии”,
за да получават у дома
топъл обяд. Сефери със
супа и основно ястие и
пресен хляб в общините Омуртаг и Антоново
получават по 50 души.
В община Попово проектът осигурява храна
за 45 души, а в община
Търговище – 30. По този
проект
трапезариите
работят в периода от 1
октомври до 30 април.

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

Десетте най-добри

на спортното училище „Никола Симов” - Търговище
Свилен
НИКОЛОВ
Спортното
училище „Никола Симов”
в Търговище
отличи
10те най-добри
спортисти за
изминалата
2014 година.
Сред гостите
на
импровизираната церемония
по
награждаването на найдобрите спортисти на
школото бяха областният управител Светлин
Бонев и кметът на града
Красимир Мирев
За най-добър спортист на Спортно училище
бе
отличен
Светослав Петров, състезател по свободна
борба, а второто място
бе за Славелия Спасова, също състезател по

свободна борба. На третата почетната позиция
се нареди Светослав
Ангелов, спортна гимнастика. На четвърто
и пето място са Ведат
Исмаилов и Мустафа
Мустафов, състезатели по свободна борба.
Шестото място зае Бойка Вачева, бокс, а седмото – Денис Михайлов,
бокс. На осма позиция
се нарежда (на 4 стр.)

Вандали трошиха
„С
труд
и
отдаденост
се
осветлението в центъра
постига всичко”

Красивият, естетически издържан център на
Попово попадна под вандалските набези. В нощните часове на 12 срещу
13 януари неизвестни
извършители са нанесли
сериозни щети на част
от уличното осветление,
Една любопитна и съобщиха от Областната
нетрадиционна ис- дирекция на МВР в Търтория за името на говище.
н а 2 с тр .
селището
Вандалите са изпо-

Село Иванча
- защо и как

е в пъти по-висока от
тази в Търговищко, а
плащаме еднакво. Ако
не се реши проблемът
в наша полза, един ден
ще плащаме и водата
на шуменци”, категоричен бе Гяуров. Това е
икономическата страна
на нещата, но погледнато в бъдеще, при
безводие той може да
прерасне и в социален,
обеден е той.
Проблемът е поставен
и пред новия областен
управител,
(на 2 стр.)

Катя ХРИСТОВА
Повече от 80 души
храни
обществената
трапезария към храм
„Св. Иван Рилски” в
Търговище. Започнала
доброто дело, помагайки на десетина самотници в далечната
1996 г., през годините
към топлата храна ежедневно посягат все повече бездомни, болни и
възрастни хора, каза за
„Търговищки НОВИНИ”
ставрофорен
иконом
Славчо Проданов.
За разлика от осигуряваната от дирекциите
„Социално подпомагане” топла храна през
зимните месеци, трапезарията към църквата в Търговище подсигурява всекидневната
прехрана на тези хора.
Все по-малко, обаче, са
тези, които безкористно и от сърце даряват,
за да я има единствената в региона
трапезария
към църква.
Основните
спомоществователи
са бизнесмените братята
Иван и Григор
Ивано-

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

чупили и унищожили
напълно десет осветителни тела на обща
стойност над 500 лв.,
уточняват от пресцентъра на местната администрация в Попово. Става
дума за лампи в района
на пешеходната алея,
която се намира в близост до площад „Трети
март”.
Централната градска
част бе обновена по проект „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимносвързани
елементи и съоръжения
на физическата инфраструктура на градската
среда на Попово за постигане на устойчиво
развитие,
екологично
равновесие и социално
включване”, приключил
през 2012 г.
„ТН”

Убеждението си за добрите резултати и високите
отличия споделя КРИСТИНА ИВАНОВА от Попово.
Едва на 16 години тя стана „Гласът на България”.
От кога се занимава с музика, как реши да участва
в телевизионното предаване и какво ще прави след
победата, с Кристина разговаря Катя ХРИСТОВА

- Здравей, Кристина и честита победа.
Нека за начало да
разкажеш на нашите
читатели за себе си.
От кога се занимаваш
с музика, къде, кой е
педагогът ти?
- Здравей! И благодаря. С музика се занимавам по-сериозно от
две години. Винаги съм

пяла, но самостоятелно,
без помощта
на вокален педагог. В
началото на 2013г. се
свързах с Аделина Колева, при която започнах своята подготовка.
В продължение на две
години пътувах 5 пъти
седмично от Попово
до Горна Оряховица
с влак, за да мога да
присъствам на всички
репетиции на вокален

състав „Нова Музика“,
които на финалната ми
песен – Hallelujah, пяха
заедно с мен. Сега отново се занимавам самостоятелно, но не за
дълго.
- Участваш в конкурси, печелиш призови места? Можеш
ли да определиш кои
награди са ти най-скъпи?
- Да, последните 2
години участвах в дос-

та национални и международни конкурси,
които ми дадоха голям
тласък и опит като изпълнител. Помня първото си Гранд при от
националния конкурс в
Свищов - „Звездици за
Лора“. Това е един наистина различен конкурс, създаден в памет
на 12-те български
деца, загинали преди 10 години в р. Лим,
Сърбия.
(на 4 стр.)
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Изтича Село Иванча – защо и как С три проекта по
срокът за
"Красива България"
билкарите
Напомняме

Община Омуртаг

Една любопитна и нетрадиционна история за името на селището

Собствениците на пунктове
за билки трябва да отчетат дейността си през 2014 г. пред Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен.
Те трябва да представят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година
билки и складови наличности.
Крайният срок за това изтича
утре, 20 януари, съобщават РИОСВ.
За Търговищка област активните бази са общо 67. Най-много билкозаготвителни пунктове
има в община Търговище – 41,
в общините Попово и Омуртаг
има по десет, в Антоновско – 5
и в община Опака – 1.
Освен всички пунктове, регистрирани в контролирания
от РИОСВ Шумен регион, на
проверка в посочения срок
подлежат и издадените позволителни за билкозаготвителна
дейност.
За не подадени данни екологичното законодателство предвижда наказание с глоба до 1
000 лв. или имуществена санкция до 2 500лв.

Поповското село Иванча
носи името на Иван Милев
- последното дете, родено
тук преди преименуването
на населеното място през
1884 година. Любопитната
история разказа кметският наместник Стефан Томанов. Иван Милев остава
в историята на родния си
край и с това, че е загинал
на фронта по време на Първата световна война, умира
на 32-годишна възраст на 5
септември 1916 г. В началото на селото, в знак на почит и преклонение, до днес
се издига негов паметник.
Местните разказват, че
името на селото през 17
век е било Вълча поляна /
на турски Курт Алан/, до Освобождението населението
е само турско. След 1880 г.
турците бързо започнали да
се изселват и след 3 години
тук се заселват българибалканджии. Името Иванча
носи от 1884 г. по идея на
тогавашните му жителите.
Днес Иванча е едно от
най-малките села в общи-

на Попово. Жителите му
са под 20 души – предимно възрастни хора, но през
летните месеци броят им се
увеличава, допълни Томанов. Връщат се деца и внуци, идват и други. По думите
му през последните години
интересът към населеното
място расте. То е предпочитано за отдих заради живописната си природа. През
2006 г. в околностите на
Иванча е изградена и първата в община Попово екопътека по програма ФАР.
Туристите са привлечени и

На барата край Иванча

от вековните дървета, които
растат в околностите на селото, от красотите на река
Стара речка и условията за
риболов. Както и от интересните през всички сезони
на годината осем водопада
на реката, разказва кметският наместник.
Томанов допълни, че в
селото няма нито един имот
за продан. Старите къщи се
реставрират от собствениците им или пък се продават,
за да се използват за отдих и
почивка от хора от Карлово,
Казанлък и други места.

Ще
допуснем
ли
Пенсии за стаж и да ни отнемат водата
възраст през 2015 г.
Юридическа кантора

Пенсионирането
през
2015 г. при натрупан осигурителен стаж и необходима въз¬раст претърпя промени в края на 2014 г. по
отношение на изискванията за осигурителен стаж.
Съгласно чл. 68 от Кодекса
за социално осигуряване:
„Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се
придобива при навършване на 60-годишна възраст
от жените и 63-годишна
възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за
жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011
г. осигурителният стаж по
ап. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с 4 месеца за жените и мъжете
до достигане на 37 години
за жените и 40 години за
мъжете."
Отделно от този ред
имаме пенсиониране при
недостиг на осигурителен
стаж, когато е необходимо
навършване на определена
пределна възраст: „В случай, че лицата нямат право
на пенсия по ап. 1 и 2, до
31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия
при навършване на 65-годишна възраст за жените
и за мъжете и не по-малко
от 15 години действителен
осигурителен стаж. От 31
декември 2011 г. възрастта
се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с 4 месеца
до достигане на 67 години". При този ред на пенсиониране е необходимо
да докажете минимален
осигурителен стаж от 15
години и да сте навършили
определена възраст. Правилото на текста, посочен
по-горе, е тази възраст да
се увеличава с по 4 месеца
всяка следваща година до

достигане на възраст от 67
години.
Новите - стари
условия
През 2013 и 2014 г.
пенси¬онните изисквания
за възраст и стаж останаха
без промяна - възраст: 60
години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца
от мъжете и осигурителен
стаж: 34 години и 8 месеца
за жените и 37 години и 8
месеца. С „Държавен вестник”,, бр.107 от 24.12.2014
г., се прие ал. 2 на параграф 66 от Преходните и
заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, съгласно
която: „През 2015 г. право
на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 68,
ал. 1 и 2 се придобива при
навършване на възраст 60
години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца
за мъжете и осигурителен
стаж 35 години за жените
и 38 години за мъжете, а
право на пенсия по чл. 68,
ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените
и мъжете и не по-малко от
15 дни действителен осигурителен стаж".
Видно е, че пенсионната
възраст се запази същата
като през 2013 и 2014 г.,
но се увеличи изискването
за стаж с по 4 месеца за
жените и за мъжете. Ако
през март месец 2015 г.
жена навършва 60 години, то през ноември 2015
г. ще навърши 60 години
и 8 месеца. Изискването
за възраст ще е налице.
Ако и стажът й е над необходимите 35 години, през
ноември 2015 година ще
отговаря на изискванията
за пенсиониране за придобити осигурителен стаж и
възраст.

(от 1 стр.) за неговото разрешаване е търсена и помощта и на неговия предшественик, но безрезултатно.
Народните ни представители също са запознати с казуса, но засега воля няма.
Категоричната
позицията на община Търговище,
потвърдена с решение на
Общинския съвет, е да се
отстоява
собствеността.
Включително е забранено
на кмета Красимир Мирев
да подписва протоколите
за разпределение на собствеността. Опасенията на
Гяуров са, че въпреки това,
един ден може да осъмнем
с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и този водопровод да не
е вече общинска собственост. В Закона за водите не
е предвидена процедура за
решаване на такива спорове и само Народното събрание може да се произнесе
по казуса, твърдо е убеден
той.
„Време е да се противо-

На схемата
добре се вижда,
че активите
на общините
Шумен и Велики Преслав
са
записани
като общинска
собственост.
Активите на
община Търговище, напълно
идентични
с
активите на
Шумен и Велики Преслав, по
отношение изискванията на
Закона за водите, се оспорват от държавата.

Надие
МУХАРЕМОВА
За три обекта по
проект
„Красива
България” ще кандидатства
община Омуртаг. Става
дума за изграждането на две детски
площадки и една
спортна площадка,
съобщават от пресцентъра на местната управа.
Във връзка с публикувана обява на
Председателят на ОСМинистерството на
Омуртаг д-р Метин Исмаил
труда и социалната политика за набирането който се намира там/, уточидеи по проект „Красива няват от общинската адмиБългария”, на първото засе- нистрация.
дание за 2015 г. на ОбщинПо втората мярка „Подоския съвет в Омуртаг бяха бряване на социалната инодобрени предложенията фраструктура” общинските
на кмета Неждет Шабан.
съветници приеха кандиПо мярката за подобрява- датстването на Общината с
не на обществената среда в обект „Многофункционална
населените места, Общин- спортна площадка”. Според
ският съвет одобри намере- тяхното решение, тя трябва
нието на община Омуртаг да да се ситуира в двора на
кандидатства с два обекта. основно училище „Н.Й. ВаПредвижда се изграждане- пцаров” в село Врани кон.
Според одобрените рето на две детски площадки,
съответно за малчугани до 3 шения ОбС – Омуртаг възгодини и такава за деца от лага на кмета на община
3 до 12 години. Те ще бъдат Омуртаг да предприеме
в град Омуртаг, като едната всички действия, свързани
е предвидена да се нами- с подготовката и кандидатра между имота на бивши- стването. От своя страна
ят Дом за деца лишени от Общинският съвет се ангародителски грижи и блок жира да осигури съфинан№ 103 на ул. „Волга”, а дру- сирането от страна на обгата на ул. „Витоша” /пред щината в размер на 50 % от
градинката на ресторанта, стойността на проектите.

поставим на тази несправедливост, да осъзнаем
собствения си интерес и да
се борим за него” - с тези
думи на финала Теодор Гяуров се обърна към всички
жители, които ползват услугите на „ВиК” – Търговище и
ги призова да бранят правоОмуртаг - Екипи на „Енерго-Про”
то си.
Община Търговище има
дял в дружеството от 32%.
Дали са много или малко,
не знам, но в последните
години „ВиК” – Търговище
е печелившо, а инвестициите в него са за милиони.
Време е както са гласували
общинските ни съветници,
да отстояват собствеността
ни върху водопровода и то
въпреки политическите си
различия, да проведат консултации помежду си, да
се изготви обща позиция,
която, убеден съм, всички
ние ще подкрепим. Време
е Търговище да се събуди
ремонтните действия на спеДобромир КОСТОВ
от дрямката и да застане
Екипи на „Енерго-Про” циалистите на„Енерго-Про”.
на картата на България, там в Омуртаг подмениха 1100 По тази причина подмяната
където дори и в прогнозата метра проводник на дваде- на това съоръжение беше
за времето ни няма.
сет киловолтов електропро- включена в ремонтната провод по извод „Зелена Мора- грама на дружеството.
Новият проводник е с
ва“ от подстанция Омуртаг.
От този извод се захранват по-малка маса, по-ниско
2634 битови и 169 стопан- електрическо съпротивлески клиенти. Той служи и за ние и с по-добри механичаварийно захранване на из- ни показатели. Ремонтът
вод „Злостен“, който подава на съоръжението осигури
електроенергия към 1850 безаварийна работа на
битови и 158 стопански або- електропровода и надеждното, и качествено снабдянати.
Линията е била изграде- ване с електроенергия на
на през 1959 г. със стомане- домакинствата през зимани проводници. В резултат та. Успоредно с това беше
на корозия те бяха загуби- подменен и разединител
ли своята механична якост за открит монтаж на елеки при силен вятър се полу- тропровод 20 kV по извод
чаваха чести прекъсвания в "Злостен". Така на зависеелектроподаването. Голяма щите от двата извода над
част от електропроводът 30 населени места на терипреминава през пресечен торията на община Омурпланински терен и в слу- таг, включително и част от
чай на авария трябва да града, се гарантира по-госе прави обход по цялата ляма сигурност на електродължина на трасето, което захранването през зимния
допълнително затруднява сезон.

Подмениха електрозахранването
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вместо Модерните диети
Един позабравен класик Лимони
химиотерапия
160 години от рождението на писателя Константин Величков

Петър МАТЕВ
Константин Величков е
роден в началото на 1855 г.
в Пазарджик, в семейството
на будния занаятчия Величко Петков. Майката работи
активно в градското женско
дружество. Като юноша Величков проявява влечения
към учението и рисуването и
затова е записан да се обучава във Френския лицей в
Цариград. Там научава езика, пише драмата „Невянка
и Светослав”, играна в Цариград и редица български градове. Започва преводаческа
дейност и става учител в Пазарджик. През Априлското
въстание е арестуван, заедно с баща си. Преживяното
тогава описва описва в мемоарите си „В тъмницата”.
След работата си в Цариград става преводач при руската армия през 1877-1878
г. Среща се с Вазов, с когото стават съратници в лите-

ратурния живот. Народен
представител е в Пловдив,
през 1880 г. следва в Париж.
Завръща се в отечеството и
двамата с Вазов основават
списание „Зора", съставят
„Българска христоматия” и
написват двуактния фарс
„Мортагън”. Величков обнародва страстни политически
статии, очерци, рецензии,
драми, повести и др.
В годините Величков храни дълбока обич към Русия
и руския народ. По-късно
учи живопис във Флоренция, посещава Рим и събира
материал за своите „Писма
от Рим”. Величков съставя
сборници и учебници за училищата.
От декември 1894
г. ръководи Министерството на народното просвещение.
По негова инициатива се създава рисувалното училище.
Грижи се за Народния театър, дават
се стипендии на А.
Будевска, Кр. Сарафов и др. Гласува
се важният закон
за
задължителен
депозит на всички
печатни творби в народните библиотеки
в София и Пловдив.
От 1899 г. се отдава само на лите-

Седмица на Освобождението организират в Регионалния исторически музей в
Търговище. В дните от 26 до
30 януари, – Търговище ще
протече Седмица на Освобождението.
През тези дни в Славейковото училище ще бъдат представени мултимедийна презентация и филми, свързани с

историческото събитие. Поводът е 137-мата годишнина от
Освобождението на Търговище от османско владичество.
За предварителни заявки
от музея са предоставили телефонен номер: 0601/ 65216,
както и на адрес: бул. „Митрополит Андрей” 2 /Захариева
къща/. Входът за посещение
е 1 лев.

ратурна дейност, работи и
като дипломат в Белград.
Заболява и се лекува във
Франция, но през 1907 г.
се завръща и продължава
борбата срещу корупцията.
Умира на път за Гренобъл.
След 2 години, през 1909 г.
костите му са пренесени в
София.
Литературното творчество
на Величков е разнообразно.
Автор е на драми, разкази, а
литературно-критичните статии са за български и чужди
писатели. Той владее езици,
превежда различни творби.
Преводът му на Дантиевия
„Ад” е отличен и ненадминат.

Лимонът има силни антиканцерогенни свойства и
мощен ефект срещу кисти
и тумори, показва ново изследване.
Киселият плод е изследван срещу всички видове
рак. Съчетан със сода, действието му е още по-мощно,
категорични са учените. Лимонът има широк спектър на
действие при бактериални и
гъбични инфекции, ефективен е срещу вътрешни паразитни болести. Също така
регулира кръвното налягане
и служи като антидепресант,
тъй като успешно намалява
стреса.
Един от най-големите производители на лекарства в
САЩ провел 20 лабораторни
тестове от 1970 г. до сега.
Резултатите показват, че
лимонът унищожава карциногенни клетки на 12 вида
рак. Той предотвратява разпространението на карциногенните клетки и има 10
000 пъти по-силен ефект от
лекарства като "Adriamycin"
или дори химиотерапия. И
това, което е още по-интересно - този вид лечение с
екстракт от лимон и сода
унищожава само карциногенните клетки и не засяга
здравите.
Болният трябва да пие сок
от лимон с лъжичка сода бикарбонат. Този метод няма
ужасните странични явления, типични за химиотерапията.

През миналата година
бяха модерни диети като
полувегетарианство и такава, при която се консумира
храната на пещерните хора.
Ето кои ще бъдат най-популярните диети през тази
година.
1. 9-дневната диета - Първите три дни се яде само
ориз, вторите три -пилешко
или риба и последните три
дни е ред на зеленчуците.
По време на тази диета, тялото се изпълва с витаминен и минерален комплекс,
който намалява обема на
стомаха. Диетата е много
ефективна в комбинация с
упражнения. Масажът и хидротерапията са много добре допълнение към 9-дневната диета.
2. Диетата Ултима - Това
е програма за максимално
изчистване на мазнините
при средно напреднали и
напреднали трениращи с
нисък процент подкожни
мазнини, която е представена за пръв път през 1980
година от спортните консул-

танти Дан Дюкейн (19522000) и Майкъл Зумпано.
Диетата е предназначена
за хора с умерен процент
телесни мазнини - не повече от 15% за мъже и под
20% за жени. Основава се
на въглехидратна и калорийна ротация, за да се задейства кетогенезата.
3. Режимът 80/20 - базиран на теорията на икономиста Вилфредо Парето,
според който в много области на живота, в това число
и храненето, има само 20%
полезни. Правилото тук е
да се храним здравословно
през 80% от времето си, а
през останалите 20% да си
позволяваме вредни храни.
4. Диетата със зелено
кафе - предпочитана от много холивудски знаменитости. Смята се, че суровите
кафени зърна са богати на
хлорогенна киселина, която
намалява мазнините, понижава кръвното налягане и
регулира обмяната на вещества и нивото на кръвната захар.

Диляна СТОЙЧЕВА
Мирослава Каменова от
клуб „Батик” към Младежкия дом в Търговище, с ръководител Славка Георгиева, получи почетна диплома
за успешно представяне от
Международното
биенале
за детски рисунки в Техеран,
Иран.
Дипломата е подписана от
директора на Главния институт за интелектуално развитие на децата и младежите,
който организира биеналето.
По данни на организаторите
в конкурса са участвали над
8 000 детски творби от цял
свят.
Димана Стойчева пък е
големият победител в конкурса „Коледа, Коледа!” на
е живяла бедно. "Брилянт- сайта за детски конкурси по
ните му шедьоври изискват изобразително изкуство ART
човешка саможертва" пише тя. - Той довеждаше
всеки около него до отчаяние. Никой в семейството
ми не е успял да избяга от
хватката на този гений."
След смъртта на художника, френското правителство внася промени в Закона за наследството, за да
позволи на наследниците на
Пикасо да плащат дължимите такси в изкуство, а не в
пари. От това, което остава,
Марина Пикасо наследява
2/10, както и вилата „Ла Калифорни" в Кан, която също
продава в момента.

CONTESTOR.
„Великолепно използване
на техника „Батик”. Много
добро съчетаване на цветовете!” е коментарът под
творбата на Димана. „При
класирането сме се старали
да откроим оригиналността и
фантазията съчетани с умело
използване на техниката. На
по-големите деца предложихме да нарисуват по-сложни
картини, използвайки студените цветове на зимата, но с
контраста на топлите тонове
на коледното настроение! За
тях темата бе по-отворена.
Предизвикателство бе, съчетанието на преобладаващи
студени с топли цветове в
картини със сюжет по избор.”
– коментират организаторите.
Големият победител в конкурса печели грамота от галерия „Галас Арт” в
Стара Загора и художествени материали
на стойност 150лв.
Всички отличени
творби ще бъдат изложени в галерията
на организаторите и
ще се предлагат на
цена 60лв., а приходите са предназначени за благотворителност – ще
бъдат дарени на
Дом за сираци 'Св.
Николай', или както
е по-известен, приютът на отец Иван
от Нови Хан.

137 години от Освобож- Внучката продава
дението на Търговище картини на Пикасо

Продажба: Монета от един

цент - за 2 млн. долара

Американска медна монета с номинал от 1 цент от
1793 г. бе продадена на търг
за 2,35 милиона долара, съобщава Fox News. Името на
новия собственик на антика-

та не се съобщава.
Монетата се появява,
когато в САЩ започват да
печатат собствени пари.
На обратната й страна е
изобразена верига от 13
пръстена, символизираща
единството на 13-те първи
американски колонии. Дизайнът на паричката е предизвикал недоволство, тъй
като халките са символ на
робството. Впоследствие те
са заменени с венец.

Марина Пикасо продава
част от своята лична колекция, наследена от прочутия
й дядо, оценена на 290 милиона щатски долара. Сред
седемте творби, които внучката на Пабло Пикасо има
намерение да изтъргува, е и
„Портрет на жена - Олга" от
1923 г.. На картината е изобразена първата съпруга на
испанския художник - Олга
Кохловара, руска балерина,
която е и баба на Марина.
Внучката всъщност нашумя през 2001 г., когато
издаде книгата „Пикасо:
моят прадядо", която има
отровен привкус заради пагубното влияние на художника върху фамилията. След
смъртта му през 1973 г.,
дългогодишната му любовница, както и внукът му се
самоубиват. Най-големият
му син пък е пияница, пише
изд. Lifestyle
За разлика от роднините
си, които са се възползвали
от името на дядо й, Марина

на 2015 година

Награди за деца
от клуб „Батик”
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Десетте най-добри

„С труд и отдаденост
се постига всичко”

на спортното училище „Никола Симов” - Търговище

(от 1 стр.) Ивана Георгиева, вдигане на тежести, девети е Веселин Василев, спортна
стрелба, а десетката
затваря Пламен Шейтанов, спортна гимнастика.
В отборното класиране футболистите
окупираха призовите
места. Първото място
бе за отбора по фут-

бол – деца, втори в
подреждането е отборът по футбол – старша възраст, а трети
– отборът по футбол –
младша възраст.
През
изминалата
година
спортистите
на „Никола Симов” са
спечелили общо 65
медала от държавни
първенства, от които
26 златни, 16 сребър-

ни и 23 бронзови. Директорът Кольо Калев
благодари на учители
и треньори за усилията, които полагат, за
да растат като добри

спортисти и будни младежи техните възпитаници и пожела на всички през новата година
да покорят още по-високи спортни върхове.

Спортните клубове определиха своите първенци за годината
СКСС „Светкавица”
1. Антоанета Бонева -1 м. Световна купа
Форт Бенинг САЩ - пн.пистолет. 3 м. СК
Марибор - пн. и м/к пистолет - Словения; 6 и
8 м. ФСК Габала -пн и м/к пистолет - Азербайджан; 4м. Световна ранглиста на пневматичен пистолет; 7м. Световна ранглиста
на малокалибрен пистолет; 3 м. Европейска
ранглиста пн. пистолет; Двукратен държавен
шампион на пн. и м/к пистолет.
2. Мирослава Минчева- девойки младша
възраст -1 м. ДП пневматичен пистолет; 1 м.
малокалибрен пистолет; 1 м. Международен
турнир Нитра - Словакия; 3 м. МТ Белград
3. Янина Станчева - жени -1 м. ДП м/к пушка; 2 м. ДП пневматична пушка; 3 м. МТ Нови
сад
4. Филип Стоянов - юноши старша възраст
- 1м. ДП пн. пистолет; 1 м. ДП м/к пистолет
5. Кристияна Стоянова - девойки старша
възраст - 1 м. ДП м/к пистолет; 1м. пн. пистолет и 2 м. м/к на МТ Нови сад.
6. Веселин Василев - юноши старша възраст
- 1м. ДП м/к пистолет -50м.; 3 м. ДП м/к 30+30
7. Румина Георгиева - девойки младша възраст - 2 м. ДП 30+30 и 3 м. ДП -пневматичен
пистолет.
Фатиме Ахмедова- девойки старша възраст
- 2 м. ДП пневматична пушка. 3 м. ДП м/к пушка
8. Моника Костова - жени - 3 м. ДП м/к пистолет
Мария Драганова - девойки старша възраст
- 2 м. ДП
м/к пушка
9. Стоян Спасов - юноши старша възраст - 3
м. ДП пн.пистолет
Иван Иванов - юноши младша възраст - 3 м.
ДП м/ к пистолет 50м.
10. Виктория Стойчева - момичета - 3 м ДПпн. пушка
Диляна Славчева - момичета - 2 м. ДП м/к
пушка
Деница Минчева - момичета - 2 м. ДПН м/к
пистолет.
Отбор на 2014 г. – Жени – пистолет: Антоанета Бонева, Моника Костова, Дарина Йорданова – 1 м. ДП пневматично оръжие.
Треньори: Христо Маринов, Борис Димитров, Дияна Асенова, Рени Йорданова,
Моника Костова.
СК „Олимпиец” – свободна борба
1. Светослав Петров - кадети - 3 място Европейско първенство; 1м ДЛШ
2. Славелия Спасова - девойки – 1 м. ДЛПдевойки; 2 м. ДЛП-жени; З м. ДЛОШ-жени; 9
м. Световно първенство за девойки
3. Мустафа Мустафов - кадети - 1 м. ДЛП;
1 м. ДЛОШ; 11 м. Европейско първенство за
кадети
4. Ведат Исмаилов - кадети – 2 м. ДЛОШ; 5
м. ДЛП; 13 м. Европейско първенство за кадети.
5. Денис Зекериев - момчета - 1м. ДЛОШ;
8 м. ДЛП
6. Сертан Хюсеинов - кадети – 2 м. ДЛОШ;
9 м. ДЛП
7. Петър Петров - момчета – З м. ДЛП; З м.
ДЛОШ
8. Алтан Исмаилов - кадети – З м. ДЛОШ; З
м. МТ „Динко Петров”; 10 м. ДЛП
9. Тугай Алиев – момчета – 3 м. ДЛОШ; 10

м. ДЛП за кадети
10. Никола Лозанов - момчета – 2 м. ДЛОШ;
10 м. ДЛП
Октай Хасанов – момчета – З м. ДЛП; 5 м.
ДЛОШ
Треньори: Стефан Стойков, Стойчо Ненов, Ерхан Ахмедов

СК „Торнадо” – Спортна гимнастика
1. Светослав Ангелов – младежи - държавен
турнир „Купа България” - 1 златен медал /многобой/, 3 сребърни /кон с гривни, успоредка и
халки/, 2 бронзови /земя и висилка/; ДЛОП – 1
златен медал /кон с гривни/, 1 сребъдерен /
прескок/, 4 бронзови /многобой, халки, успоредка и висилка/; ЕП за младежи в София – 12
м. отборно класиране.
2. Георги Иванов – юноши старша възраст –
ДТ „Купа България” – 1 златен медал /земя/, 4
сребърни /многобой, прескок, успоредка, висилка/, 1 бронзов /халки/; 1 м. отборно класиране ЛОП – 3 златни медала /земя, прескок,
успоредка/, 1 сребърен /халки/ и 1 бронзов /
висилка/, 3 м. отборно. 10 медала от Международни турнири.
3. Пламен Шейтанов - юноши младша възраст - ДТ „Купа България” – 1 м. отборно, 1
златен медал /успоредка/, 2 бронзови /висилка и многобой/; ДЛОП – 2 м. отборно, 2 сребърни медала /успоредка и висилка/.
4. Исмет Исметов и Велислав Филипов
5. Станислав Кирилов, Васил Василев и Милен Енчев
6. Стоян Стоянов, Христо Цачев, Ивелин
Иванов
7. Петър Косев, Алекс Косев, Алекс Иванов,
Пламен Каралийски
8. Миркаан Стефанов, Алекс Петров, Галин
Иванов
9 .Димитър Иванов, Зейхат Седатов, Красимир Димитров
10. Мелих Мустафов, Александър Тодоров,
Джан Мустафов, Жислав Жечев
Отборно класиране:
1. Юноши старша възраст – 1 м. „Купа България”; 3 м. ДП и 1 м. МТ „Л. Солачки”
2. Юноши младша възраст – 1 м. „Купа България”; 2 м. ДП и 3 м. МТ „Л. Солачки”
3. Момчета старша възраст – 2 м. „Купа България; 3 м. ДП.
Треньори: Снежана Стоянова, Димитър
Стоянов, Борислав Илиев, Данаил Шейтанов.
Спортна гимнастика и акробатика
на СК „Светкавица”
1. Теодор Трифонов - спортна гимнастика - 7
титли, шампион многобой и 1 бронзов медал
от 8 състезания. От Държавни първенства
и международни турнири (Турция, Сърбия,
България) завоювал общо 21 златни и 20 сребърни и бронзови медали - национален състезател.
2. Калоян Русев- спортна гимнастика - ДП
вицешампион в многобой и шест шампионата,
сребърен медал на халки „Купа България”.
3. Ивайло Радев - спортна акробатика - ДП
бронзов медал многобой и 3 м. в шампионат.
Спортна гимнастика - 1 м. отборно ДП и 8 м.
успоредка.
4. Сезар Топчу - Сп. гимнастика – ДП 7 място; финал на висилка и 7 място /успоредка/ на
„Купа България”.
5. Николай Лилов - Сп. гимнастика - 1 м. ДП

отборно. „Купа България” отборно - 3 м.
6. Александър Колев - Сп. гимнастика – 1
ДП отборно. „Купа „България” отборно – 3 м.
7. Атила – Дениз Назимов -1 м. отборно
спортна акробатика и 4 м. финал спортна
гимнастика; турнир „Дунавски звездички” 1м.
многобой и международен турнир „Л. Солачки” - 5медала; 2 м. многобой
8. Петър Стефанов - Сп. акробатика -1 м. отборно; 1 м. многобой и 5 финал. Спортна гимнастика - МТ „Л. Солачки” - 6 медала.
9. Александър Христов - Сп. гимнастика турнир „Дунавски звездички” - 1 м. многобой;
МТ „Л. Солачки” 4 м. /многобой/ финал земна
гимнастика. Сп. акробатика - 1м отборно.
Валентин Витанов - Акробатика - 1 м. отборно. Гимнастика - МТ „Л. Солачки” - два
медала.
Валентин Калинов – Сп. акробатика - 1 м.
отборно МТ „Л. Солачки” - два медала
10. Младен Младенов - Сп. гимнастика – 4
м. /многобой/ ЗРП и 6 м. финал на МТ „Л. Солачки”
Никола Пенков - Сп. гимнастика - ДП - 1 м.
отборно, „Купа България” - 3 м. отборно.
Треньори: Румяна Чукарска, Дмитрий
Николов
СК „Алегро” – художествена гимнастика
1. Мина – Магдалена Димитрова
2. Валентина Стойнева
3. Гергана Дянкова
4. Гергана Атанасова
5. Ева Андреева
6. Владислава Янева
7. Симона Аврамова
8. Светлана Петрова
9. Зери Кадирова
10. Рая Великова
Ансамбъл на 2014 г. - Девойки старша възраст – Ева Андреева, Светлана Петрова, Цветина Димитрова, Теодора Неделчева
Отбор на 2014 г. – Валентина Стойнева,
Гергана Дянкова
Треньори: Св. Куюмджиева, Д. Митева,
В. Христова, С. Аврамова

СК по тенис на маса
„Пътинженерингстрой -Т Светкавица”
1. Габриела Вълчанова - златен медал на
двойки девойки до 21 г.; бронзов медал на
двойки до 18 г.; 5 м. индивидуално на двойки
до 21 г.; 5 м. индивидуално на двойки до 21 г.;
5 м. см. двойки до 21 г.; 5 м. см. двойки до 18г.;
9 м. двойки жени.
2. Светозар Стоянов - бронзов медал на
двойки младежи до 21 г.; 5 м. индивидуално
младежи до 21 г.; 5 м. см. двойки до 21 г.; 9 м.
двойки мъже
3. Бранислав Белчев – 5 м. индивидуално
младежи до 21 г.; 5 м. двойки младежи до 21
г.; 5 м. см. двойки до 21 г.; 5 м. индивидуално
юноши до 18г.; 5 м. двойки юноши до 18г.; 5 м.
см. двойки до 18г.
4. Пламен Алексиев
5. Борислав Матеев
6. Виктория Харизанова
7. Весела Асенова
8. Антоан Антонов
9. Иван Петров
10. Стефани Цанева
Отбор за 2014 г.
1. Младежи до 21 г. – сребърен медал
2. Юноши до 18 г. – бронзов медал

(от 1 стр.) Беше много
тежко и емоционално…
и, разбира се - голяма
чест да бъда победителят на този конкурс.
След това спечелих и
други първи места и
Гранд при-та, но въпреки това, уверена съм,
че винаги ще помня
„Звездици за Лора”, а
представянето ми там
ще остане в сърцето и
съзнанието ми.
- Как реши да се
явиш на кастингите
за „Гласът на България”?
- Спонтанно, всъщност. За мен 2014 г.
беше една успешна година в музикален план.
За човек с една-две години опит на сцена спечелих много престижни
награди. Майка ми и
лелите ми, които винаги
ме подкрепят във всичко, ме насочиха към
идеята да се опитам в
нещо по-мащабно от
конкурсите. Тогавашният ми вокален педагог – г-жа
Колева, ме
посъветва
да избера
„Гласът на
България“.
Така и направих.
Следях
и
двете
предишни
издания на
формата.
Мисълта,
че може да
имам възможността
дори просто веднъж
да пея с
Ку-Ку Бенд и то пред
такава публика… само
като се сетя колко недостижимо ми звучеше. И така, на 28-ми
юни се явих на предварителния кастинг, бях
одобрена и преди да се
усетя - една от мечтите
ми се сбъдна.
- Промени ли се ти
самата по време на
формата?
- Да, със сигурност.
Смея да твърдя, че съм
от хората, които бързо
учат. Учех се от страхотните професионалисти в групата, учех се
от треньорите, особено
от моя – Десислава,
учех се и от останалите
участници. Промени се
нагласата ми при излизане на сцена – винаги
адски съм се притеснявала, докато към финалните етапи на шоуто
притеснението се беше
превърнало в приятно
вълнение. Промени се
погледът ми към музиката… израснах доста.
Повярвах и се убедих,
че с труд и отдаденост
може да се постигне
всичко.
- Срещаш ли различно отношение от
хората около теб след
предаването, след по-

бедата?
- Сред близките ми
– не. Цялото ми семейство винаги ме е подкрепяло във всичко, за
което съм им адски благодарна. Наясно съм,
че подкрепата е изключително важно нещо за
всеки млад човек. Сред
останалите хора – да.
В родния ми град Попово бях посрещната с
много радост и гордост.
Съучениците ми, учителите ми, приятелите ми
много се радват за мен.
- Разкажи ни малко
от кухнята, така да се
каже, на шоуто? Какви бяха отношенията
ви с останалите участници? Поддържате
ли някакви контакти
след края му?
- С останалите участници в „Гласът на България”
поддържаме
страхотни отношения.
Смея да кажа дори, че
и нови приятелства се
зародиха там. Все пак

бяхме постоянно заедно в продължение на
два месеца. Пеехме,
репетирахме заедно, по
цял ден в залата, а вечер в хотела. Привързахме се един към друг и
всеки гледаше да помага на останалите. Краят
на формата в никакъв
случай не слага край на
отношенията ни. Страхотно е да имаш досег
до други млади хора, с
които имаш общи интереси и мечти.
- Кой беше най-вълнуващият момент за
теб в предаването?
Какво ще запомниш?
Какви чувства останаха в съзнанието ти от
формата?
- Всяко излизане на
тази сцена е вълнуващо! Със сигурност на
самия финал вълнението беше най-голямо…
дори не го помня, просто едно „бяло петно“ в
сзнанието ми. Като се
върна назад към концертите си спомням,
че при почти всяко изпълнение имаше нещо,
което да ме притеснява
и плаши, нещо, което
за първи път ще представям. Например на
третия концерт трябваше да изпълня песен

на Шер. Много от зрителите ме сравняват с
нея, заради плътността
в гласовете ни. Точно
заради тази прилика
реших с помощта на
Евгени Димитров – Маестрото и целия бенд
да променим аранжимента на песента. Получи се нещо различно
и красиво. По-късно от
Ку-Ку Бенд ми беше
възложена задачата да
изпълня японска песен.
Леле, там наистина бях
доста затруднена. Но
все пак се получи…
Моментът,
който
няма никога да забравя,
беше първият концерт
на живо. Тогава Деси
се разплака на изпълнението ми на баладата
Answer. Това беше едно
изключително признание за мен! Връхлитат
ме безброй страхотни
спомени, безумно ми
липсва всичко, свързано с формата - работата
с бенда, препоръките на
треньорите и Слави
Трафинов,
изключителното
внимание
на
целия екип.
Беше едно
страхотно
преживяване и наистина съжалявам,
че свърши.
- Какво
ти предстои след
победата? Какви
са плановете ти за
годината?
- След победата ми
предстои запис на сингъл, който е част от наградата ми. Предстои
ми много работа, надявам се и много изяви…
След учебната година
ще се преместя в София. Там ще започна
и сериозни занимания
и уроци по вокална
подготовка, както и по
солфеж и инструмент.
Смятам да се захвана с
развитието си доста посериозно и да инвестирам паричната част от
наградата си в това.
- Все още сме в началото на 2015 година, пожелай нещо за
себе си, за близките
ти, за читателите на
„Търговищки НОВИНИ”?
- Желая на себе си
тази победа да е началото на кариерата ми.
На близките си, както
и на читателите ви, желая много здраве и много щастие. Желая на
всички безброй поводи
за радост. Пожелавам
ви да вярвате в себе си
и да не спирате да опитвате, защото мечтите
наистина се сбъдват.
Желая ви спокойна и
успешна година!

Понеделник, 19 януари 2015 г.
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www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
41 кв.м. Запад 3, ет.6, гарсониера
24 000
52 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2, двуст. тухла 43 000
56 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 38 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, двустаен,
ново строителство
43 000
71 кв.м. В района на новата Полиция,
ет. 4, двустаен тухла
59 500
76 кв.м. В района на Здравна каса,
ет. 6, двустаен панел
38 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000

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

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

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

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

ÊÓÏÓÂÀ

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

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

РЕКЛАМНА
ТАРИФА
Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!



РЕКЛАМИ



ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

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

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



F-

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ”
BG 051PO001–2.1.07

Инвестира
във вашето бъдеще!

Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните
отношения и превантивни действия за ограничаването й”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кариерен център Търговище при Търговско – Промишлена Палата - Търговище организира на 21 януари 2015
година – (сряда) „Ден на отворени врати“
В рамките на информационния ден ще бъдат представени дейността на центъра и възможностите за получаване
консултации и услуги за кариерно израстване на заети
лица. Мероприятието ще се проведе в сградата на ТПП
- Търговище от 10.00 часа, на адрес град Търговище, ул.
„Бенковски” 2, етаж 2. След запознаването с дейността
на кариерния център на желаещите участници ще бъдат
предоставени консултации за кариерно израстване. Участниците ще получат също информационни материали по
темата на информационния ден.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
BG 051PO001–2.1.07
"Инвестира във вашето бъдеще"
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към
неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската търговско-промишлена палата носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да
се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”

Продавам 500 кв.м.
дворно място със
стари постройки на
ул. „Никола Симов”
№ 1 в Търговище
Тел.: 0895 54 56 63
и 0893 425 400

Купувам
ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА
И ТРУПИ
Сече със собствена техника
Тел.: 0896 57 40 76

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

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

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

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

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

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

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

ни и
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Директен полет
21.00 ч. - трилър

19 януари
БНТ 1

19:30 Напълно непознати сериал
20:30 Скуби Ду и мечът на самуbTV Action
рая - анимация
08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал 22:30 Двама бащи, двама синове - сериал
10:00 Щитът - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат-сериал
bTV Lady
13:00 Червен колан - драма
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
15:00 Истинско правосъдие 09:00 Освежи дома си с Деби
сериал
Травис - лайфстайл
16:00 Щитът - сериал
09:30 Уикенд в Европа 17:00 Военна болница - сериал
лайфстайл
18:00 Кости - сериал
10:30 Мода и шик - модно
19:00 Ренегат - сериал
предаване
20:00 Снайперисти - сериал
11:00 Блясък - модно предаване
21:00 bTV Новините
11:30 Папараци
22:00 Къщата на смъртта 12:30 Д-р Зоуи Харт- сериал
ужаси
13:30 Далас - сериал
00:00 В обувките на Сатаната - 14:30 Али Макбийл - сериал
сериал
15:30 Ангели и пазители сериал
bTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал
08:00 Никита - сериал
18:00 Незабравима - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
10:15 Преди залеза - драма
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:30 Никита - сериал
21:00 Далас - сериал
13:30 Трета смяна - сериал
15:30 Неомъжена бяла жена - 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
трилър
18:00 Ризоли и Айлс: КриминалNova TV
ни досиета - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Спасете ме - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Директен полет - трилър 11:30 Бон Апети
23:15 Безсрамници - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
bTV Comedy
13:30 Моята карма - сериен м
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Да почувстваш Минесота 14:30 Момичето, което обичах
- сериен
bTV
- романтичен
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
12:00 Напълно непознати
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
- сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 19:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Тайните на времето 14:00 Кое е това момиче -сериал 20:00 Х Factor - шоу
22:00 Господари на ефира - шоу
сериал
14:30 Модерно семейство 22:30 Тайнствени афери - сериен
15:30 Светлината на моя
сериал
23:30 Новините на Нова
живот - сериал
15:30 Най-ужасната седмица
17:00 bTV Новините
- сериал
Kino Nova
17:30 Лице в лице
16:00 Кухня- сериал
08:00 Хъд - драма
18:00 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
09:50 Правителството - сериал
19:00 bTV Новините
18:00 Кое е това момиче 11:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 Милост - сериал
сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал
21:30 Истински истории 18:30 Столичани в повече 13:00 Смърт на погребение реалити
сериал
комедия
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Преброяване на дивите
зайци /100 години
българско кино/
14:10 Зелената линейка
14:40 Днес и утре
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 100 години
от рождението на
Петър Увалиев
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Козият рог /100 години
българско кино/

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Гарванът - сериал
10:00 Червени небеса - екшън
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Париж: Криминални
разследвания- сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Гарванът - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Париж: Криминални разследвания - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Противоотрова - трилър
23:55 Хавай 5-0 - сериал

TV 7

09:30 Черната роза - сериал
10:30 Великолепният век сериал
11:30 Карма - сериал
12:30 Новини
13:00 Страсти в Тоскана сериал
14:00 Забранена любов:
Майорка - сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
15:30 Новини
16:00 Кантора Митрани сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Новини
19:30 Акцент
20:00 Спорт 7
21:00 До живот - сериал
22:00 Новини

Kino Nova - Преводачката
21.00 ч. - трилър

20 януари
БНТ 1

14:45 Сред дивата природа приключенски
17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Войната на Чарли Уилсън - драма
23:10 От местопрестъплението
- сериал

20:30 Скуби Ду: Мистерията
20:00 От местопрестъплението
започва - комедия
- сериал
08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал 22:30 Двама бащи, двама сино- 21:00 Преводачката - трилър
ве - сериал
23:40 От местопрестъплението
10:00 Щитът - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
- сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
bTV Lady
Diema TV
13:00 Път към отмъщението 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 09:00 Гарванът - сериал
трилър
09:00 Освежи дома се с Деби
10:00 Сапьорски отряд: Афга15:00 Истинско правосъдие Травис - лайфстайл
нистан - документален
сериал
09:30 Уикенд в Европа
12:00 Теория за големия взрив
16:00 Щитът - сериал
10:30 Мода и шик - лайфстайл
- сериал
17:00 Военна болница - сериал 11:00 Блясък - модно предаване 12:30 Полицейска академия 18:00 Кости - сериал
11:30 Търси се - токшоу
сериал
19:00 Ренегат - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:30 Париж: Криминални
20:00 Снайперисти - сериал
13:30 Далас - сериал
разследвания- сериал
21:00 bTV Новините
14:30 Али Макбийл - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
22:00 Падналият ангел - ужаси 15:30 Ангели и пазители- сериал 15:30 Среднощен ездач -сериал
23:45 В обувките на Сатаната - 17:00 Огледален свят - сериал 16:30 Гарванът - сериал
сериал
18:00 Незабравима - сериал
17:30 Полицейска академия 19:00 Али Макбийл - сериал
сериал
bTV Cinema
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:30 Теория за големия взрив
08:00 Никита - сериал
21:00 Далас - сериал
- сериал
09:00 Трета смяна - сериал
19:00 Париж: Криминални раз10:15 Убийство в Гринуич -драма 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
следвания - сериал
12:30 Никита - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
13:30 Трета смяна - сериал
Nova TV
21:00 Студио Купа на Лигата
14:30 Трета смяна - сериал
06:20 Здравей, България
21:45 Футбол: Ливърпул 15:30 Директен полет - екшън 09:30 На кафе - НТВ
Челси, първи полуфи18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 11:30 Бон Апети
нален мач за Купата
12:00 Новините на Нова
ни досиета - сериал
на Лигата, директно
12:30 Огнено сърце - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Градска жега - екшън
TV 7
14:30 Момичето, което обичах 09:30 Черната роза - сериал
23:00 Безсрамници - сериал
сериен
10:30 Великолепният век bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
сериал
09:00 Комиците - шоу
16:30
Малката
булка
сериен
11:30 Карма - сериал
10:00 Скуби Ду и мечът на самуbTV
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
рая - анимация
06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
13:00 Страсти в Тоскана 12:00 Напълно непознати 09:30 Преди обед - токшоу
20:00 Подли камериерки сериал
сериал
12:00 bTV Новините
сериен
14:00 Забранена любов:
13:00 Столичани в повече 12:30 Шоуто на Слави
21:00 Х Factor - шоу
Майорка - сериал
сериал
13:30 Тайните на времето 15:00 Въпрос на гледна точка
14:00 Кое е това момиче -сериал 22:00 Господари на ефира сериал
22:30
Тайнствени
афери
сериен
15:30 Новини
14:30 Модерно семейство 15:30 Светлината на моя
23:30 Новините на Нова
16:00 Кантора Митрани сериал
живот - сериал
Kino Nova
сериал
15:30 Най-ужасната седмица 17:00 bTV Новините
09:30 Правителството - сериал 17:00 Нюзрум
сериал
17:30 Лице в лице
10:30 Д-р Хаус - сериал
18:00 Опасни улици - сериал 16:00 Двама бащи, двама сино- 11:30 Въпрос на чест - сериал 18:30 Новини
19:30 Акцент
ве
сериал
19:00 bTV Новините
12:30 Последното изкушение на 20:00 Отчаяни съпруги 17:00 Аламинут - шоу
20:00 Милост - сериал
Христос - драма
сериал
18:00 Кое е това момиче -сериал
21:30 Истински истории 15:40 Войната на Чарли Уилсън 21:00 До живот - сериал
18:30 Столичани в повече реалити
- драма
22:00 Новини
сериал
22:30 Шоуто на Слави
17:45 Правителството - сериал 22:30 Кантора Митрани 19:30 Напълно непознати 23:30 bTV Новините
19:00 Д-р Хаус - сериал
сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Козият рог /100 години
българско кино/
14:30 В кадър
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Оркестър без име /100
години българско кино/

bTV Action

СРЯДА

bTV Cinema - Ханкок
21.00 ч. - екшън

21 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Оркестър без име /100
години българско кино/
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Понеделник сутрин /100
години българско кино/
00:30 Бързо, лесно, вкусно

bTV

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

bTV Action

08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Падналият ангел - ужаси
15:30 Италианска Серия А обзор
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал
18:00 Кости - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Пустинята - приключенски
00:00 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:30 Блокада - криминален
13:00 Никита - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Градска жега - екшън
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Ханкок - екшън
23:00 Безсрамници - сериал
00:00 Забавление - ужаси

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Скуби Ду: Мистерията
започва - комедия
12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Кое е това момиче - сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:30 Най-ужасната седмица сериал
16:00 Двама бащи, двама синове - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Кое е това момиче - сериал
18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Напълно непознати
- сериал
20:30 В добро или лошо - екшън

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Тъмно минало
21.00 ч. - трилър

22 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Понеделник сутрин /100
години българско кино/
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Смъртоносно подозрение - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Осъдени души /100 години българско кино/

bTV

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

bTV Action

08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница сериал

22:30 Двама бащи, двама сино- 20:00 От местопрестъплениеве - сериал
то - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал 21:00 Чудовищно - трилър
22:45 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:45 Въпрос на чест - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
Травис - лайфстайл
Diema TV
09:30 Уикенд в Европа
09:00 Гарванът - сериал
10:30 Мода и шик - лайфстайл 10:00 Сапьорски отряд: Афга11:00 Блясък - модно предаване
нистан - документален
11:30 Cool…T- лайфстайл
11:00 Безследно изчезнали 12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
13:30 Далас - сериал
12:00 Теория за големия
14:30 Али Макбийл - сериал
взрив - сериал
15:30 Ангели и пазители 12:30 Полицейска академия
сериал
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал 13:30 Париж: Криминални
18:00 Незабравима - сериал
разследвания - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
15:30 Среднощен ездач 21:00 Далас - сериал
сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
16:30 Гарванът - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Полицейска академия
- сериал
Nova TV
18:30 Теория за големия
06:20 Здравей, България
взрив - сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Париж: Криминални
11:30 Бон Апети
разследвания - сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Кобра 11- сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах 22:00 Бягство от Алкатраз екшън
- сериен
16:00 Новините на Нова
TV 7
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Черната роза - сериал
18:00 Сделка или не – тв.игра 10:30 Великолепният век 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Подли камериерки 11:30 Карма - сериал
сериен
12:30 Новини
21:00 Специално разузнаване 13:00 Любов и тайни в Лари- сериен
чи - сериал
22:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Забранена любов:
22:30 Тайнствени афери - сериен
Майорка - сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Въпрос на гледна точка
15:30 Новини
Kino Nova
16:00 Кантора Митрани 08:10 Обирът - екшън
сериал
09:50 Правителството - сериал
17:00 Нюзрум
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 18:30 Новини
13:00 В очакване на Супермен 19:30 Акцент
20:00 Отчаяни съпруги -документален
сериал
15:10 Преводачката - трилър
17:45 Правителството -сериал 21:00 До живот - сериал
22:00 Новини
19:00 Д-р Хаус - сериал

10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Пустинята - екшън
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал
18:00 Кости - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Целувки и куршуми комедия
00:30 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:45 Забранена зона - трилър
13:00 Никита - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Ханкок - екшън
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Тъмно минало - трилър
23:00 Безсрамници - сериал
00:00 Звездни рейнджъри 3:
Мародер - екшън

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 В добро или лошо - екшън
12:00 Напълно непознати комедиен сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Кое е това момиче - сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:30 Най-ужасната седмица сериал
16:00 Двама бащи, двама синове - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Кое е това момиче -сериал
18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Напълно непознати сериал
20:30 Проби и грешки - комедия
22:30 Двама бащи, двама синове - сериал

23:30 Без пукната пара - сериал 15:15 Синовете на Кейти
Елдър - уестърн
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
20:00 От местопрестъплениеТравис - лайфстайл
то - сериал
09:30 Пътешествия - докумен21:00 Капитан Корели - драма
тална поредица
23:40 От местопрестъпление10:30 Мода и шик - модно
то - сериал
предаване
11:00 Блясък - модно предаване
Diema TV
11:30 Топ дестинации 08:50 Гарванът - сериал
лайфстайл
09:50 Бягство от Алкатраз 12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
екшън
13:30 Далас - сериал
12:00 Теория за големия взрив
14:30 Али Макбийл - сериал
- сериал
15:30 Ангели и пазители 12:30 Полицейска академия
сериал
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал 13:30 Париж: Криминални
18:00 Незабравима - сериал
разследвания - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
15:30 Среднощен ездач 21:00 Далас - сериал
сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
16:30 Гарванът - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 17:30 Полицейска академия
- сериал
Nova TV
18:30 Теория за големия взрив
06:20 Здравей, България
- сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Париж: Криминални
11:30 Бон Апети
разследвания - сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Кобра 11 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах 22:00 Клопка - екшън
- сериен
TV 7
16:00 Новините на Нова
09:30 Черната роза - сериал
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Великолепният век 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
11:30 Карма - сериал
20:00 Подли камериерки 12:30 Новини
сериен
13:00 Любов и тайни в Ларичи
21:00 Специално разузнаване
- сериал
- сериен
14:00 Забранена любов:
22:00 Господари на ефира - шоу
Майорка - сериал
22:30 Тайнствени афери - сериен 15:00 Въпрос на гледна точка
23:30 Новините на Нова
15:30 Новини
16:00 Кантора Митрани Kino Nova
сериал
08:00 В очакване на Супермен 17:00 Нюзрум
документален
10:00 Правителството - сериал 18:30 Новини
19:30 Акцент
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 20:00 Отчаяни съпруги сериал
13:00 Циркът на кошмарите:
21:00 До живот - сериал
Чиракът на вампира 22:00 Новини
екшън
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ТЕСТ * САМО ЗА ЖЕНИ

Харeсвате ли се на мъжете?
1. Срещате в компания
приятен мъж, който много
ви харесва. Как реагирате?
А/ старая се по всякакъв начин да привлека
вниманието му
б/ хвърлям му многозначителни погледи
в/ надявам се сам да ме
забележи
2. Какви дрехи предпочитате да носите?
а/ спортни
б/ елегантни
в/ нямам определен
стил, обличам каквото ми
падне
3. Според вас имате ли
чувство за хумор?
а/ да
б/ понякога съм доста
остроумна
в/ не
4. Флиртували ли сте с
двама мъже едновременно?
а/ много пъти
б/ имала съм възможност, но не съм го правила
в/ никога
5. Когато разговаряте с
мъж, къде гледате?
а/ в лицето
б/ в очите
в/ някъде встрани
6. Най често дължината на косата ви е?
а/ дълга
б/ средно дълга, някъде
до ушите
в/ много къса
7. Излизате за първи
път с мъж и той се опитва да ви целуне по устата.
Как реагирате?
а/ отвръщам на целувката
б/ леко го отблъсквам
в/ подавам си бузата
8. Още от малка около
вас винаги е имало повече:
а/ момчета
б/ момичета
в/ момичета и момчета
поравно
9. За какво предпочитате най често да говорите с другите?
а/ за проблемите на човека до мен
б/ за себе си
в/ за интересни и любопитни неща
10. Ваш приятел ви
обижда
несъзнателно
пред много хора. Как реагирате?
а/ замълчавам си, но си
имам едно наум
б/ не обръщам внимание
в/ веднага отвръщам по
същия начин
РЕЗУЛТАТИ
5 И ПОВЕЧЕ
ОТГОВОРИ В/:
Имате сериозни проблеми с другия пол. Рядко се случва да привлечете някого с неудържима
сила. Причината за това
е във вашата неадекватност и лоша преценка на ситуациите, в
които попадате. Понякога изглеждате малко
груби и смешни. Липсва

ви женственост, чувство за хумор и умение
да прощавате на околните. Ако превъзмогнете всичко това, мъжете
няма да са толкова безразлични към вас.
5 И ПОВЕЧЕ
ОТГОВОРИ Б/:
Вие се справяте доста добре с мъжете.
Около вас винаги има
някой, с който можете
да излезете. Когато искате можете да бъдете
много чаровна, но това
до голяма степен зависи от настроението ви.
Мъжете харесват у вас
честността и преданото ви приятелство. Можете да бъдете предпочитан партньор, ако
надмогнете собствените си капризи, които понякога отблъскват.
5 И ПОВЕЧЕ
ОТГОВОРИ А/:
Вие определено привличате другия пол.
Още от най-ранна младост момчетата са се
заглеждали по вас и тайно са си мечтали да ви
спечелят. Вие притежавате магнетична сила, с
която привличате силния пол. В основата на
това е не само приятната външност, но и чувството ви за хумор, чар
и приятен характер.

Астрални знаци

ОВЕН Хубаво начало на седмицата, макар че задачите се трупат бързо.
Група Овни получават възможност да се включат в перспективни инициативи, втори имат добри оферти за ново място, трети разчитат на умели
партньори. Колкото и тежка да е работата, ще действате вдъхновено и
със завиден ефект, чувствате се оценени и подкрепени, а и сте пресекли стари
неразбирателства и интриги.
ТЕЛЕЦ Спорни делови дни - дори да се захващате с неприятни въпроси
като ремонти, изясняване на стар проблем. Телците не се месят в чужди
неразбирателства, разчитат на малко, но проверени партньори и приятели. В редица случаи сега очертавате насоки за бъдещо сътрудничество,
ще бъде във ваш интерес, ще се радвате на свобода за изява и утвърждаване, не
се двоумите за отговорността.
БЛИЗНАЦИ Лъвове и Водолеи ще ви карат да мислите за сътрудничество, приятелство, а защо не и любов. Е, Близнаците не забравят и
старата мъдрост: пази ме от близки, от врагове сам ще се пазя. Когато
в работата се натъквате на пречки, упорствате за преодоляването, нагърбвате се с чужди отговорности. По-добре ограничете периметъра си и бъдете
подчертано предпазливи за дела.
РАК Трудна седмица – работа много, а в екипа мъчно се постига съгласие. Раците ще се опитат да балансират, имат авторитет и той ще помогне, ако не играят някаква двойна игра. Иначе ще изпуснете добра
възможност да се утвърдите като лидер сред колегите, да ги поведете
към високи резултати и печалби. Предпазливи сте и предвиждате доста рискове
по пътя към желаното.
ЛЪВ Сега вие, Близнаци и Водолеи отваряте сърцето си за околния свят.
При някои Лъвове там личи утайката от натрупани проблеми и огорчения от близки, но това да не ги спира да търсят решения. Вероятно ще
имате възможност и в работата, и в личен план да покажете уменията,
смелостта и щедростта си. Приключвате с минали грижи и си разчиствате терен
за сбъдване на желания.
ДЕВА Срещате пречки в работата, не бързайте да сменяте стратегия,
цели. Доста Деви ще използват свободното си време да поискат помощ
от приятели, да подготвят по-добре практическото изпълнение на идеите
си. Бъдете внимателни с финансите, средствата ви не са много, може да
се наложи да пренасочите суми за по-спешни нужди, не според предварителния
си план.
ВЕЗНИ Седмицата е напрегната и ще ви изнерви. Група Везни не се
чувстват много разбрани и в близкия си кръг, какво остава от колеги,
шефове, клиенти. Не преувеличавайте и избягвайте спорове, за дълго
ще усложняват отношенията. А скоро сами ще се убедите, че не сте
били съвсем прави или сте гонили цел, която не ви е толкова важна. Бъдете сдържани и стриктни в обичайните дела.
СКОРПИОН Новата седмица идва със сериозни делови проблеми, не демонстрирайте сила и власт, където трябват такт и подкрепа, дискретно
изясняване на нещата. Някои Скорпиони се радват на добра форма и
пренебрегват препоръките за здравословен начин на живот, скоро ще
се убедят, че е грешка. Направете си точен график за работа и отдих и
ловете шансове, които наистина носят пари.
СТРЕЛЕЦ Сега не споделяйте в детайли делови планове, а и ще ви се
открият още шансове за реализация. Доста Стрелци се тревожат сега,
понеже им е обещавана помощ, а приятели и познати май забравят за
ангажимента. Споко, можете да се справите с рутинните дела, другото
ви се изяснява постепенно и лека полека навлизате в дейност, която ще
ви бъде интересна, а носи и доходи.
КОЗИРОГ Започва нова седмица, а вие трябва да приключите стари проблеми, за да стъпите на чисто и да изпълнявате амбициозните си планове.
Трудности ще има, Козирозите да не надценяват приноса си и бъдат повнимателни с околните, някои смятат, че гонят само своя си интерес. Избягвайте спорове, иначе ще се сетите за старата поговорка: когато двама
се карат, печели трети.
ВОДОЛЕЙ Вие, Близнаци и Лъвове сте готови да протегнете ръка на хората в обкръжението си дори те да не оценяват реалистично приноса ви в
службата. Водолеите да бъдат по-самовзискателни, могат повече, да подготвят по-сериозни проекти. Някои упорстват много в работа, трудят се на
2-3 места, но едва свързват. Отдъхнете малко, обмислете фактите, ще намерите
решение.
РИБИ Упорствате за промени в работата, те се очертават все по-ясно,
но и умората се натрупва. Рибите ще преценят задълбочено фактите,
едни проекти ще почакат, за втори случаи е по-изгодно да приемат
оферта за нови дейности или партньорства. Околните може да ви се
чудят, но вие сте далновидни и предпазливи, не се отпускате, преди да решите
задоволително трудния въпрос.

До какво води липсата на секс?

Сексът лекува, обединява, релаксира, удължава живота, пази от стрес,
активира производството на колаген, поддържа
сърцето здраво и освобождава ендорфини, които ни правят по-щастливи.
Какво обаче би се
случило, ако изведнъж
спрем да правим секс?
Ще причини ли това противоположния ефект?
Психолозите
казват,
че преди да дадат отговор, трябва да се провери
здравословното състояние на човека, начинът
му на живот, възрастта
или начинът му на изживяване на сексуалността.
Най-лошото е, когато
липсата на секс е неволна вследствие на неспособност за обвързване,
страх или психологически проблеми, които ни
карат да възприемаме
секса като заплаха. На
първо място ще трябва да
се разбере какво се крие
зад липсата на желание.
Тя може да е причинена
от липса на контакт с други хора, комплекси, ниска
самооценка, перфекционизъм или нарцисизъм.
За да избегнем опас-

но поведение, психолозите предлагат да компенсираме липсата на
секс с други занимания,
например спорт, както и
да потърсим хобита, които стимулират дяловете
на мозъка, свързани със
секса.
Ефектите от продължителното въздържане от
секс са различни. Нервната система се лишава
от естествения обезболяващ ефект, тъй като
ендорфините, които се
освобождават при секс,
облекчават
болката.
Страдащите от безсъние
са лишени от основното средство за лесно заспиване, а резултатът е
понижена концентрация,
лошо настроение, загуба
на рефлекси и умора. Губим защитата си от сърдечни проблеми, тъй като
сексът е отлично физическо упражнение. Липсата му се отразява зле на
нивото на холестерол при
жените. При двойките
липсата на секс предизвиква емоционален дисбаланс, изневери и раздяла. Накрая, ако правим
секс по-малко от един път
седмично, имунитетът ни
ще отслабне.

ЗНАЦИТЕ, ЧЕ СЕКСУ- нужен.
Третият сигурен знак, че
АЛНИЯТ ВИ ЖИВОТ Е
нещо не е наред с интимКАТАСТРОФА

Обичате партньора си,
хубаво ви да сте заедно,
забавлявате се, но влезете ли в спалнята искрата
загасва? Учените подредиха в един списък някои
от най-честите признаци,
че нещо в леглото не е
както трябва.
Първият признак, който
издава страстното затишие, е вашата разсеяност.
Искате да останете насаме с половинката си, но
постоянно мислите "Дали
изключих печката..?", "В
колкото часа утре е първата ми среща..?". Ако
подобни мисли се разхождат в главата ви по време
на секс, променете нещо.
Нормално е да сте по-агресивни по време на секс,
ако денят ви е бил лош или
сте ядосани, но не е хубаво да се притеснявате за
ежедневни проблеми, казват експертите.
Вместо да сте в дълбока
връзка с партньора си, вие
броите минутите до края,
водейки вътрешен монолог: "Ще свърши ли това
някога? Или "След 10 минути започва любимият ми
сериал". Коментар тук не е

ността е скоростното ви
обличане след секс. Това е
сигурна подсказка, че не се
чувствате комфортно близо
до партньора. Може да не
сте сигурни в себе си, но
каквато и да е причината,
трябва да поработите сериозно върху нея.
Не експериментирате.
Любовната ви игра е винаги една и съща, започвате
и приключвате по един начин. Не променяте позите,
нито местата, на които правите любов. Ако тези признаци са налице, то вашият
сексуален живот е наистина лош. Добрият секс позволява да бъдете отворени
към нови изживявания, защото никой дълбоко в себе
си не иска да бъде само
отгоре или само отдолу до
края на живота си.
Знакът "Едно мислите, друго правите" е друга
причина да се замислите
за интимния си живот. Не
е лошо понякога да фантазирате за друг, но ако изобщо не виждате реалната
си половинка, започнете да
се безпокоите. Ако искате
нещо различно, споделете
с партньора си.

Понеделник, 19 януари 2015 г.
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Да нахраним добитъка

Стара мома поглежда
вестника и възмутено го
захвърля.
- Мъжете са станали невъзможни!
- Какво се е случило?
- Погледнете, тук пише,
че вчера двама шахматисти са си разменили дамите!
***
Срещат се двама приятели:
- Чух, че си се оженил - казва единият.
- Аха - отговаря другият, - жена ми е отлична - и
в кухнята, и в постелята...
- Е как така успява навсякъде?
- Ами постлах й в кухнята.
***
- Какво е общото между
рибаря и журналиста?
- И при единия, и при другия, ако не внимаваш, можеш да се хванеш на въдицата.
***
Двама пияници пълзят по
жп линия и единият казва:
- Баджанак, тези стълби
край нямат!
- Спокойно, идва асансьорът!
***
Пред училището стои
мъж. Минава учителка и го
пита:
- Извинете, дете ли чакате?
- А, не! От бирата е...
***
- Господине, след като
пихте, защо не дадохте на
жена си да седне зад волана
и да кара колата?
- Господин полицай, аз
може и да съм пиян, но това
съвсем не означава, че съм
луд!

Повече оптимизъм за здраво сърце

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
мираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
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терола, физическата им активност, хранителният им режим
и дали пушат или не - показатели, ползвани от Американската асоциация за сърдечни
болести, за да се прецени състоянието на сърдечносъдовата
система. За всеки показател
участниците получили 0, 1 или
2 пункта съответно за лошо,
средно добро или отлично
здраве. Сборът от пунктовете
бил използван, за да се опре-

ОБЯВИ
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Оптимизмът допринася за доброто здраве на сърцето, сочат
резултатите от американско изследване.
То обхванало 5100 участници на възраст между 45 и 84 години, които попълнили въпросници за психичното си здраве
и оптимизма си. Били взети
под внимание също кръвното
им налягане, индексът им за
телесна маса, нивата на плазмената им глюкоза, на холес-



дели цялостното здравословно
състояние на участниците.
"При индивидите, които са
големи оптимисти, е два пъти
по-вероятно сърдечносъдовата им система да е в отлично
здраве, докато това не се отнася за участниците, които са
песимистично настроени. Тази
връзка остава значима дори
когато се вземат предвид социо-демографски характеристики и данни за лошо психично

здраве", заяви ръководителката на изследването Росалба
Ернандес от университета на
Илинойс в Шампейн.
При оптимистите е с 50 на
сто и 76 на сто по-вероятно сърдечносъдовата им система да
е съответно в средно добро и
отлично здраве в сравнение с
участниците, които са песимисти. Песимистично настроените
са с по-висок риск от инфаркт и
инсулт.

Хотел предлага
вана с мечка и
вечеря с лъв

Австралийски хотел, обзаведен в зоологическа градина, предлага на своите посетители вана в близост до мечка,
вечеря в компанията на лъв или хранене на жирафи през балкона.
Странната гостилница се нарича
"Джамала уайлдлайф лодж" и се намира в Канбера. Уникалният хотел
дава възможност на клиентите да
се почувстват като част от Африка в
сърцето на Австралия. Стаите за настаняване са изградени в близост до
клетките на животните, които са разделени от гостите само със стена от
дебело стъкло. Пакетът ол инклузив
включва хранене с три ястия в непосредствена близост до диви животни.
В зоологическата градина са обзаведени 18 хотелски стаи. Някои от тях
са кацнали между клоните на дърветата, откъдето може да се дава храна
на жирафите. Хотелът имал за цел да
образова посетителите и да им подскаже какви прекрасни животни са
застрашени от изчезване. Приходите
от нощувките ще отиват за финансиране на програмата за размножаване
на зоологическата градина и на аквариума в Канбера.

Разгадаха шарките на зебрите

Американски учени изглежда са разгадали тайната на окраската на зебрите.
Черно-белите ивици поглъщат и отразяват топлината, като по този начин създават охлаждащо въздушно течение.
Зебрите от най-топлите региони имали най-много райета, а тези в тропиците
притежавали най-тъмните ивици. Със
своите шарки видът регулира телесната
си температура.
Досега се считаше, че райетата на
зебрите са предназначени да объркват лъвовете. Когато стадото е в движение, то поражда"зрителни ефекти",
объркващи естествените им врагове.
Но ако тази теория е вярна, изтъкват
калифорнийските учени, то тогава
трябва да има повече лъвове в районите, където зебрите имат по-малко
шарки. Но това не е така. Райетата
също не предпазват вида от ухапвания
на мухи, каквото предположение също
битуваше до неотдавна.

Откриха гигантска "гъба на безсмъртието"
В Южен Китай (автономен район ГуансиЧжуан) е била открита
огромна гъба линчжи,
която в страната наричат "гъба на дълголетието" или "гъба на безсмъртието". Диаметърът
й е бил 107 см, а теглото
- 7,5 кг, съобщи в. "Дейли мейл".
Гъбата линчжи се
използва от повече от
2000 години в китайската традиционна медицина. Смята се, че е много
полезна за здравето.
"Гъбата на безсмъртието" е била открита
от местния жител Вей

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



Фанин, собственик на ната на безсмъртието", ковите клетки и дори за
магазин. Той много която, според легенда- забавяне на процеса на
се гордее с находката та, се е намирала на ос- стареене. Експерти от
си и още не е решил тров край бреговете на Китайската академия
дали ще продаде гъба- Китай.
на науките твърдят, че
та, която специалисти
Гъбата се използва полизахаридите и тривече са оценили на 900 за сваляне на високо терпените в състава
долара.
кръвно налягане, за й са ключови за подЛинчжи или рейши, лечение на алергии и държане на жизнените
както още е известна, астма, за борба с раз- функции на човешкия
трудно се поддава на пространението на ра- организъм.
култивиране,
заÈçäàòåë:
това дълго време
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