договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
понеделник
и четвъртък
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0.50 лв.

отличия
В обществения траспорт Престижни
за Търговище
Пълен разнобой в цените
Борислав КУРДОВ
Тези дни стана ясно, че
шест превозвачи са били
определени да изпълняват обществен транспорт
в Търговище по утвърдените маршрутни градски
и междуселищни линии.
Новата обществена поръчка била обявена не по
линии, а отделно за всяка
линия и отделно за всеки
начален час на тръгване. Така до едно и също
село от общината може
да стигнете с автобуси на
различни превозвачи. От
своя страна те поставят
различни цени на билетите. Така например до
Баячево може да стигнете и за 60 стотинки, ако
ви вози автобус на „Търговище Автотранспорт” и
за 1,05 лв, ако автобусът
е на ЕТ „Панчев”. За Певец разликата в цената
на билетите между двата превозвача е 55 ст.
До Острец пък цените са
три: от 1,25 до 1,95 лв. В
зависимост от часа на
тръгване на автобуса, до
Пресяк може да стигнете
срещу 2,30 лв; 3.00 лв.
или 3.10 лева. Ако пътувате до Мировец, найдобре е да го направите
на обяд – в 12.00 часа.
Тогава билетът ви ще
струва 1.90. Но ако ви се
наложи да го направите в
7 или в 17 часа, си пригответе 3.40 лв. Така до
всички точки в общината
в различна зависимост
са обявени между две и
три цени с фрапираща
разлика между тях.
И с градските автобу-

си положението никак
не е различно. Линия №
4 до Парка се изпълнява
от фирма „Търговище Автотранспорт”. Цената за
редовен билет от 1 лев се
запазва. Учениците ще
плащат по 55 стотинки, а
пенсионерите – по 60.
Най-скъпо
ще
ви
струва, ако живеете в
най-населения квартал
– „Запад”. Билетите за
единствената линия, която минава през квартала - № 10 струват по 1,20
лева (при досегашна

следват новостите в Закона за концесиите при
предвиждане компенсиране на превозвачите от републиканския
бюджет. Допреди това
общините, като възложители, имаха право да
поставят изисквания за
социални
облекчения
при пътуване на пенсионери и учащи. След
влизане в сила на промените, възложителите
нямат право да изискват
такива намаления от
превозвачите.

цена 1.00 лева). По драстично е увеличението за
ученици и пенсионери,
които до сега плащаха по
50 стотинки. Сега вече те
ще плащат, съответно по
80 и 95 стотинки.
Цената на билет в
маршрутка по линия № 3
е 0.75 лв. За учениците е
0.55 лв., а за пенсионери
– 0.60 лв.
До Лиляк ще пътуваме
срещу 77 ст., а до Стража и Бряг– срещу 60. И
тук за учениците се прави отстъпка от 30%, а за
пенсионерите – 20%
Промените в начина на провеждане на
обществената поръчка

За успешен износ

Семинар за повишава на експортния потенциал на българските
малки и средни предприятия се състоя в сряда, 15 януари в Търговище. Във форума взеха
участие 17 души, представители на 15 фирми
от региона. Организатори на въвеждащите
обучения е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия /
ИАНМСП/. Подобни семинари се провеждат в
периода 14 – 23 януари
още в няколко български града.
Обучението в Търговище бе на тема „Как да
сме успешни при износа на своите продукти?”.
То бе насочено към
фирми без експортен
опит. Целта е малките и
средните предприятия
да придобият външнотърговски умения и да
изградят капацитет за
извършване на собствена външнотърговска
дейност за излизане на

Кметът с „Национален златен
приз „Човешки ресурси 2013”
* Община Търговище – „Работодател на годината - 2013"
Кметът на община Търговище Красимир Мирев
получи националния златен приз „Човешки ресурси 2013” на сп. „Човешки ресурси”, фондация
„Човешките ресурси в
България и евроинтеграцията” и „”Националното
движение на организациите за социални услуги”.
Награждаването бе на
16 януари 2014 г. вечерта в Интер Експо център
в столицата, по време на
юбилейна церемония за
обявяване на отличени в
общо 11 категории. Участие в нея взе заместниккметът Емине Якубова,
отговаряща за социалната дейност в община-

европейския и други пазари. Обученията са по
проект
„Насърчаване
на интернационализацията на българските
предприятия”, бенефициент. Финансирането е
от Европейския фонд за
регионално развитие,
чрез ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”. Преминалите
обучението
получиха
сертификати.

 0601 6 71 38

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарита. Наградата идва като
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
естествено продължение Острец, Надарево и други в община Търговище,
на приза, който община
всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
Търговище получи през
и Велики Преслав.
декември месец 2013 г.
За целта фирмата разкри офис:
от Агенцията по заетостТърговище, ул. „Раковски“ 3
та, която ни определи за
Телефони за контакт:
„Работодател на година0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
та - 2013".
0885/790 121; 0885/ 790 151
С тези отличия е оце-

нена насочеността на
местната администрация
и нейното ръководство
за създаване на благоприятен инвестиционен
климат и добра социална
среда на живот, даващи
своите резултати за стимулиране управлението
на човешкия потенциал в
общината.

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

 0893 36 29 77

„Мебел Стил” – Търговище

С пореден европейски проект

Свилен НИКОЛОВ
В четвъртък, 16 януари, Търговищката фирма
„Мебел стил” ООД покани журналисти и партньори на нарочна пресконференция. Поводът
На
най-до- бе успешното приключна реализиран в
брите ване
предприятието проект
спорти- „Подобряване на услости на вията на труд за служиспорт- телите на „Мебел стил”
но учи- ООД”. Той се осъществява с финансовата подлище
"Никола крепа на ОП „Развитие
човешките ресурси”,
Симов" на
съфинансирана от ЕС.
в Търго- Общата стойност на
вище
усвоените европейски
н а 8 ст р .
пари е 198 390,74 лв. и

Ведат Исмаилов
оглави десятката

Селскостопанска техника и резервни части

обхваща 191 служители
на мебелното предприятие.
През изтеклите 18
месеца във фирмата е
въведено гъвкаво работно време, проведени
са вътрешно фирмени
обучения на служителите с цел повишава-

не на техните знания
и умения. В гъвкавата
форма на заетост са се
включили 56 служители, като целевата група
обхваща самотни родители и служители с малки деца до 3-годишна
възраст. Към основната
си заплата те (на 4 стр.)
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2 страница

В Омуртажко

От Областната управа

Закриха с. Отново
Железари
Омуртажкото село Железари е присъединено към
землището на село Птичево
с решение на Министерския
съвет, съобщиха днес от общинската администрация в
града. Причината за закриването на населеното място е
липсата на постоянно живеещо население. А това е едно
от условията по чл. 19, ал. 2
от Закона за административно-териториално устройство
на Република България. В
селото няма регистрирани
лица нито по постоянен, нито
по настоящ адрес е установено след преброяването през
2011 г. Отчитайки този факт,
на 26.11.2012 г. Общинският съвет е взел решение за
закриването на населеното
място. От администрацията
обясниха, че от години в село
Железари няма обитаеми
къщи, липсва и инфраструктура. Последният човек, който
е живеел там, е починал още
през 1994г. Община Омуртаг е от малкото в страната
с положителен естествен
прираст. За 2012 година той
е плюс 1,7 промила, като за
град Омуртаг е плюс 4,1 промила, а за селата е по-малък
- плюс - 0,4 промила, допълниха от администрацията.

Юридическа кантора

Във Варна

отказ за шистов газ Разрешиха да се

Повторно
отрицателно
становище на проект на
решение на Министерския
съвет за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 6
Омуртаг” даде Областната
управа в Търговище. През
август миналата година администрацията вече се произнесе против откриване на
такова производство. В края
на декември отново е спуснат проект за решение.
Както вече съобщихме
„Блок 6 Омуртаг” включва
2/3 от територията на област
Търговище и малки части от
областите: Велико Търново,
Шумен, Разград и Сливен.
Общата площ, предвидена
за проучване, е 2 828 кв.км.
Повторното отрицателно
становище е изпратено до
Главния секретар на Министерството на икономиката и
енергетиката Владимир Туджаров.
Областната управа в Търговище отново посочва мотивите за отказ, изтъкнати
и през миналата годината.
Те са, че процедурата за издаване на разрешение за
търсене на подземните богатства е стартирала преди

Ползване на общ имот

Законът за собствеността дава право на всеки
собственик да ползва общия имот. Съгласно чл. 31
„всеки съсобственик може да си служи с общата
вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си
служат с нея според правата им. Когато общата
вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване”.
Освен правото на ползване законът е предвидил
и ограничение – ползване от един съсобственик
да не преди на другите съсобственици да ползват
имота. Ако това е налице, ваше право е да търсите
обезщетение за ползването, от което сте лишен, в
т.ч. и по съдебен ред, както и да искате преустановяване на действията на съсобственика ви. Спазването на този законов ред изисква да поканите
съсобственика си да ви плати обезщетение под
формата на определена сума пари и да прекратите
действията в общия имот, за които вие не сте дали
съгласие. Спокойно можете да изискате това обезщетение под формата на наем за ползването и да
искате неговото прекратяване занапред. Изпратете нотариална покана за съсобственика си, която
да му бъде връчена от нотариус, и му определете
срок да изпълни задълженията си по поканата.
Съдебен спор
В случай, че не успеете с тези действия да постигнете изгодно взаимно споразумение, защото
само с такова може да определите различен размер на ползваните части, вариантът е да водите
иск по цитирания по-горе чл. 31, ал. 2 на Закона за
собствеността. При този иска ще установите, че са
създадени пречки за ползването ви – изградени
са съоръжения без ваше съгласие, и след показаната до съсобственика ви той не ви е обезщетил
за това, нито е преустановил недопустимо от ваша
страна действие.
Другата ви възможност да окажете някакво въздействие върху съсобственика ви, освен описаните
два варианта на действие, е да уведомите органите на Дирекцията за национален строителен контрол, както и техническите служби на общината за
постройките в имота, които най-вероятно са изградени/поставени без необходимите разрешения. В
този случай след проверка може да се стигне до
задължителни за изпълнение указания и заповеди за премахването им.

повече от 2 год. За този период са извършени редица
законодателни промени в
тази сфера и действа мораториум за проучване и добив на шистов газ.
От представената документация не става ясно какви методи ще бъдат използвани. Липсва яснота относно
провеждане на оценка за
въздействие върху околната
среда на предвиденото проучване.
Отказът е съобразен и
с негативното настроение
на обществеността в Североизточна България към
проучвателни дейности по
метода на хидравличното

разбиване.
Зам.-областният управител Румен Такоров изтъква,
че позицията на Областната управа в Търговище не
спира производството за издаване на разрешение, но
изразява становище, което
цели максимална защита
интересите на държавата
и населението. Областната управа смята, че е нужна подробна информация
за проучването, която да
гарантира прозрачност на
действията, защита на природната среда и сигурността на гражданите, както и
финансово
обосноваване
интереса на държавата.

хранят кучета и котки

Варненският административен съд отмени промените
в Наредбата за обществения ред, които забраняваха храненето на бездомни
кучета и котки в морската
столица. Магистратите разрешиха и отглеждането на
повече от две животни на
един адрес, съобщиха от
съда. Това означава, че ако
гражданите дават храна на
Престижно
безстопанствени кучета и
котки на обществени места,
няма да бъдат санкционирани. Глобата за това до сега
беше от 50 до 500 лв., като
целта на санкцията бе да се
увеличаванеИзложбата е под надслов „Защо са ни предотвратят
то популацията на бездомценни старобългарските писмена” ните четириноги.
Според съда обаче поТворби на ученици ОУ „Приказен свят” и ученици
„Л. Каравелов” в Попово ще от IV-б клас се включват в
участват в изложбата „Защо националната надпревара с
са ни ценни старобългар- изработените от тях рисуваските писмена” в София. Тя ни винетки, изобразяващи
е част от едноименен на- първите букви от имена им.
ционален конкурс по повод
Конкурсът „Защо са ни
Декларация за облага1150 г. от Великоморавска- ценни
старобългарските не на доходите с баркод
та мисия на братята Св. Св. писмена” е на фондация „Св. вече е качена на интерКирил и Методий, съобщи Евтимий, патриарх Българ- нет страницата на Научилищният
библиотекар ски” и Столична библиотека ционалната агенция за
Антоанета Йорданова.
– Детско-юношески отдел.
приходите. Електронният
Дейностите по отбеляз- Организира се с подкрепата
ването на делото на създа- на Синдиката на български- формуляр трябва да се
телите на старобългарската те учители и Агенцията за изтегли на компютър и да
азбука започват в учили- българите в чужбина. От- се попълни „офлайн“. Пощето през 2013 г., обявена криване на изложбата ще даването на декларация с
от UNESCO за година на бъде на 18 януари 2014 г. баркод гарантира на клисветите братя Константин- Резултатите от конкурса ще ентите на администрациКирил Философ и Методий бъдат обявени на 20 януари ята, че няма да допуснат
и ще продължат и през - Ден на Св. патриарх Евти- технически грешки, тъй
тази. Възпитаници на клуб мий.
като дължимия данък се

Ученици от Попово
на изложба в София

правките в документите
противоречат на Закона и
на Европейската конвенция за защита на животните. „Недопустимо е създаването на мерки, които
целят да овладеят популациите на безстопанствените животни чрез пълна
забрана за населението да
задоволява хранителните
им нужди.
Подобен текст би бил логичен и разумен, но чрез
въвеждането на конкретни
правила за хранена на бездомни животни, а не като го
забрани напълно”, аргументират се магистратите. Съдът осъди Общинския съвет
да плати 70 лв. за разноски
по делото.

Декларация за
данъци – с баркод

изчислява автоматично
след попълване на приложенията за различните
видове доход.
От НАП напомнят също,
че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък.
Това е така защото не се
налага допълнителното
обработване и попълване
на данните от тези декларациите ръчно, тъй като
информацията директно
се прехвърля от формуляра след сканирането на
баркода. Затова от приходната агенция съветват
всеки свой клиент, който е
декларирал данък за възстановяване, да попълни
и подаде декларация за
доходите с баркод.

Подаването на декларацията става с изпращане по пощата или на
място в някои пощенски
станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията
може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на
годишните данъчни декларации за облагане на
доходите изтича на 30
април, като в същия срок
трябва да бъде заплатен
и дължимия данък за довнасяне.
Всички данъци и осигурителни вноски се плащат по една единствена
банкова сметка. Не е необходимо и попълването
на изрично основание за
плащане, тъй като погасяването на задълженията
към хазната става според
датата на възникването
им.
Повече информация
за декларирането и
плащането на данъци и
осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg.
Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор
в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.
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Дезодорантите водят
Принос за българското образование Пиле с ориз до екзема и астма
160 години от рождението на Стамболов

Ценимир СМИЛКОВ
Големият държавник и
революционер отдава петнадесет години от живота
си за българската политика. Няма да навлизаме в
детайли относно неговите
качества и политика. Нашата цел е да изясним въпросите от областта на образованието и културата.
От 1886 г. до 1894 г. Стефан Стамболов е важен
двигател на всички промени, свързани с българското образование и просвета. След Освобождението
младото княжество получава тежко наследство от
предишни времена. Недостатъчна грамотност, малко подготвени учители и
пълна липса на система за
образователната методика.
Поради различни причини,
най-вече борбите съществуващи между партии, необходимите промени се
забавят. Едва в периода
след Съединението от 1885
г. има необходимите предпоставки за това.
В България съществуват различен брой начални, основни и недостатъчно гимназиални училища.
От последните преобладават непълните – до 8 и
9 клас. Въпреки просветата през Възраждането
страната ни отстъпва пред
повечето тогавашни млади, освободени страни,
като съседките ни Гърция
и Сърбия например. Заел
се сериозно с повишаване качеството на учебния
процес и на педагогическия персонал и обучението му, Стамболов от
самото начало разчита на
известния педагог Георги
Живков, негов съгражданин-търговец, не случайно заемал поста на втори регент и на просветен
министър до 1894 г. Една
от сестрите на Живков е
Вела /Виктория/ Благоева,
съпруга на Димитър Благоев – Дядото, изтъкната
учителка и обществена
фигура от епохата.
По европейски, найвече германски метод и
пример се създават така
наречените реални училища – основни и гимназии.
В тях преобладава общо
професионална подготовка, както и предимно трудово обучение, с цел необходимостта на страната от
специалист в различните
сфери на обществото. Началното образование все
още е по-слабо развито,

на него не се обръща така
много внимание. Причината е в липсата на сериозно
подготвени специалисти,
които да обучават младите учители.
Една част от съществуващите гимназии в по-големите градове – София,
Варна, Пловдив получават специално развитие и
подкрепа. В тях работят
и най-добрите обучени
за това време педагози,
повечето възпитаници на
училища и колежи извън
страната.
Училищата все още се
деля на девически и мъжки. Това е закономерно за
консервативния характер
на образованието от края
на XIX век.
Все по необходима става нуждата от училища с
по-специализиран характер за подготовка на педагогически кадри. Този
проблем съществува още
от Възраждането. Първите
наши премиери и минист-

популярният Петър Бицили. Скоро училището, покъсно университет, се превръща в широко мащабно
дело на българската културна и научна общност.
Съществуват идеи за
държавно рисувателно и
балетно училище, които
се реализират в периода
след края на това управление, но целите и насоката
без никакво съмнение
следват примера на Стамболов и стамболовистите,
които от 1903 до 1908 година управляват за втори
път. /изтъкнатите изследователи на Стамболов
и стамболовизма – проф.
А. Пантев и доц. Димитър
Иванов са категорични по
този въпрос/.
Без съмнение промените в образователната
система са забелязани в
цяла Европа. Много от изтъкнатите специалисти в
областта на образованието и просветното движение отбелязват огромния

ри на народната просвета
и образование не успяват
да намерят разрешение.
От 1887 г. започва подготовка първо за създаване на колеж, а в последствие и висше училище.
С помощта на видни българи, крупни търговци и
предприемачи, от 1888
г. се полагат основите на
първия курс педагози, които в рамките на Първа
софийска мъжка гимназия
да бъдат образовани като
по-висши преподаватели.
С участието на младия
тогава Иван Шишманов,
на председателя на Българско Книжовно дружество, както и с със съдействието на българското
правителство и спомоществователството на братя
Евлоги и Христо Георгиеви, то се осъществява
успешно. Възниква днешният Софийски държавен
университет – от есента
на 1888 г. Висше училище. Името „Св. Климент
Охридски” и празникът
25 ноември стар стил – 8
декември нов, се свързват след 16 години. Пръв
дългогодишен ректор на
университета е изтъкнатият филолог Александър
Теодоров – Балан, по това
време едва 30 годишен,
но с най-голям професионален опит и ерудиция. В
първите години се канят и
много чуждестранни преподаватели като Д. Агура,
М. Драгоманов и особено

напредък, който България
достига.
„Трябва да се гордеете
за колко малко време вие
постигнахте така респектиращи успехи в обучението и възпитанието на децата, една сфера, крайно
консервативна и трудно
подлежаща на изменение.
Считам, че за в бъдеще
време вие ще имате голям
принос в европейското
развитие и това ще даде
резултат”. /Леон, френски
професор по педагогика/
Делото на Стамболов и
неговите съратници стъпва върху възрожденски
корени, но продължава
по блестящ начин българската жажда за просвещение. За да я постигне,
той прави промени и в цялото ни научно и културно
пространство.

Любимо
българско

Класиките - пиле с ориз
и пиле с картофи оглавяват
топ 5 на любимите манджи
на българите, сочи скорошно проучване за хранителните ни навици по поръчка
на MAGGI.
Миризмата на двете манджи се усеща в кухнята
поне 3 пъти месечно, често
на масата желани гости са
още мусаката и шопската
салата.
Проучването
обхваща
1000 потребители, а според
резултатите му за 92% от
дамите готвенето е от изключителна важност, тъй
като им помага да се чувстват ценни и признати от своето семейство. Българката
вярва, че е важно да готви
за близките си (94%) и се
чувства удовлетворена, когато го прави (93%).
Средната цена, която
харчим за приготвянето на
предпочитаните ястия обикновено не надвишава 10
лв., с които готвим предимно ястия с месо (30%) и салати (17%).

Статистическо проучване
сочи, че най-често от странични ефекти от дезодорантите се оплакват момчета в
ранния пубертет и младежи до 20 години, които са
склонни към свръхупотреба на подобни продукти,
за да бъдат по-атрактивни.
Науката обаче показва, че
вредните съставки в тях са
еднакво вредни за всички
потребители.
Вдишването на аерозолните частици може да
предизвика кожни алергии
и дихателни затруднения,
включително – астма, в
много редки случаи дори
сърдечни кризи.
Съединенията, използвани в дезодорантите, се
считат за толкова силни потисници на потенето, че възпрепястват дори отделянето
на токсини, които нормално
се изхвърлят чрез кожата.
Това води до натрупването
на тези токсини в лимфните
възли и до отслабване на
имунната система.
Циркониевите и алуминиевите съединения от друга
страна, доказано навлизат
през клетъчните стени на
живи тъкани и предизвикват хормонален дисбаланс
и ДНК увреждания.
Ароматизаторите, които
често не се описват подробно в съдържанието на про-

От дебелите – 17
на сто се харесват

Един на всеки пет възрастни с наднормено тегло
предпочита да остане дебел, отколкото да се подложат на диета. Около 17%
от анкетираните казват, че
никога не са опитвали да
отслабнат, а 48 на сто са се
примирили с наднорменото
си тегло, защото нямат волята за диета. В изследването участвали 550 души,
които трябвало да споделят
отношението си към физическите упражнения и загу-

бата на тегло.
Една четвърт смятат, че
нямат време за упражнения, а 40 на сто ги намират
за отегчителни. Един на всеки седем души би поставил
здравето си в риск, отколкото да започне да прави физически упражнения.
В отделно проучване са
анкетирани и 3100 британци с вариращо тегло. 39% от
тях признават, че не се хранят здравословно, защото е
твърде скъпо. 14 на сто смятат, че нямат време за приготвянето на здравословна
храна, а 10% не знаят как
да се хранят здравословно.
Според 40% от анкетираните гледката на хора с наднормено тегло е нещо обичайно, а 38 на сто смятат,
че наднорменото тегло при
децата е нормално.
43% от анкетираните искат по-строги мерки срещу
веригите за нездравословна
храна и напитки, а 40% смятат, че трябва да има промяна в менюто в училищата.
81 на сто твърдят, че наднорменото тегло е по вина
на самите затлъстели, а
55% обвиняват хранителната индустрия.

дукта, са с неясен произход:
растителен или синтетичен.
Растителните могат да бъдат
безвредни, но синтетичните
са токсични - не достатъчно,
че да предизвикат забрана
на продукта, но достатъчно,
че да се натрупат при продължително
използване.
Съединения като хидантион
и имидазолидинил се използват за техни стабилизатори и са с доказана вреда,
причинявайки ставни болки,
главоболие, гръден дискомфорт, ушни инфекции, умора, замаяност, безсъние
и ракови заболявания на
кръвта и кръвоносните съдове.
Изследвания сочат, че
над 60% от потребителите,
вдишващи дори една глътка
въздух от ефирната аерозолна мъгла, съобщават за
главоболия и хрипове при
дишане.
Колко от потребителите
обаче излизат на открито,
за да използват дезодорант? Дезодорантът или
парфюмът най-често се прилага след душ, в банята, при
затворени врати и прозорци. А през зимата, дори да
е в стая, нейните прозорци
също са затворени, което
води до насищане на въздуха със съставки, които са
предвидени за попадане
върху кожата, не в белите
дробове и дихателни пътища. Друг въпрос е, че подобни средства се прилагат в
общи помещения, дори работни при присъствието на
други хора...
Друга съществена често
срещана грешка е, че въпреки инструкциите за употреба, младежите масово
се пръскат не само под мишниците, а по цялото тяло,
включително гениталиите.
Опасното в случая е, че
повечето дезодоранти съдържат газовете пропан и
бутан, които са в състояние
да проникнат през кожата.
Колкото по-голяма част от
кожата на тялото бъде третирана с дезодоранта, толкова по-голямо количество
от тези химикали прониква
през нея, което може да
доведе до натрупване на
пропан и бутан в кръвта и се
предизвика дори при здрави
хора сърдечна аритмия.
Специалистите препоръчват тоталната замяна на аерозолни дезодоранти с такива в течна форма с ролка
за нанасяне или под формата на сух стик. И при двата
вариатна се препоръчва избор на такива, които съдържат минерални соли, които
намаляват отделянето на
пот без да потискат кожата
напълно, алое вера и други
билкови екстракти.
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Общинско първенство по волейбол за ученици

За участие при девойките бяха записани 4 отбора:
ПГИИ „Джон Атанасов”
I СОУ „Свети седмочисленици”
II СОУ „Проф. Н. Маринов”
СОУ за ДУС „Иван Рилски”
Резултати:
ПГИИ „Джон Атанасов”- СОУ за ДУС „Иван Рилски”3:0;
I СОУ „Свети седмочисленици”- II СОУ „Проф. Н. Маринов”- 2:3;
II СОУ „Проф. Н. Маринов”- ПГИИ „Джон Атанасов”-0:3;
СОУ за ДУС „Иван Рилски”- I СОУ „Свети седмочисленици”-0:3;
ПГИИ „Джон Атанасов”- I СОУ „Свети седмочисленици-2:3;
II СОУ „Проф. Н. Маринов”- СОУ за ДУС „Иван Рилски”-3:0;
Класиране:
1м. ПГИИ „Джон Атанасов”
2м. I СОУ „Свети седмочисленици”
3м. II СОУ „Проф. Н. Маринов”
4м. СОУ за ДУС „Иван Рилски”
Възпитаниците на преподавателя по ФВС Дилян Йорданов ще представят търговищка община на предстоящото областно първенство.
При юношите отборите бяха 6 разделени в 2 групи:
Група А
ПГЕС
II СОУ „Проф. Н. Маринов”
ПТГ „Цар Симеон Велики”
група Б
СОУ за ДУС „Иван Рилски”
I СОУ „Свети седмочисленици”
ПГИИ „Джон Атанасов”
Резултати:
II СОУ „Проф. Н. Маринов”- ПТГ „Цар Симеон Велики”-3:0;
I СОУ „Свети седмочисленици”- ПГИИ „Джон Атанасов”-3:2;
ПТГ „Цар Симеон Велики”- ПГЕС-3:0;

ПГИИ „Джон Атанасов”- СОУ за ДУС „Иван Рилски”-3:0;
ПГЕС- II СОУ „Проф. Н. Маринов”-0:3;
СОУ за ДУС „Иван Рилски”- I СОУ „Свети седмочисленици”
-0:3;
До приключване на броя финалните срещи за 1-2
място(I СОУ- II СОУ) и за 3-4 място(ПГИИ- ПГЕС) не
бяха изиграни.
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Скандал с офшорки
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху има банкова сметка в данъчния рай
Джърси.
Тя е била открита в
клон на британската банка Royal Bank of Scotland
през 1999 г. след края
на първия премиерския
мандат на Нетаняху,
твърди икономическият
всекидневник.
Лидерът я използвал
до 2002 г. в период, ко-

С пореден европейски проект

(от 1 стр.) са получили
и по 100 лв. допълнително финансиране на
месец. На 20 от младите
служители на фирмата
са изготвени планове
за обучение и кариерно
развитие. В хода на проекта са проведени две
вътрешно-фирмени обучения на 189 работници
по „Ефективна работа
при конфликт на работното място” и „Работа в
екип”.
Обновен е и стола на
предприятието. Освен
закупените по проекта
електрически
фурни,
котлони,
съдомиална
машина, кухненски плотове и други, с които е
преоборудван и обзаведен ведомствения стол,
със собствени средства
фирмата е ремонтирала
столовото помещение,
в което е организирано и място за отдих на

служителите. По думите
на Татяна Титкова, ръководител на проекта той
е успешен и полезен,
както за фирмата, така
и за персонала, който е
придобил ключови компетенции, които ще им
помогнат в работата на
работното им място.
На фона на икономическата обстановка
в страната и голямата безработица в областта, търговищката
фирма „Мебел стил” е
пример за това как се
работи при висока конкуренция в бранша,
както в страната, така
и в чужбина.
Преди 18 месеца,
когато и стартира проекта за подобряване
на условията на труд в
предприятието от 191
служители в него в момента там работят 272
души.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства”
Договор № BG051PO001-4.1.05 – 0174
Проект «Ръка за ръка», Сдружение «Клуб на НСО» Търговище
С ТЕМАТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И КОНЦЕРТ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ „РЪКА ЗА РЪКА”
С тематична конференция по проблемите за интегриране
и задържане на децата от ромския етнос в училище и концерт на ученици от II Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ - Търговище приключиха дейностите по проекта „Ръка
за ръка”. Той е реализиран от „Клуба на Нестопанските организации” в Търговище, в партньорство с ІІ Основно училище.
Проектът стартира на 5 февруари 2013 г. Той е финансиран
по ОП „Развитие на човешките ресурси”, чрез Европейския
социален фонд, по Схема „Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства”, договор №
BG051PO001-4.1.05-0174, е на обща стойност 83 616, 28 лв.
На тематичната конференция, която се проведе във вторник в училището- партньор по проекта, присъстваха над 40
гости, сред които началникът на РИО- Търговище г-жа Невяна
Захариева, директори на училища от общината, учители, екипът по проекта, медии. Пред специалистите беше представен
„Модел за работа в мултикултурна среда за интегриране и задържане на ученици от ромската общност в училище”, в който
Малките изпълнители разчупиха обредна питка и отправиха са описани добрите практики, приложени по време на проекта. Моделът може да бъде използван във всички училища с
благопожелания за успешна година
деца от различни малцинствени групи.
По време на прилагането му в търговищкото школо беше работено с 3 целеви групи: ученици, учители и родители.
За 130 ученици бяха въведени 3 извънкласни форми, които целят по- добрата интеграция и задържане на децата от
ромския етнос в училище. Това са: СИП „Фолклор на етносите”, който помага на децата да научат повече за традициите на
различните етноси в България, Програма „РаМо”, по която децата се учат да общуват и допълнителни занимания по български език.
За работа по СИП „Фолклор на етносите” и Програма „РаМО” по време на проекта бяха обучени 12 учители и възпитатели
от училището, като така те придобиха знания и умения за работа в мултикултурна среда.
Над 30 родители взеха участие в обучителни срещи с цел изграждане на родителски капацитет и промяна на нагласите
към образованието на децата им. С тях бяха проведени и над 70 индивидуални консултации с педагог и медиатор от ромския
етнос в собствените им домове.
Като част от проекта във II Основно училище беше създадена и стая за междукултурно общуване и диалог между родители, деца и учители. Помещението е оборудвано с компютри, мултимедия, много дидактични материали, нови модулни маси,
които позволяват разместване, в зависимост от методите на обучение.
Тематичната конференция продължи с дискусия за резултатите от проекта, срещнатите трудности, и други теми, свързани
с проблема за интеграция и задържане на ромските деца в училище. Своите комплименти за проекта поднесе началникът
на РИО- Търговище Невяна Захариева. „Когато говорим за интеграция, нашата работа в училищата не може да мине без
работа по проекти и без партньорство с НПО”, каза тя.
По- късно същия ден над 100 ученици от II Основно училище, всички участници в извънкласните форми, въведени по проекта, предложиха на търговищката общественост пищен спектакъл по случай ромската Нова година. Концертът се проведе
на сцената на Кукления театър в Търговище. На него присъстваха родители, учители, по-големи ученици, представители на
общността, местната власт, институции от Търговище.
Малките изпълнители представиха на своите гости множество песни и танци от ромския и българския фолклор. Децата
демонстрираха и актьорски заложби като разиграха сценки,
разказващи предания за ромските традиции. Запознаха публиката с легендата за ромската Нова година и представиха
как се празнува тя според техните обичаи. Разчупиха обредна
питка и отправиха благопожелания за успешна година.
За доброто настроение на гостите се погрижиха още талантливите дарования от балет „Киара”, както и деца от Основно училище „Христо Ботев” в село Вардун.
Приветствия отправи председателят на „Клуба на НСО”Търговище Невена Маджарова. Тя пожела на малките участници в концерта успехи в обучението и продължаване на
образованието. „Забравете думата интеграция! Всички вие Консултантът по проекта Диана Якимова представи модела
бъдете заедно младите хора на България!”, пожела още тя.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Клуб на нестопанските
организации“ гр. Търговище носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката“

Българите не
злоупотребяват с помощи
ГЕРМАНИЯ:

АНГЛИЯ:

Не ни
натискайте
за еврото

Европейският
съюз
е застрашен от упадък.
Това предупреди британският финансов министър Джордж Озбърн. Той
за пореден път изрази
британската идея за радикални промени на основните договори, върху
които се гради Европейският съюз.
„Европейските договори не изпълняват целите,
за които са създадени. В
тях не е предвиден Европейски съюз, в който едни
държави ще преследват
по-дълбока интеграция
от други. Вместо да приемат реалността, онези
в Брюксел правят юридически гимнастики и
нагласят съществуващите договори към сегаш-

ната ситуация, за която
не са създадени”, заяви
Озбърн.
Министърът предупреди, че никой не може да
накара Великобритания
да се откаже от лирата и
да приеме еврото. По думите му, страната може
да напусне Европейския
съюз, ако бъде поставена
пред избора да замени
националната си валута.
Една от основните
идеи на Евросъюза е еврото да стане задължително за всички държави
рано или късно. Заради
вътрешни икономически
и политически проблеми,
Великобритания иска да
предоговори условията,
при които членува в общността на 28-те.

гато се бе оттеглил от
политиката след изборно поражение на своята
партия Ликуд, за да се
занимава с бизнес.
От канцеларията на
премиера потвърдиха, че
той има банкова сметка
в британското владение
в Ламанша, но увериха,
че израелските данъчни
власти са били уведомени за нейното съществуване и че тя не се ползва
от 2003 г.
Израелското законодателство не забранява
притежаването на банкови сметки в данъчни
убежища, при условие че
данъчните власти биват
уведомявани за съществуването им и извършваните чрез тях транзакции.

Българите и румънците,
които работят в Германия,
не злоупотребяват със социалните помощи. Това е
заключението от официалния доклад на Агенцията
по труда в Германия.
Според
официалните
данни за злоупотреба не
може да се говори, но в същото време се констатира,
че повечето имигранти се
експлоатират като евтина
работна ръка, посочват от
агенцията.
Към юни 2013 г. общо
27 000 румънци и българи
са взимали социални помощи. От тях обаче 36%
са упражнявали някаква
професия и са ползвали
полагащата им се държавна помощ за допълване на
дохода до минималния за
страната.
За сравнение от останалите зависещи от социални помощи Hartz-IV в този
период само 30 процента
са имали работа.
Именно заради опасенията, че нископлатени
работници ще заемат местата на германците, се разгоря спор в управляващата
коалиция.

ИСПАНИЯ:

Каталония
ще иска
ШВЕЙЦАРИЯ:
Няма да автономия
дава помощи на чужденци

Швейцарското правителство реши да не дава
социални помощ на граждани на страни от ЕС,
Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия, които се установяват в страната, за да
търсят работа. На помощи
няма да имат право и членовете на техните семейства. Това обявиха федералните власти в рамките
на борбата им срещу злоупотребите със социалната
система.
В същото време след
пет прекарани години в
Швейцария тези граждани няма да получават
разрешение за постоянно
местожителство, ако са
били без работа през предходните 12 месеца. Това
правило се прилага дори,
ако съществува споразумение за установяване с
държавата по произход,
допълни
Федералната

агенция по миграциите в
комюнике.
Швейцарските власти
решили да вземат тези
мерки поради "липсата на
яснота в последно време
относно предоставянето
на социална помощ и право на пребиваване, особено на хората, влизащи в
Швейцария с цел да търсят
работа, или на тези, които
се оказват без работа при
пребиваването си в страната".

Каталония официално
ще иска автономия от Испания. Местният парламент гласува решение да
поиска от Мадрид разрешение за провеждане на
референдум.
Изненадващо
парламентът на автономната
провинция не взе директно
решение за провеждане
на всенародно допитване,
а прехвърли отговорността
на централните власти.
Приетият закон е с „искане към правителство да
разреши провеждането на
референдум за бъдещето
на Каталония". Ако се стигне до гласуване, то
ще бъде на 9 ноември. И премиерът Мариано Рахой,
и двете основни
партии в страната
- Социалистическата и Народната, са
категорично против
исканията на каталонците за независима държава.

Понеделник, 20 януари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

0601/617-87; 0889/511-053

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



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

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

 0876 69 47 81

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

(4-4)

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

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

(3-4)

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

(3-4)

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

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

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

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

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

((2-4)

(4-4)

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

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

(3-4)

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

Обява

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

(2-2)

(3-4)

ТЪРГОВЕ

38 кв.м., тухлена, старо

Тракия Глас
България ЕАД

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

ÍÀÅÌÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е
открит ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до заявлението за издаване на комплексно разрешително на община Търговище, за експлоатация на „Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Търговище и Попово“, изпълняваща дейност, съгласно т.
5.4) от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци“;
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден
в периода от 20.01.2014 г. до 20.02.2014 г. в:
1. Сградата на община Търговище, гр. Търговище, пл. „Свобода” ет. 2 (проход); стая
5 от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, 14 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.:
02/940-64-26;
Христина Младенова – еколог на Община Търговище, тел. 0601/6 86 86;

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



в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

Фирма търси
да назначи
работници и
шофьор
с категория C
тел: 0888/ 94 17 35

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

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

Kino Nova - Аполо 13
21.00 ч. - екшън

20 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Врабците през октомври 8-сериен тв филм
13:45 Тибет - рай на земята
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед: Клуб
НЛО
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Строители на съвременна
България
22:00 В кадър: Татко ще ми
купи колело, ама...
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Законът на Дойл тв
филм
23:45 Ретро следобед

bTV

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

21:00 Империум - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

bTV Action

14:00 Парченца живот - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Парченца живот - сериал
20:00 Многобройната аз комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

13:55 Евтиното е скъпо комедия
15:45 Могъщо сърце - трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Аполо 13 -приключенски
23:50 От местопрестъплението
- сериал

bTV Cinema

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Езел - сериен
14:30 Мелодия на сърцето сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира забавно предаване
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 От местопрестълението:
Маями – сериен
22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира забавно предаване
23:30 Новините на Нова
23:45 Династията на Тюдорите
- сериен

12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана- сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият- моля, тв игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Десертът - лайфстайл
23:00 Пред банята - шоу

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
11:30 Ренегат – сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът- сериал
15:00 Джон Доу - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Кости - сериал
20:00 Щитът – сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Очите на скалите - ужаси
08:00 Гимназия Тауър - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Дневниците на вампира
- сериал
11:00 Досиетата Х: Искам да
повярвам - мистерия
13:00 Дневниците на вампира
– сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал
15:00 Убийството - сериал
16:00 Принцесата и морякът драма
18:00 Посетители - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Хладнокръвно - драма
23:00 Градска полиция - сериал

bTV Comedy

bTV

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

TV 7

NRG. Vision

11.10 Обзор на седмицата
12.30 Булгара – концерт
14.00 Арена
14.30 Георги Черкин- Сцена
Академика – концерт
15.40 Банко и Добри - документален
16.00 Годишен обзор на съби
тията от 2013г.
17.00 Успешно земеделие
17.30 Живот без наркотици документален
18.00 Арена
18.30 НОВИНИ
19.00 Откритие 2012 – музикален фестивал
20.00 „Фисека пее-2013“
21.00 НОВИНИ
21.30 Живот без наркотици документален
22.00 Светлини
22.30 НОВИНИ

Diema TV - Жажда за скорост
22.00 ч. - екшън

21 януари
БНТ 1

Diema TV

12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Съпротива - сериал
15:30 Кобра 11 - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Съпротива - сериал
21:00 Екип Алфа - сериал
22:00 Рамбо: Първа кръв екшън

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Глава над водата - комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
Kino Nova
13:00 Голата истина - комедийно 10:00 Досиетата Грим - сериал
предаване
11:00 Тайнствени афери - сериал
13:30 Разбивачи - сериал
12:15 Правителството - сериал

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

Nova TV

23:30 Голата истина - шоу

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Ренегат- сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Кости - сериал
20:00 Щитът – сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Очите на скалите 2 трилър

bTV Cinema

08:00 Гимназия Тауър - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Дневниците на вампира
- сериал
11:00 Като Майк: Стрийтбол комедия
13:00 Дневниците на вампира
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал
15:00 Убийството - сериал
16:00 Хладнокръвно - драма
18:00 Посетители - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Изгубеният батальон екшън
23:00 Градска полиция – сериал

bTV Comedy

09:00 Комиците - шоу
10:00 Многобройната аз комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Разбивачи - сериал
14:00 Парченца живот - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Аламинут - шоу

18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Парченца живот - сериал
20:00 Прелюдия към една
целувка - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Езел - сериен
14:30 Мелодия на сърцето сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира забавно предаване
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 От местопрестълението:
Маями - сериен
22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Династията на Тюдорите
- сериен

Diema TV

07:45 Кобра 11- сериал
10:00 Без миг покой - трилър
12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Съпротива - сериал
15:30 Кобра 11- сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Съпротива - сериал
21:00 Екип Алфа - сериал
22:00 Жажда за скорост - екшън
23:50 Екип Алфа – сериал

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери - сериал
12:15 Правителството - сериал
13:30 Епичен филм - комедия
15:10 Аполо 13 -приключенски

18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Да бъдеш Джон Малкович - комедия
23:20 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана- сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля- тв игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Десертът - лайфстайл
23:00 До живот - сериал

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Различието е нашето
богатство – документален
12.30 Георги Черкин- Сцена
Академика – концерт
13.40 Банко и Добри - документален
14.00 Откритие 2012 – музикален фестивал
15.00 Арена – предаване
15.30 Агрофорум
16.00 Годишен обзор на събитията - 2013г.
17.00 Светлини– предаване
17.30 Успешно земеделие
18.00 Банко и Добри - документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Светлини
19.30 Младежко предаване
20.00 Булгара – концерт
21.00 НОВИНИ
21.30 Соло Минчо Минчев
22.30 НОВИНИ

СРЯДА
22 януари

Kino Nova - Обичайните заподозрени
21.00 ч. - трилър

БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - шоу
23:30 Голата истина - комедийно 18:30 Разбивачи - сериал
предаване
19:00 Парченца живот - сериал
20:00 Добра година - комедия
bTV Action
22:00 Гувернантката - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на 23:00 Женени с деца - сериал
мисли - сериал
Nova TV
10:30 Джон Доу - сериал
06:20 Здравей, България
11:30 Ренегат - сериал
09:30 На кафе - НТВ
12:30 Лице в лице
11:30 Бон Апети
14:00 Щитът - сериал
12:00 Край или начало - сериен
15:00 Експериментът - сериал 13:00 Новините на Нова
16:00 Ренегат - сериал
13:30 Езел - сериен
17:00 Менталист: Крадецът на 14:30 Мелодия на сърцето-сериен
мисли - сериал
16:00 Новините на Нова
18:00 В.И.П. - сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
19:00 Кости - сериал
17:30 Господари на ефира - шоу
20:00 Щитът - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
21:00 В обувките на Сатаната - 19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Хавай 5-0 - сериен
22:00 Погрешен завой 2 - трилър 21:00 От местопрестълението:
Маями - сериен
bTV Cinema
09:00 Изкуплението на Грейс - 22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
10:00 Дневниците на вампира 23:30 Новините на Нова
23:45 Династията на Тюдорите
- сериал
- сериен
11:00 Когато мъртвите се разлудуват - комедия
Diema TV
13:00 Дневниците на вампира 10:00 Жажда за скорост - екшън
- сериал
12:00 8 Прости правила - сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал 12:30 Медикоптер 117 - сериал
15:00 Убийството - сериал
13:30 Морски патрул - сериал
16:00 Изгубеният батальон 14:30 Съпротива - сериал
екшън
15:30 Кобра 11 - сериал
18:00 Посетители - сериал
17:30 Медикоптер 117 – сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 18:30 8 Прости правила - сериал
сериал
19:00 Морски патрул - сериал
bTV
20:00 Градска полиция - сериал 20:00 Съпротива - сериал
06:30 Тази сутрин
21:00 Четири Коледи - комедия 21:00 Светът на Висшата лига
09:30 Преди обед - токшоу
23:00 Градска полиция - сериал 21:30 Студио Купа на Лигата,
11:30 Кухнята на Звездев
директно
12:00 bTV Новините
bTV Comedy
21:45 Футбол: Манчестър
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Аламинут - шоу
Юнайтед - Съндърланд
13:30 Ангели пазители 10:00 Прелюдия към една
- мач за Купата на
сериал
целувка - комедия
Лигата, директно
15:00 Цветовете на любовта 12:00 Да отгледаш Хоуп –
23:40 Студио Купа на Лигата,
- сериал
сериал
директно
16:00 Пепел от рози - сериал 13:00 Голата истина - комедийно
17:00 bTV Новините
предаване
Kino Nova
17:30 Лице в лице
13:30 Разбивачи - сериал
10:00 Лекар на повикване 19:00 bTV Новините
14:00 Парченца живот - сериал
сериал
20:00 Север Юг - сериал
15:00 Женени с деца - сериал 11:00 Тайнствени афери - сериал
21:00 Комиците - шоу
16:00 Гувернантката - сериал
12:15 Правителството - сериал
22:00 bTV Новините
17:00 Шоуто на Слави
13:45 Единакът - екшън
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Врабците през октомври
тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед: Златният змей
17:05 Дързост и красота тв
филми
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот - тв шоу
22:00 Виж БиБиСи - документална поредица
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Законът на Дойл тв
филм
23:45 Ретро следобед

ЧЕТВЪРТЪК
23 януари
БНТ 1

TV 7

12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана- сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля- тв игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Десертът - лайфстайл
23:00 До живот - сериал

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Булгара – концерт
13.00 Откритие 2012 – музикален фестивал
14.00 Обзор на седмицата
15.00 Светлини
15.30 „Златни зари”
16.00 Годишен обзор на събитията от 2013г.
17.00 Агрофорум
18.00 „Златни зари”
18.30 НОВИНИ
19.00 Филм за македонско
дружество „Г.Делчев“
19.30 Живот без наркотици документален
20.00 Младежко предаване
20.30 Различието е нашето
богатство – документален
21.00 НОВИНИ
21.30 „Фисека пее-2013“
22.30 НОВИНИ

bTV Cinema - Макс Пейн
21.00 ч. - трилър

18:30 Разбивачи - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно 19:00 Парченца живот - сериал
20:00 Американски кошмар –
предаване
драма
bTV Action
22:00 Гувернантката - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на 23:00 Женени с деца - сериал
Nova TV
мисли - сериал
06:20 Здравей, България
10:30 Джон Доу - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Ренегат - сериал
11:30 Бон Апети
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал15:00-Екс- 12:00 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
периментът - сериал
13:30 Езел - сериен
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на 14:30 Мелодия на сърцето сериен
мисли - сериал
16:00 Новините на Нова
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал 16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира 20:00 Щитът - сериал
забавно предаване
21:00 В обувките на Сатаната 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
22:00 Пропуснато обаждане 20:00 Хавай 5-0 - сериен
трилър
21:00 От местопрестълението:
bTV Cinema
Маями – сериен
09:00 Изкуплението на Грейс 22:00 Касъл - сериен
сериал
10:00 Дневниците на вампира 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
- сериал
11:00 Четири Коледи - комедия 23:45 Династията на Тюдорите
- сериен
13:00 Дневниците на вампира
Diema TV
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал 10:00 В светлината на прожекторите - екшън
15:00 Убийството - сериал
16:00 Скаут по неволя - комедия 12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
18:00 Посетители - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Съпротива - сериал
сериал
20:00 Градска полиция - сериал 15:30 Кобра 11 - сериал
bTV
17:30 Медикоптер 117 - сериал
21:00 Макс Пейн - екшън
06:30 Тази сутрин
23:00 Градска полиция- сериал 18:30 8 Прости правила - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Морски патрул - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
bTV Comedy
20:00 Съпротива - сериал
12:00 bTV Новините
09:00 Шоуто на Слави
12:30 Шоуто на Слави
10:00 Добра година - комедия 21:00 Екип Алфа - сериал
22:00 Кралството - екшън
13:30 Ангели пазители 12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
Kino Nova
сериал
15:00 Цветовете на любовта 13:00 Голата истина - комедийно 06:30 Правителството - сериал
- сериал
07:45 Истината за любовта предаване
16:00 Пепел от рози - сериал 13:30 Разбивачи - сериал
комедия
17:00 bTV Новините
14:00 Парченца живот - сериал 10:00 Лекар на повикване 17:30 Лице в лице
сериал
15:00 Женени с деца - сериал
19:00 bTV Новините
11:00 Тайнствени афери - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
20:00 Север Юг - сериал
12:15 Правителството - сериал
17:00 Комиците - шоу
21:00 Империум - сериал
18:00 Голата истина - комедийно 13:40 Полицейска мрежа 22:00 bTV Новините
комедия
предаване
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Врабците през октомври
тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед:
Новогодишна забавна
програма
17:00 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Шатовалон тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Тайна афера игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Законът на Дойл тв
филм
23:45 Ретро следобед

15:40 Да бъдеш Джон Малкович - комедия
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Обичайните заподозрени - трилър
23:10 От местопрестъплението - сериал

15:50 Обичайните заподозрени - трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Блясъкът на чистия ум романтика
23:15 От местопрестъплението - сериал

TV 7

12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана- сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля- тв игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Десертът - лайфстайл
23:00 До живот - сериал

NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Стоян Джельов и
приятели - Фолклорен
изгрев
13.00 Арена
13.30 Различието е нашето
богатство – документален
14.00 Булгара – концерт
15.00 Магията на песента
16.00 Годишен обзор на събитията от 2013г.
17.00 Успешно земеделие
17.30 Младежко предаване
18.20 Виктор- документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Булгара – концерт в
зала “България”
20.00 „Фисека пее-2013“
21.00 НОВИНИ
21.30 „С песните на Стоян
Радев“- гала концерт
22.30 НОВИНИ
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ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Умееш ли да ухажваш?

1.Влюбваш се в гаджето
на най-добрия /добрата си
приятел /ка. Как ще се държиш ?
а)Ще флиртувам тайничко с него /нея. В края на
краищата той /тя трябва да
реши кого да избере
б)Ще се боря с чувствата
си, тъй като никое гадже не
заслужава да замени доброто приятелство
в)Ще изчакам да разбера
как ще се развият техните
взаимоотношения
2.Най-неочаквано, точно
на рождения ден на твоето
гадже ти имаш важен ангажимент. Как ще му /и съобщиш ?
а)Ще му /и се извиня, че
ще дойда след малко покъсно
б)Ще му /и позвъня по телефона и ще излъжа, че съм
болен /болна
в)Ще му /и обясня какъв
ми е ангажиментът и че друг
път няма да получа подобен
шанс
3.Измисляш ли си понякога историйки, с цел да се
покажеш по-важен /важна ?
а)Да, но само пред хора,
на които не държа особено
б)Да, разбира се, че нали
всеки го прави
в) Не, мисля, че не е коректно
4.По време на часа по
физкултура твой /я приятел /
ка открадва нещо от съблекалнята и ти случайно го /я
виждаш. По-късно полицията те разпитва дали знаеш
нещо по въпроса. Какво ще
отговориш ?
а)Ще кажа, че нищо не
знам, тъй като всичко това
не ме засяга
б)Ще разкажа това, което
съм видял /а
в)Ще дам на полицията
някои доказателства, но ще
ги остава те да открият крадеца
5.Ти разбираш, че гаджето ти е говорило зад гърба
ти по твой адрес. Как ще реагираш ?
а) Ще се разочаровам от
него /нея и ще го /я помоля
да ми обясни всичко
б)Този, който ми казва
клюката, трябва да ми докаже, че не лъже
в)Ще го изненадам при
следващия му /и подобна
постъпка и ще наблюдавам
как той /тя ще реагира
6.Твой съученик /съученичка неочаквано те пита
дали го /я намираш за дебел
/а. Какво ще му /и отговориш, при положение, че той
/тя наистина има няколко
килограма в излишък ?
а)"Ти наистина не можеш
да бъдеш манекен /ка, но
това едвали е толкова важно"
б)"Не забравяй, че не е
без значение какво държи
човек в ръка"
в)"Глупости, намирам, че
си много добре така".
7.От половин година ти
имаш връзка с едно момче /
момиче, но съвсем скоро си
се влюбил /а в друго. Как ще
съобщиш това на досегаш-

ното си гадже ?
а)Изобщо няма нищо да
му /и казвам, докато не видя
как ще се развият нещата с
другото момче /момиче
б)Той /тя и без друго скоро ще разбере , че вече не
го /обичам
в)Не бих искал /а да го /я
нараня и ще се опитам по
деликатен начин да му /и
обясня, че между нас повече нищо не може да има
8.Твой /я съученик /чка ти
признава, че е влюбен /а в
учителката /учителя Х. Как
ще реагираш ?
а)Какво ме интересува,
той /тя наистина е симпатяга
б)Ще се опитам да го /я
убедя, че подобна глупост
може да му /и донесе само
неприятности
в)Ще съобщя на директора
9.Всички от твоята компания вече имат гаджета,
само ти си соло. Това изнервя ли те ?
а)И то как
б)Е, не всеки може да
бъде щастлив. При едни любовта идва по-рано, при други - по-късно
в)Правя всичко възможно
и аз в най-скоро време да
имам гадже, за да имам и аз
с кого да си говоря
10.Дал /а си най-хубавата
си блуза на своя /та приятел
/ка, но след като той /тя ти
я връща, ти виждаш, че е
изгорена от цигара. Как ще
постъпиш ?
а)Ще зашия дупката така,
че да не личи
б)Когато следващия път
отида у тях, тайничко ще я
мушна в коша за пране
в)Ще я остава в стаята си
така, че той /тя като дойде,
да види точно изгореното
място
ОТГОВОРИ:
5 и повече отговора в):
Преди всичко ти цениш
достойнството - своето
и на другите, но често изпадаш в ситуации, когато
засягаш другите и ги караш да страдат : например
твоят /а приятел /ка си е
купил /а нова дрешка и с
радост я демонстрира, а
ти съвсем откровено изказваш мнението си, че не
ти харесва. За съжаление,
обичаш да си пъхаш носа в

чуждите неща, което предизвиква отчуждаването
на приятелите ти от теб.
Ако искаш да запазиш добрите си отношения както с приятелите си, така
и с момчето / момичето,
което те харесва, бъди посдържан /а в критиките си
и приемай хората такива,
каквито са. Ти няма да ги
поправиш, още по-малко
на тази възраст, когато
всеки смята, че е велик.
Затова приемай ухажванията на този /тази, който /
която се стреми към теб,
или пък не потискай желанието си да ухажваш този
/тази, който /която харесваш, защото това е само
една стъпка към бъдещата
голяма любов, която тепърва те очаква.
5 и повече отговора б):
Ти знаеш, че връзката
ти с момчето /момичето
се дължи единствено на
теб и на твоята упоритост и затова правиш
всичко възможно, за да я
запазиш. За целта от време на време кокетничиш
или го /я предизвикваш да
ревнува, за да се правиш
на интересен /а. Често
обичаш да раздаваш комплименти на другите от
компанията, в която се
движите, за да знае той /
тя, че има и други момчета /момичета, които ти
харесват. Всичко това
правиш, докато завоюваш
"обекта". След като се получи обаче сериозна връзка между вас, ти изведнъж
ставаш съвсем различен /
на. Честите взаимоотношения и доверието за теб
застават на първо място,
защото знаеш, че само на
тях може да се гради едно
истинско приятелство.
5 и повече отговора а):
Бъди честен /на поне
веднъж със себе си : не
си ли въобразяваш, че си
много повече от останалите? Защото много често ти гледаш да се налагаш и на гаджето си, и на
цялата компания. Вярно
е, че си интересен /на и
занимателен /на и всички
ти признават тези качества, но все пак малко
сдържаност и толерант-

ност към другите няма да
ти навреди. Нещо повече,
ще те извиси! И особено, когато някой показва искрени чувства към
теб - внимавай! Дотук с
измислените истории и
шеги. Една сериозна връзка е наистина нещо много
хубаво, за да я развалиш
с необмислени постъпки.
Ухажваш или си ухажван
/а, трябва добре да прецениш поведението си и да
се покажеш такъв /такава, какъвто /каквато си.
Та нали този /тази те
ухажва, защото е видял
у теб нещо по различно
от останалите, което
ме /и е направило впечатление и затова иска
да бъде по-близък /близка
с теб. Не го /я разочаровай, за да не бъдеш и ти
разочарован /а.

Астрални знаци
ОВЕН Ако миналия петък сте могли да отклонявате и прехвърляте
задачи, сега няма как. В началото на седмицата работата затрупва
Овните, идват молби за помощ от страна на колеги, познати, близки.
На моменти не сте сигурни, че ще се справите, но опитвате с цялото старание и
обич, на които сте способни. Резултатът е добър, даже опоненти го признават,
а и печалбите показват това.
ТЕЛЕЦ Влизате в седмицата, в която трябва да дадете превес на деловите и личните си ангажименти. Темпото ви не е високо, но пък сътрудници и близки се хвърлят по високи цели, а не са се подготвили
за сериозна работа. Телците са строги и справедливи, доста бързо ще
върнат околните към обичайната дисциплина и прецизност, техните усилия и
принос са очевидни. А и ви води искрена обич...
БЛИЗНАЦИ Новата седмица ви настройва критично, поставяте си
амбициозни делови цели, работите със сърце и искате и другите да
бъдат всеотдайни. Я по-кротко, със забележки можете да предизвикате своите колеги и партньори, да започнете нескончаеми спорове.
Близнаците са чаровни и с повече такт ще направят опонентите си най-верни
сътрудници и помощници, печелят с търпението.
РАК Седмицата не е лека. В деловата сфера възникват проблеми
и се иска голяма гъвкавост, за да превърнете трудностите в поле,
където да доказвате умения и находчивост. Раците да търсят съвети
на близки, възрастни роднини и патили приятели ще им дадат ценни
идеи. В доста случаи просто трябва да подходите по-прагматично към ситуацията, даже да приключите непродуктивни връзки.
ЛЪВ Време е да се хванете за реализацията на идеи и предложения от
края на миналата работна седмица. По инициативност Лъвовете приличат на Скорпиони и Козирози. Ако Риби ви плащат с трудности, не се
поддавайте на настроенията им, вие ненадейно ще срещате приятели
и ще намирате решение, нови възможности за изяви. Засега обаче пестете,
печалбите малко ще се бавят.
ДЕВА Влизате в новата делова седмица с амбициозни идеи за работа
и печалби, но май бързо ще уловите негативните настроения на колеги, шефове, клиенти. Девите са прагматични хора, бързо ще оттеглят
проектите, които предизвикват враждебност. Имате още време да привлечете съмишленици, да потърсите и обществена подкрепа. Старанието ви по
рутинните задачи заслужава похвала.
ВЕЗНИ Сега не споделяте нашироко мнения и проблеми, дано Скорпиони вземат пример от дискретността ви. Група Везни са влюбени и
е разбираемо, че първо искат да уредят личния си живот и после да
говорят по темата. Други се натъкат на трудности при изпълнение на
деловите си идеи, на които държат много. Достатъчно артистично ли ги представяте, нали търсите съмишленици?
СКОРПИОН Като Лъвове и Козирози се хващате с нови дела и оферти, а близки Везни ви внушават да бъдете дискретни за амбициите и
проблемите си. Сега Скорпионите бързо улавят недоверието на някои
колеги и клиенти в начинанията си, да потърсят сътрудници. В екип
нещата ще вървят леко и ефективно. Не се изкушавайте да печелите пари и
слава зад нечий гръб.
СТРЕЛЕЦ Хубава, но динамична седмица. Стрелците ще сторят добре да поограничат активността си, програмата им е тежка, идват и
още задачи. Имате си идеи и в запас, ала няма как да се разкъсвате
между всички. Претоварването ще ви разпилее ценни сили и часове,
а ви се ще да се видите и с приятели на маса, да си позволите удоволствия. Да
не се наложи после да се напрягате в работата...
КОЗИРОГ Като Лъвове и Скорпиони бързате да задействате реализация на нови идеи и предложения. Все пак работата ще е по-успешна,
ако разчитате на равностойни партньори. Група Козирози се надяват
на самостоятелни изяви и печалби, но в екип им е сигурно и спокойно,
клиенти и шефове също възлагат колективни задачи. Бъдете търпеливи и не се
колебайте за започнатите неща.
ВОДОЛЕЙ Проблеми от сряда напомнят за себе си, наистина трябва
да бъдете внимателни с финанси, макар че трудностите не са кой знае
колко сериозни. Водолеите се измъчват, че нямат условия за начинания,
а започнат ли нещо – натъкват се на критики от много страни. Споко,
старанието и уменията ви са извън съмнение, след време ще имате сериозна
подкрепа и от влиятелни дами. А и ще печелите.
РИБИ Натъквате се на сериозни делови пречки, можете да ги преодолеете. А и няма защо Рибите да разколебават Лъвове, трудности има
във всяка работа. В едни случаи от полза ще ви бъдат приятели, ще
посредничат да уредите спорни въпроси. Във втори е редно да търсите
компетентни специалисти, някои неща не стават само с упорство. В трети помагате на други, а те се вливат в екипа ви.

Как звучи Космосът?

Напук на това, което сте чували в научнофантастичните
филми, звукът не може да пътува през вакуум. Как тогава
може да има звук в Космоса?
Той пътува на вълни, досущ
като светлината или топлината.
За разлика от тях обаче, звукът
се разпространява в Космоса,
като кара молекулите да вибрират. Звуците, които успяваме да
запишем в това необятно пространство, всъщност представляват електромагнетични вибрации, които се настъпват по
естествен път във вакуума на
Космоса, пише iflscience.com.
Различни космически сонди
са записали взаимодействията между слънчевия вятър в
Слънчевата ни система и Земята, Уран, Юпитер, Сатурн и
Нептун. Към тях можем да прибавим и Ио, Миранда и пръстените на Сатурн и Юпитер. Записите на тези взаимодействия
произлизат от няколко различни звукови среди.
„Звуците“ на Земята са
вследствие на взаимодействието на слънчевия вятър с
магнитосферата на планетата
ни, която изхвърля заредени
йонни частици с обхват 20-20
000 херца. Космическите звуци
идват от самата магнитосфера
и от приклещените радио вълни, отскачащи между Земята
и вътрешната повърхност на
нейната атмосфера, от взаимодействията между заредените
частици от планетите и т.н.
Най-дълбоката нота, откривана в Космоса, е B b. Учените

са се натъкнали в нея в звуковите вълни, идващи от супермасивна черна дупка в NGC
1275, в звездния куп Персей,
на около 250 млн. светлинни
години от Земята. Никой човек
не може да чуе тази нота, тъй
като времевият период между
осцилациите е 9.6 млн. години
и тя е 57 октави под клавишите
в средата на пианото. „Нотата“
е най-дълбоката, откривана някога от който и да е обект във
Вселената.
Наскоро „Вояджър 1“ на
NASA подмина хелиосферата
и навлезе в междузвездното
пространство. Американската
космическа агенция разбира,
че това се е случило, заради
вибрациите на междузвездната
плазма, засечени от антената
на „Вояджър 1“.
КАК ЛИ ЗВУЧИ
СЛЪНЦЕТО?
Робърт Александър е специалист по информационна сонификация. С други думи – той
превръща данни в звуци. Александър събира сбор от различни числа (например вариации
на стоковата борса, скоростта
на ветровете, пулсът на човешкото сърце и др.) и ги претворява в мелодии, пише Mashable.
„Възприемам се за изследовател – казва Александър.
– Живея в Космоса – между
изкуството и науката и технологиите.“
Интересът му към нашата
най-близка звезда не е случаен. Слънцето е извор на неизчерпаемо количество данни

и същевременно е един от
най-красивите небесни обекти.
Именно поради тази причина
Александър решава да впрегне
своите сонификационни умения и да създаде саундтрак за
Слънцето.
За да постигне целта си, той
използва информация, събрана
от слънчевата обсерватория
SOHO на NASA и ESA, изучаваща Слънцето. Освен всичко
останало, този космически апарат се използва и за предсказвания на слънчевите изригвания, които могат да повлияят на
комуникационната инфраструктура на Земята.
Александър манипулира цялата тази информация, събрана
от SOHO, и създава величествени и земни мелодии. „Той
превърна слънчевите изригвания в човешки хор, а ротацията на звездата – в трайбъл
бийт“, казва Майкъл Бирн от
Motherboard.
Нещо повече - слънчевата
сонификация (или „взаимодействието със Слънцето“, както Александър го нарича) хем
превръща науката в изкуство,
хем ни помага да научим нещо
ново.
По време на своята работа
Александър забелязва уникално жужене в своето творение.
Той осъзнава, че звуците, които
създава, могат да помогнат на
учените да разпознават нивата
на въглерод и съответно – да
изчисляват по-точно температурите на слънчевите изригвания.
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Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
- Генко, дадох новите ти
дънки на съседа.
- И по какъв повод?
- Нали не ти харесват?
- Ами тогава да дадем и
майка ти на съседите...
***
Вуте среща Геле и го
пита:
- Чете ли, вестнико днеска?
Геле:
- Не съм, оти, какво ново
има?
Вуте:
- Па не знам, затуй те питам...

Вселената е бежова

Ведат Исмаилов оглави Класиране
десятката на спортното училище

била е първа в държавно.
На трето място
е
състезателката
по спортна стрелба
Кристияна Стоянова с треньор Рени
Йорданова. Тя е
постигнала четири
първи места в републикански и международни турнири.
По-нататък в индивидуалното класиране са отличени: Филип Стоянов
(спортна стрелба);
Светослав Ангелов
(спортна гимнастика); Денис Михайлов (бокс); Веселин
Василев (спортна
стрелба); Йордан
Георгиев (свободна борба); Румина
Владимирова
(спортна
стрелба) и
Гюрсел Боз
(бокс).
В отборното
класиране са
футболистите (юноши старша
възраст) на
Деян Кирилов. Втори е
отборът футбол-деца,
треньор
уведомява своите клиенти, че с
Галин Хриот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- стов, а трети
баксбетмираната питейна вода по електронен път са
болистите
(Е pay), както и да получават електронни – кадети,
треньор на
фактури (e Faktura)
които е ГаПодробности на сайта на „В и К” Търговище лин Григоров.

Борислав КУРДОВ
По традиция и в
началото на тази
година
спортно
училище „Никола
Симов” в Търговище обяви класацията на десетте
най-добри
свои
възпитаници, както
и призьорите сред
отборите. На церемонията присъстваха Невяна Захариева, началник на
РИО на МОН в Търговище; Марияна
Стефанова, старши
експерт по физическо възпитание
и спорт в Инспектората,
спортни
деятели, треньори,
преподаватели
в
училището.
„С гордо вдигна-

ти чела и с голямо
удовлетворение започваме новата година, защото през
2013-та вие, учениците на спортно
училище „Никола
Симов” от държавни първенства сте
завоювали 23 бронзови, 17 сребърни и
22 златни медала, а
14 наши възпитаника са защитавали
трикольора на България като национални състезатели.
На световни първенства са участвали четирима, а на
европейски – трима
ученика. Имахме
и представител на
европейските младежки олимпийски
игри”. Така обобщи

Знаете ли, че нашата Вселена има цвят?
Според екип астрономи от университета
„Джон Хопкинс” Космосът има оттенъка на
кафе с мляко.
Изследване на нюансите на видимата светлина в пространство-

то, направено от Карл
Глейзърбрук и Айвън
Болдри, показа, че общата й окраска е нежнобежова.
В проучването са
включени над 200 хил.
галактики и е измерен
светлинният спектър на
повечето източници във

видимия Космос. Глейзърбрук на шега предлага конкурс за име на
новооткритата окраска.
Читатели на вестник
„Вашингтон Поуст” дават десетки варианти,
от които накрая е избрано името... „космическо лате”.

успехите на училището неговият директор Кольо Калев.
На първо място
в десетката е съзтезятелят по свободна борба Ведат
Исмаилов. Възпитаникът на треньора
Стойчо Ненов е завоювал 3-то място в
европейско първенство, първо място
в държавно лично
първенство и трето
място в държавен
личен и отборен
шампионат.
Втора в класирането е боксьорката Бойка Вачева,
треньор на която е
Йордан Йорданов.
Тя се е класирала
на пето място в световно първенство,

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

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