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За днешна и
утрешна България

Или за тревогите по
гастарбайтерите ни

Величав и нужен
на днешното време

Инициативите, посветени на 141години от гибелта на Васил Левски,
продължиха със среща-дискусия
Божидар НИКОЛОВ
Тя бе организиране
в четвъртък вечерта,
20 февруари 2014 г., от
Обществения комитет
„Васил Левски” и регионална библиотека „Петър Стъпов” в Търговище. В нея взеха участие
и възпитаници
на ПТГ „Цар
Симеон Велики”, граждани,
общественици.
А за високо
професионалната стойност
на
дискусията допринесе
обаятелното
присъствие
на проф. Иван
Стоянов от Великот ърнов-

0.50 лв.

ския университет.
Въведение в темата
направи директорът на
гимназията
Николай
Николов. За делото и
наследството на Васил
Левски говори и председателят на ОК „Васил
Левски” в Търговище

Веселин Николов. Но
най-впечатляващи
и
запомнящи се бяха думите и оценките на професор Стоянов, един от
най-добрите изследователи и проучватели
на живота и делото на
Апостола.
(на 4 стр.)

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
В последно време любима тема на сладкодумните пишман политици и националисти е
емигрантството. Журналисти и загрижени за
България патриоти флиртуват с цифри и съпоставки, с тревожни изводи за бъдещето на
нацията ни, която след 50 години… Знаете какво щяло да се случи с нея. Как България ще
се оциганее, ще се стопи като пролетен сняг и
прочие.
Така нареченото „изтичане на мозъци” нито
е ново, нито е непознато за нас българите, нито
е пък само български проблем. То се случва
във всички малки и бедни държави, по посока
на богатите и големите. От обозримото минало
се знае, че пътят към Америка, към Европа, а
по-късно към Русия, винаги е бил отъпкан от
търсачи на по-добър живот, но и на авантюристи, на хора бягащи от закона, на други спасяващите се от бедност и т.н. Така през 30-те и
40-те години на миналия век предприемчиви
българи „научиха” Европа на зеленчукопроизводство, а допреди 30-на години ломяха горите на Коми - СССР. Все за единия хляб. Знае
се, че преди войните в началото на миналия
век, а и след това, е имало спорадични вълни
от бягащи към Америка българи. Такива били
открити дори и на „Титаник”. От моето родно
село, например, от това време
(на 2 стр.)

 0601 6 71 38

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

В Дирекция „Социално подпомагане”

Уволниха Св. Добрева

Заповед за уволнение
е получила директора
на Дирекция „Социално
подпомагане” в Търговище Светлана Добрева.
Според документа, Добрева трябва да напусне
поста на 25 февруари, а
мотивът за освобождението й е ниска атестационна оценка, която се
прави веднъж в годината

Крими шок

Деца крадат
месо от къща

Помагал им 20-годишен съселянин

Регионалното полицейско управление в
Попово установи извършителите на кражба на
месо и други хранителни продукти от къща в
село Тръстика. Оказа
се, че апашите са две

Селскостопанска техника и резервни части

непълнолетни момчета
на 14 и 16 години, живеещи в същото село. Техен съучастник станал
и 20-годишен младеж,
който е задържан.
Проверката по случая продължава. "ТН"

в държавната администрация.
„За мен случващото
се бе очаквано. Това е
поредната политическа
чистка, която се прави.
Очаквах го, защото още
през октомври месец ми
бе направена комплексна проверка от инспектората към Агенцията за
социално подпомагане,
която беше целенасочена. Издадената заповед
за моето уволнение е
неправомерна. В крайна
сметка си има съдебни
органи и аз ще си потърся правата.”, каза пред
представители на медии
Светлана Добрева.
Тя бе директор в продължение на 18 месеца,
след като бе спечелила конкурс. Добрева не
скри, че е била подкрепена от партия ГЕРБ и
това че е член на местната организация. "ТН"

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Бюджет 2014

Шест милиона за Антоново

През тази година община Антоново ще разполага с 6 035 428 лева.
Бюджетът бе приет на
февруарското заседание
на съвет.
По думите на неговия
председател Хайредин
Мехмедов бюджет-2014
може да бъде определен
като "бюджет на инвестициите". Той е с два милиона по-голям в сравнение с миналата година.
Според администрацията ръстът идва от парите за одобрен проект
на общината по инвестиционната програма на
правителството.
Става
дума за 1 558 000 лв.,
които ще бъдат вложени в основния ремонт и

реконструкцията на пътя
Стойново-Кьосевци, който не е ремонтиран повече от 20 години. В отсечката попада и мост, който
е в предаварийно състояние. В общата сума са
заложени средства за
ремонта му.
За бюджета от общинската
администрация
поясниха, че приходите
от делегираните от държавата дейности са в
размер на 2 138 456 лв.,
а приходите от местни
дейности - 3 896 972 лв.
Най-големите разходи
традиционно са за възнагражденията на заетите в сферата на образованието и в общинската
администрация.

Понеделник, 24 февруари 2014 г.
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Антоново участва
в кампанията

Ново двайсет! На Вила „Армира”
Две Търговищки фирми

за един новаторски законопро„За чиста Или
ект за културното ни наследство
околна
среда”
С шест проекта
за четири села и
два в града

Темата „Обичам природата – и аз участвам” е избрала община Антоново, с която да участва в кампанията
„За чиста и околна среда”.
За целта администрацията
е разработила шест проекта.
Четири от тях касаят големите села в общината:
Семерци, Трескавец, Любичево и Стеврек, където
ще бъде извършено допълнително озеленяване и
ще бъде направена инфраструктура, която да подобри качеството на живот на
населението. Предвидено е
и да бъдат закупени косачки, с които да се поддържат
зелените площи. Другите
два проекта са за средното
училище и детската градина в града, където ще бъдат
изградени нови спортни съоръжения и детска площадка.
Кампанията „За чиста
околна среда” се организира от Министерството на
околната среда и водите.
Оценката на изпратените
от Антоново проектни предложения се очаква да бъда
оповестена през месец
март.

Спас СИМЕОНОВ
Това е любим термин на
картоиграчите, като се надлъгват на белот. Няма лошо,
все пак играта на карти е
забавление. Когато обаче
законодателите, наричани
още и депутати, започнат
да вадят карти от ръкавите
си, нещата вече стават съвсем сериозни. Напоследък,
кажи – речи всяка седмица, депутатите вадят ново
двайсе и се занимават с най
– откровенни простотии, под
формата на законодателна дейност. Неотдавна, наприме, Татяна Буроджиева,
която се подвизаваше като
политолог, а сега е депутат от коалиция за
България, избрана
от Разград, предложи да се издават книжки за правоуправление на
велосипедистите.
Децата от нашата
махала вече четат правилника за
движение по пътищата.
Сега пак сме
свидетели на поредната глупост.
В
праламента
вече се работи
по законопроект,
според които, ако
имаш книги, монети, картини, икони
или гардероб от
времето на баба си, трябва да извикаш комисия,

За днешна и
утрешна България

(от 1 стр.)
имаше десетина „американци”. И всички те са се върнали със спестени пари, някои дори са
повторили и потретили задграничната си авантюра.
По-важното е, че с малки изключения са се връщали у
дома, строяли къщи, купували ниви, отваряли дюкяни.
С днешни думи, правили малък бизнес, за който пък
държавата днес едва ли се сеща.
Убеден съм, че и днешните ни гастарбайтери /поне
по-голямата част от тях/ един ден ще се върнат по родните места, ще инвестират в свой бизнес и /не по-малко важно!/ ще привнесат европейски правила и бизнес отношение.
Пък и какво лошо има от това да поработиш в лелеяната чужбина. Статистиката сочи, че за 2013 г. работещите по чужбината българи са изпратили на свои
близки у нас 1,5 милиарда лв, което прави около 2 %
от брутния национален продукт на България. За сравнение чуждите инвестиции за годината са били около
2,4 милиарда лв, някъде около 3% от БНП. Така е било
преди 100 години, така е и в днешна бедна България. И
място за хленчене и тъмни краски за бъдещето на нацията едва ли има. Пак за сравнение, в първите години след турското робство българите наброяват около
2 млн. , а към 1944 г. са вече 6 млн.
Че носталгията по родното и българското теглят по
обратния път, знаят мнозина, които са минали вече по
него. Ето един пример от миналото. Писателят Иван
Аржентински, родом от Габрово, дълго време живя и
работи през миналия век в далечна Аржентина, чието
име му стана и фамилия. Борил се там за комунистическа правда и се издигнал в обществото. Но се върна,
написа книги и умря като български комунист в родината си. Познавах го лично. Не забогатя. Но беше доволен, че на стари години живее и се радва на своята
България. А ето и пример от последните дни. Медиите
пишат, че вече над стотина млади специалисти, завършили в Европа, са подали молби да се върнат и работят в България. И какво по-хубаво от това – наученото
там да обогати и обнови моженето и знаенето тук.
Иначе и някога, и днес, и в бъдеще отворените пътища на Европа и света ще бъдат прохождани от българи
– будни, умни и търсещи реализация по чужди земи.
Това си е естествен стремеж, наречете го склонност
към риск и авантюра и т.н. От друга страна бедността
и безработицата тук подхранват този процес и го захранват с нови и нови млади хора. Въпросът е, че и в
лелеяната чужбина не всеки успява и забогатява.

която да оцени стойността
на предмета, ако е направен преди повече от 50 г.
Иначе, ако продадещ съответния предмет държавата може да те глоби от
3000 до 50000лв. и дори да
те вкара в затвора до 4 г.
А ако пък културната ценност е с по – висока стойност, затворът отива на 6
години. Преди седмица известния художник Свилен
Русев каза в интервю за
БНР, че ако рече да продаде картина от студентските
си години, трябва да пита
държавата България, което
е пълен абсурд!
После, възниква и друг

гласуват такъв закон би
трябвало да помислят и за
сериозно финансиране за
строителството на затвори
, според запознати около
50% от българските граждани имат някакви предмети
с антикварна стойност. Аз
например вече съм готов,
защото в къщи имам няколко книги, издадени преди
80-100г. , както и пощенски
марки, издадени от царство
България, както и работеща
шевна машина „Сингер”,
която пък дядо ми Симеон
закупил в Солун , където
ходел да пазарува за магазина и кръчмата, които е
държал в Серес, Северна

въпрос: Кой ще плаща на Гърция. Това се е случило
тези културни, да ги наре- през 40-те години на миначем, комисии? В тях трябва лия век, после я подарил на
да има архиолози, историци, майка ми, защото била пъркултуролози, изкуствоведи вата му снаха.
и други специалисти. ЦяРазбира се, моето си е
лата работа намирисва на бял кахър – книгите и марполитическа културна поли- ките мога да ги изгоря,
ция. Народните избранници шевната машина мога да я
съвсем очевидно трябва да продам за отпадъци. Да му
прочетат конституцията на мислят Васил Божков и друстраната и дори да преми- ги колекционери, които разнат кратък курс по право, полагат с различни предмеза да влязат в час. Ако пък ти поне за милиони.
Бел.ред. В последно време стана ясно, че тези
напредничави идеи за заявяване и остойностяване
на старини, така наречени „ от раклата на баба” са
били просто предложения. И едва ли нещата в този
вид ще станат закон, касаещ културното ни наследство. Въпросът, който иронично поставя нашият сътрудник е трябва ли мастити, специалисти и депутати да експериментират находчивост
и оригиналност на идеи, които видимо никога няма
да намерят бял свят? На това народът му казва
преливане от пусто в празно.

Две Търговищки
фирми ще
в з е м ат
участие в
изпълнението на проект за възстановка и
атракционно експониране на
известната
антична вила „Армира” край
Ивайловград. Това са фирмите „Гласко” и „Стройекспрес – НН” ООД от Търговище.
Антична вила „Армира“
край Ивайловград е изцяло
възстановена след реализиране на проект, финансиран по ОП „Регионално
развитие“ 2007 – 2013г. Извършена е пълна реставрация, а на колонадата около
вътрешния басейн, на мраморните фигури и входовете
към четири от помещенията, главния вход на вилата
и системата за подово отопление. Над част от подовите мозайки е поставено
стъклено покритие, което
позволява на туристите отблизо да наблюдават орнаментите и красивите мозаични фигури.Направена е
възстановка на античната
градина зад самата вила,
където е устроен „театрон“
за атракции на открито.

Мъж от Преселец нападнат и ограбен

Малко след полунощ на
19 февруари 48-годишен
жител на село Преселец
подал сигнал в полицията,
за това че е бил нападнат и

Пръснахме милиард евро за екскурзии

3,8 милиона българи пътуват зад граница
Българските туристи
са пръснали 1,147 милиарда евро за пътувания в
чужбина през 2013 г. Това
сочат данните на Българската народна банка. Сумата е с 12,9 % повече,
отколкото сме похарчили
за воаяжите зад граница
през 2012 г. Трайно повече са постъпленията
от чужди туристи, дошли
да прекарат ваканцията
си у нас. Те са налели в
икономиката на страната 3,058 милиарда евро.
Това е с 4,83% повече
спрямо 2012 г.
3 757 882 броя пътувания на българи зад граница през 2013 г. отчита

Националният статистически институт. Най-много
са пътуванията към Турция – техният брои е 1 091
214.
На второ място е Гърция
с близо 800 000 посещения. На следващите места са останали съседните
страни – Македония, Румъния и Сърбия, които отчитат по над 300 000 български визити. Германия
и Испания също са предпочитани дестинации от
българи, предвид големия
брои наши гастарбайтери
там. Пътуванията към тези
две държави са съответно
близо 190 000 и малко над
100 500.

„Армира е уникален образец на римската провинциална архитектура и
изкуство на Балканите със
световна значимост. Античната вила е голямо земеделско имение от източната
част на Древна Тракия, основано от богат тракийски
аристократ през 50-те – 70те години на I век. Още при
създаването на вилата са
били открити и разработени
кариери за качествен бял
мрамор и камък.
При разкопките са намерени над 3000 оригинални
детайла от декорацията,
изработени от фантастичен
бял мрамор.
Разбира се, не може
да не ни радва, че две известни Търговищки фирми
са намерили поле за изява
далече от града. И че още
веднъж ще докажат находчивост и умение да работят и оцеляват в сегашните
трудни условия.
„ТН”

КОЛЕДА
През миналия декември 61 864 българи са изкарали коледните и новогодишните празници зад
граница, а общият брои
пътувания, включително
на екскурзии, командировки и на гости е 238 174.
Турция отново държи
челното място както по
брой посещения като
цяло /88 791/, така и по
брой туристически пътувания от българи /25 602/.
Всъщност родните туристи в Турция са били точно
двойно повече, отколкото нашенците, изкарали
празниците в Гърция по
същото време.

ограбен в Търговище. Инцидентът станал на кръстовище в близост до центъра на
града.
Двама мъже чрез използване на физическа сила и
заплахи отнели от жителя
на Преселец мъжко яке с
намиращите се в него лични
документи, мобилен телефон и сумата от 350 лева.
След проведените оперативни действия, служители на регионалното
полицейско управление в
Търговище установили, че
извършители на деянието
са двама 22-годишни младежи от града, известни на
органите на реда с извършени от тях други кражби.
Те са задържани в търговищкия арест.
Установено било още,
че нападателите изтеглили
пари от намерената в якето
дебитна карта, а самото яке
и другите лични документи –
изгорили.
По случая е образувано
досъдебно производство.
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Четири лъжици
оцет и –

„Мисис пенсионерка” Сбогом
От години в Деня на хумора – 1-ви април се провежда
шоу-конкурс „Мисис пенсионерка
„Дръзновение”.
2014 година ще бъде забележителна с новия конкурс
„Мисис Дръзновение 2014”.
Местните медии: Частен областен вестник „Търговищки
НОВИНИ”, вестник „Знаме”
и вестник „Трета възраст” –
София съдействат ежегодно
и тази година също са с нас.
В конкурса ще имат възможност да участват дами
над 57 години, които могат
да демонстрират добрата
си визия, певчески и танцови умения, декламаторски
способности, добро чувство
за хумор, буфо или жива
музика и други умения. Изпълненията се оценяват от
компетентно жури. Канят
се представители от цялата
страна.
Конкурсът се провежда в
три тура:
Първи тур: Представяне
на участниците – чрез походка, облекло, усмивка и
самочувствие. Времетраене
– 1 минута.
За контакти: Търговище, кв. „Запад” 1, бл. 28,
0601/ 2 19 35
Пенсионерски клуб
„Дръзновение”
Организатор Добринка
Николова, Анна Добрева
– председател

Езикът на цветята
се родил в Ориента

нерка „Дръзновение” 2014
г.” Участничките получават
грамоти, а заелите първите
три места и награди.
При
оценяването
на
участничките, не се вземат предвид съпровода или
партньорството.
Дамите желаещи да
участват в конкурса, могат
да направят заявка до 20
март 2014 г. В деня на шоМоже би ви е било любоуто могат да се внесат по 3
питно защо, аджеба, оцетът
лв. за обяд.
спомага за отслабването.
Това всъщност се устаОт древността цветята израз на романтика. Червеновява съвсем случайно от
Керол Джонстън от универ- са асоциирани с любовните ните рози са символ на люситета в Аризона, САЩ. В преживявания. Още по вре- бовта, макар че за признаопитите си да засекат дали мето на цар Соломон роза- ние на чувства може да се
оцетът помага занамалява- та е била определена като използват различни багри
нето на холестерола, екипът цвете, което символизира трендафил и други цветя.
вижда, че той въобще не любов и любовни отноше- Хибридите на чаените рози
действа на нивото му. Но пък ния, а Клеопатра, преди да са разнообразни на цвят и
установява, че участниците се срещне с Марк Антоний, също изключително красив експеримента са смъкна- покривала пода с листенца ви. Ако искате да поднесете
ли средно по половин паунд от рози. Персийските и ори- нещо необичайно, може да
за седмица без каквато и да енталските традиции били поискате съвет от флориста,
особено развити в изпра- който подготвя букета ви.
е диета.
Ирис – подарява нежно
Всички те просто са при- щането на послания чрез
емали по 2 супери лъжици цветята, те позволявали с влюбеният. Изгарящият от
преди обяд и вечеря. Спо- формата на букета да се из- любов и страст показва чувред експертите при употре- разява привързаност, вле- ствата си с букет от червени
ба на оцетните киселини чение и дори любов. Но в рози.
Лалетата пък означават
тегло се губи поради две Европа езикът на цветята се
признание
в любов.
проявил
чак
през
1718
годипричини. Той възпрепятства
Букет гладиоли означакалориите и въглехидрати- на с помощта на лейди Мери
те. В същото време натиска Уъртли Монтегю, съпруга- ва покана за среща.
Любовният огън се симспирачките на чувството за та на английския посланик
глад, заради което толкова в Цариград и известна във волизира от орхидеята.
Ревността се символизиаристочесто понякога отваряме Великобритания
Победителки в предходно издание на конкурса
кратка и писателка. Използ- ра от карамфила.
хладилника.
Обикновеното кученце
От друга страна оцетната вайки източни традиции,
говори
за силно желание.
тя
наложила
мнението,че
киселина намалява активЧистотата е въплътена в
ността на ензимите в чер- всяка мисъл може да бъда
вата, които са необходими изразена на езика на цве- лилиите.
А искреността в божуриза храносмилането и усво- тята. Оттогава до наши дни
дали по-пози- яването на въглехидратите. на Стария континент всеки те.
За омъжените бръшлятивно на живо- Това означава, че калории- може с помощта на цветята
та в сравнение те, които са приемани от ор- да направи собствено лю- нът символизира вярност.
Лотусът напомня за набовно послание в духа на
с останалите, ганизма ни, са по-малко.
които продълПрието е при диети да се най-добрите викториански ближаващия рожден ден.
Люлякът пък си остава
жили да пушат. препоръчва ябълковия оцет. традиции. Подарените цветя
символизиращо
Подобрение се Но и всеки оцет с 5% съдър- може да кажат много, зато- цветето,
з а б е л я з в а л о жание на оцетна киселина ва не трябва да се допускат майчинство.
Упрек може да се изрази
дори при хора, върши работа. Научно до- грешки с избора.
с лютичета.
ЦАРИЦАТА ТРУДНО
засегнати от казано е, че ако приемате
Съмненията пък се изказСЕ ДЕТРОНИРА
умствени сму- по 2 суп. лъжици оцет преди
ват
с ароматния грах.
На
първо
място
в
спищения, от мо- обяд и вечеря, той ще окаАко искате вежливо да се
мента, в който же положително влияние съка на „любовните” цветя
традиционно стоят розите. разделите, подарете букет
Спирането на цигарите те преустановили пушенето. върху килограмите, които ви
За много хора те си остават маргаритки.
тормозят.
Напротив, никаква провъздейства на психиката
поне колкото едно лечение мяна в менталното състояс антидепресанти, съобща- ние не е била регистрирана
ва Франс прес. Такива са при бившите пушачи, въризводите от изследване, нали се отново към вредния Смята се, че в него е закодирано дълголетието ни
чийто резултати са публи- си навик.
Вдлъбнатото пъпче е хате с един от шестте типа
Координаторката на изкувани в британския "Журпъпчета, които същест- рактерно за хора, които са
добри, излъчватлюбов към
нал за медицина“. Според следването Дженма Тейлър
вуват.
британските учени, които са от Университета в БирминХоризонтално пъп- всичко живо, емоционални
взели под внимание 26 из- гам изразява надежда, че
че, изтеглено леко на- и състрадателни. Средната
следвания по темата, ефек- тези резултати ще помогстрани. Такива хора са продължителност на живота
тът от спирането на цигари- нат за отхвърлянето на нямного емоционални, ко- им е около шестдесет и пет
ето понякога влияе отри- години.
те може да бъде определен кои фалшиви схващания,
Пъпче, което е изместецателно върху здравето
като "еднакъв или по-добър според които тютюнът има
им. Средната продължи- но от центъра на корема, е
от този на антидепресанти- антистресиращо или ретелност на живота на та- знак, че човекът е склонен
въздействие.
те, използвани за лечение лаксиращо
кива хора е седемдесет към развлечения и често
непушачина състояния на тревож- "Сравнявайки
настроените му се променя.
години.
ност или резки промени в те и пушачите, може да се
Средната
продължителност
Вертикално
пъпче,
заключи,
че
вторите
са
понастроението. Включените
което е сякаш разте- на живота на такъв човек е
в проучването пушачи са склонни към умствени смуглено надолу и нагоре. около седемдесет години.
били "средно зависими", на щения от първите", добавя
Кръглото пъпче с равна
Човек с такова пъпче е
тя.
средна възраст 44 години.
векилодушен, уравнове- форма говори за това, че
Тютюнопушенето
се
Те са пушели между 10 и
човекът е скромен, сдър40 цигари дневно. 48% от свързва със смущения и
По формата на пъпчето сен и уверен в собствените жан, тих и притеснителен.
тях са били мъже. Те са ан- болести - като рака, сър- може не само да се опре- си сили. Такива хора живеят
Средната продължителност
кетирани преди опита им дечните проблеми или им- дели продължителността на седемдесет и пет години.
на живота на такива хора е
спрат цигарите и след това потентност. Според данни живота, но също така и да
Изпъкнало пъпче, което около осемдесет и една гоповторно - в период от шест на Световната здравна ор- се определи общото психо- излиза напред спрямо лини- дини.
ганизация (СЗО) от юли логическо състояние и ха- ята на корема. Собственикът
седмици до шест месеца.
В горепосочените форми
Престаналите да пушат миналата година тютюнът е рактера на човека.
на такова пъпче е оптимист на пъпчето не се включва
проявявали по-незабеле- причина за смъртта на 6 миАко искате да разберете и ентусиаст. Средната про- промяна на формата на пъпжими признаци на депре- лиона души годишно, като дали ще живете дълго, вни- дължителност на живота на чето, възникнала при херния
сия, те били по-спокойни, тази цифра ще нарасне до 8 мателно разгледайте пъпче- такива хора е седемдесет и и други заболявания, както
по-малко стресирани и гле- милиона през 2030.
то си, а след това го сравне- две години.
и следоперативни промени.
Втори тур: Същинско изпълнение – песен, танц,
декламиране. Кой каквото
може – свободни умения.
Времетраене – 4 минути.
Класиралите се до осмо
място продължават в трети
тур.
Трети тур: Представят се
изпълнения на българско
хоро /ръченица/ или хумор.
Времетраене – 2 минути.
Следва класиране за излъчване на „Мисис пенсио-

килограми

Спирането на цигарите
прави хората щастливи

Кога мъжете
cпират секса

Оказва се, че не само
жените малко или много губят интерес към секса, след
като родят. Масово господата, които изпълняват бащинските си задължения, също
не могат да се похвалят с редовен полов живот, установи
американско проучване.
В качеството си на пълноценни татковци новите бащи
правят все по-малко секс и
изглежда това ни най-малко
не ги притеснява.
Щатските експерти изследвали 433 млади мъже, а
тези с по-високи нива на тестостерон били най-склонни
да бъдат бащи. Въпреки
това, веднага щом детето се
роди, нивата на мъжкия полов хормон спадат заедно с
интензивността на интимните контакти.
Учените допълнили, че
въпросната физиологична
промяна при представителите на мъжкия пол се наблюдава само през първите
1-2 години, след като станат
бащи.

Формата на пъпчето
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Величав и нужен на днешното време

УКРАЙНА:

Временно примирие
успокои Киев

Нови ограничения за имигрантите

АНГЛИЯ:
(от 1 стр.) На въпрос
какво е днес Левски и
с какво е необходим
на нашето съвремие,
професорът отговори:
“Левски ни е необходим като жив пример,
а не като икона, като
достижим идеал. И ако
следваме и претворим
поне част от неговите
идеи в нашия живот,
то ние ще му издигнем
най- големия неръкотворен паметник, който
той заслужава”.
И се разгоря дискусия, ученици и възрастни задаваха въпроси,
на които получаваха
компетентни и изчерпателни отговори. Стана дума и за най-деликатните моменти от
живота на Апостола
– от отношенията му с
революционния комитет в Букурещ, до залавянето му и причините
за това, поведението
му пред турския съд,
до самата му кончина. Професор Стоянов
аналитично отстояваше тезите за прозорливостта на Левски при
воденето на борбите
за освобождение; дали

поп Кръстьо е предал
Левски или просто е
бил набеден; толкова
ли е черен образът на
Димитър Общий и кой
е той всъщност; в какво е вината на участника в съдебния състав
Иванчо Хаджипенчович за произнасяне на
смъртната
присъда;
изповядан ли е или не
Левски пред смъртта
и много други моменти
от краткия, но величав
35-годишен живот на
Васил Левски.
Професор Стоянов
подплати своите научни тези и заключения
с редица точни факти,
цитати и оценки на
съидейници на Апостола, негови сподвижници, писатели и други
изследователи и т.н.
Дискусията продължи
повече от два часа в
препълненото като никога фоайе на регионалната библиотека,
което събра над 100
души. И самото присъствие на тези млади
хора тук бе потвърждение на смисъла и
значимостта на темата
на дискусията „Левски

Покана

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗХОД – 94”
СЕЛО ОСИКОВО, община Попово, област Търговище, ще проведе редовно годишно отчетно и изборно събрание на член кооператорите, на 15.03.2014
г. от 9 часа в салона на Народно читалище „Христо
Ботев – 1923” в село Осиково, при следния ДНЕВЕН
РЕД:
1. Утвърждаване на решенията на УС за приемане
на нови членове на кооперацията.
2. Отчет на УС за дейността за 2013 година и одобряване /приемане/ на отчета – докладва Председателя на кооперацията.
3. Отчет КС за дейността за 2013 година и одобряване /приемане/ на отчета – докладва Председателят
КС.
4. Запознаване на член-кооператорите с ГФО за
2013 година и одобряване и приемане на ГФО – докладва счетоводителят.
5. Освобождаване на Председателя на кооперацията от длъжност и освобождаването му от отговорност за дейността му.
6. Освобождаване на членове на УС и подгласник
към него.
7. Освобождаване на членове на КС и подгласник
към него.
8. Избор на Председател на кооперацията.
9. Избор на членове на нов УС и подгласник към
него.
10. Избор на членове на нов КС и подгласник към
него.
11. Решение за разпределяне на печалбата от дейността на кооперацията за 2013 година.
Регистрацията на участващите членове кооператори в ОС започва от 8,20 часа и завършва в 8,50 часа
на 15.03.2014 г.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, т.е. в 10 часа на същото
място.
От Управителния съвет.

и ние” и на днешната
необходимост да се докосваме и да се учим,
като патриоти и бъл-

гари, от делата на Васил Левски и от всеотдайността му на ползу
роду.

Търговище - първият
град с филиал на

Сдружение "Приятели на
Индонезия -Нусантара"
Светослава РУСЕВА
На 20 февруари 2014
г., в посолството на Република Индонезия в
София се състоя среща на членовете на
актива на Сдружение
"Нусантара - България"
с Н. Пр. Бунян Саптомо - извънреден и пълномощен посланик на
Индонезия в България.
В срещата взеха участие партньори на сдружението от страната,
кметове, председатели
на общински съвети,
в които вече има изградени филиали на
сдружението, както и
бъдещи членове - информира
директорът
на Младежкия дом в
Търговище
Даниела
Марчева.
Търговище е първият

град в България, в който сдружението има
филиал - от 2011 г. Неговите представители
на срещата връчиха на
Н. Пр. официална покана от кмета на община
Търговище д-р Красимир Мирев. Поканата
е Н. Пр. Бунян Саптомо
да бъде гост на "Изложение - Търговище
2014" и да се включи
в проявите, посветени
на 20-та годишнина от
създаването на клуб
"Батик" към Младежкия дом в Търговище.
Това ще бъде поредна стъпка в разширяване на партньорските взаимоотношения
между Посолството на
Република Индонезия
у нас и oбщина Търговище.

Великобритания представи нови правила, предназначени да ограничат
достъпа на мигранти от
други страни на Европейския съюз до социалната
й система. Новите правила, които се предвижда да
влязат в сила на 1 март,
установяват
минимален
доход, за да се определи
дали даден мигрант, работещ във Великобритания,
би трябвало да има достъп
до по-широкия кръг от облаги, когато някой е класифициран като работник, а
не като търсещ работа.
Съгласно новите правила всеки, който печели
по 150 британски лири на
седмица, което се равнява на 24 работни часа на
седмица при минималното
заплащана във Великобритания, ще бъде класифициран като работник. Всеки,
който печели по-малко от
това, ще бъде подлаган на
допълнително проучване

БРАЗИЛИЯ:

Русеф започва
визита в Европа

Община Антоново
ОБЯВЯВА
1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
1.1. Складови и сервизни помещения към
Сладкарница в с.Изворово, с площ 22 кв.м. при
начален месечен наем - 26.40 лв. без включен
ДДС.
1.2. Гараж в жилищен блок, находящ се на
бул. ”Т. Герои” № 79 /блока на АПК/ разположен
в УПИ I кв.8 по плана на гр.Антоново с площ 23
кв.м. при начален месечен наем 23.00 лв. без
включен ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 12.03.2014 г. от
13.30 ч., в заседателната зала на общината.
При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на
18.03.2014 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в
стая №14 на общината след заплащане на цена
- 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на
деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозит за участие в размер на - 10% от
началната годишна тръжна цена ще се приема
до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня
на търга в ОЦУИГ
За допълнителна информация
тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

за определяне на статута
му от гледна точка на икономическата му дейност.
Междувременно главата на католиците в Англия
и Уелс обвини политиците,
че използват страховете
на хората от проблемите
на имиграцията. Имиграцията е гореща тема във
Великобритания,
която
привлече вниманието след
отмяната на ограниченията върху имиграция от
България и Румъния тази
година. Някои политици
предупредиха, че Великобритания ще се наводни от
източноевропейци.

В украинската столица Киев беше договорено
временно примирие. Късно
в сряда президентът Виктор Янукович събра част
от опозиционните лидери
на среща, чиято цел бе да
сложи край на кръвопролитията в страната.
Украйна е в траур заради жертвите на размириците през последните дни,
при които загинаха повече
от 20 души - граждани, полицаи и журналист.
Часове след обявеното примирие, радикални
елементи от опозицията
нарушиха договорката и
атакуваха правителствени
сгради. Лидерът на „Десен сектор" Дмитрий Ярош
обяви, че не е поемал никакви ангажименти за примирие.
Международната общност продължава да следи внимателно събитията
в Украйна. Служител на
Държавния департамент
заяви, че Белият дом е
обезпокоен от факта, че
не може да установи контакт с представители на
спецслужбите в страната.
Щатските дипломати са
притеснени и от рокадите във върха на армията в
Украйна. Янукович смени
изненадващо началника
на Генералния щаб в сряда
вечерта.

Дилма Русеф, която е
президент на Бразилия,
започва в петък от Ватикана европейската си

обиколка. Очаква се тя да
покани папа Франциск на
бразилския футболен Мондиал.
След това тя ще участва
в Брюксел в VII среща на
върха ЕС-Бразилия, която
се фокусира върху търговските разговори, съобщава
АФП.
Вероятно президентката ще участва в петък на
едно от основните събития
във Ватикана, предаде БГНЕС. Там ще бъдат издигнати новите кардинали,
сред които е и бразилецът
Орани Темпеста, настоящ
архиепископ на Рио де
Жанейро.

Мерки срещу недемократични страни членки

ЕС:

Евродепутатите
ще
поискат увеличаване на
правомощията на ЕС по
отношение на налагането
на дисциплина в страните
членки.
Мерките ще засягат
партньорите, където демокрацията и спазването
на човешките права са застрашени.
Очаква се евентуалните
санкции, предложени от
белгийския либерал Луи
Мишел, да бъдат обсъдени на 26 февруари и гла-

сувани на следващия ден.
Според Мишел Европейският съюз не разполага
с подходящи инструменти
за справяне с политически
кризи, а сегашните механизми за мониторинг не са
достатъчни. Затова трябва
да бъде създаден механизъм за ранно предупреждение.
Ако бъде гласуван, докладът няма да е обвързващ за Европейската комисия, но ще бъде силен
политически сигнал.

КИТАЙ:

Обама да не
се среща с
Далай Лама

Китай призова САЩ да
се откажат от намерението за среща между президента Барак Обама и
тибетския духовен водач
в изгнание Далай Лама,
като предупредиха, че
планираната за днес среща в Белия дом "сериозно
би навредила" на отношенията между двете страни.
Съветът за национална
сигурност на Белия дом
заяви, че Обама ще се
срещне с Далай Лама, за
да изрази безпокойството
си във връзка с нарушаването на човешките права
от страна на Китай. Планираната среща на Обама с
Далай Лама е "груба намеса" във вътрешните работи
на Китай, заяви говорител
на китайското външно министерство в съобщение,
публикувано в сайта на министерството. Далай Лама,
който е носител на Нобелова награда за мир, е известен с мирната си борба
за по-голяма автономия на
Тибет, на която Китай се
противопоставя.

Понеделник, 24 февруари 2014 г.
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

ÐÀÁÎÒÀ



ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

стоителство,

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

(1-2)

Продавам или
Давам под наем
ОФИС
в кв. "Борово око"
 0887 369 592

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам АПАРТАМЕНТ
Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
на ул. "Антим Първи" № 29 КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
тухлен, 67 кв.м.
Продавам и ГАРАЖ с нотариа- международни автобусни превози .
лен акт, намиращ се зад магателефон за връзка: 084/ 65 55 77;
зин СВА на ул. "Трапезица"
0 888 638 040; 0 888 398 525
 0886 98 61 11

Управителния съвет на КС ”Популярна бизнесасоциация - Попово” на основание чл.10 от Устава на Кооперацията свиква редовно Общо събрание на член - кооператорите на 10.03.2014
г. от 17.00 ч. в сградата на бул.”България” №52 при следния дневен ред:
Дневен ред:
1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови член - кооператори.
2. Одобряване отчета на Управителния съвет за дейността през 2013 г.
3. Одобряване отчета на Контролния съвет за 2013 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2013.
5. Предложение за разпределяне на печалбата на кооперацията за 2013 г.
6. Освобождаване на членове на УС, КС и Председателя на Сдружението, поради изтекъл
мандат и освобождаването им от отговорност.
7. Избор на Председател на Сдружението.
8. Определяне броя на членовете на Управителния съвет.
9. Определяне броя на членовете на Контролния съвет.
10. Избор на членове на Управителния съвет
11. Избор на членове на Контролния съвет.
12. Вземане на решение за избиране на пълномощници за Общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15, ал.4, т.26 от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК.
13.Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред един час по - късно на основание чл.11, ал. 2 от Устава на Сдружението. Поканват се всички член-кооператори на КС ”Популярна бизнесасоциация - Попово” да
вземат участие в общото събрание.

(1-4)

Продавам или
АПАРТАМЕНТ Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око" в кв. "Борово око"
 0887 369 592  0887 369 592
Собствениците на имоти в град Търговище, кв.
2, между ул. „Цар Симеон” и ул. „Опълченска”,
ги предлагат за продажба.
тел: 0601/ 6 65 17 и 0888/ 410 245
(1-4)

П О К А Н А

за участие в редовно Общо събрание
на КС”Популярна бизнесасоциация - Попово”

Давам под наем

(1-4)

Купувам
пчеларска
центрофуга
3-4 рамкова
0894 47 25 46

(3-10)

ÇÍØÄËÌÍÂÍÍÓÄÏÑÇ

Ɉɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɨɮɟɪɬɢ
ɡɚɱɟɬɢɪɢɫɬɚɣɧɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ

ТЪРСИМ ЗА РАБОТА
В ШВЕЙЦАРИЯ
сервитьор
до 40-годишна възраст
и детегледачка, също
до 40-годишна възраст.
Владеенето на западен
език е с предимство. 
0899/ 67 68 17

(1-4)

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ ɂɞɰɟɧɬɴɪɟɬɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧ 
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɟɬɥɭɤɫɨɡɟɧ

ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ 
ɤɜɦ ɉɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬɥɨɤɩɚɪɧɨ 
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬɨɛɡɚɜɟɞɟɧ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬ

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɩɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜɨɫɬɪɜɨ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɡɚɜɴɪɲɟɧ 

ПОКАНА

за участие в редовно Общо събрание
на КС”Популярна каса - Попово”

Управителния съвет на КС ”Популярна каса - Попово” на основание чл.10
от Устава на Кооперацията свиква редовно Общо събрание на член - кооператорите на 12.03.2014 г. от 17.00 ч. в сградата на бул.”България” №52
при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на
нови член - кооператори.
2. Одобряване отчета на Управителния съвет за дейността през 2013 г.
3. Одобряване отчета на Контролния съвет за 2013 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2013.
5. Вземане на решение за избиране на пълномощници за Общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15, ал.4,
т.26 от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК.
6.Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред един час по-късно на основание чл.11, ал. 2 от Устава на
РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, Сдружението. Поканват се всички член - кооператори на КС ”Популярна
тръгващи от ж.п. гара Търговище
каса - Попово” да вземат участие в общото събрание.

Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
04:50
Варна
06:53
ПВ
07:20
Шумен
08:02
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
06:45
София
11:47
ПВ
11:40
Шумен
12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

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

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

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

38 кв.м., тухлена, старо

 Ç¶§´¬²
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ 
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɞɜɭɫɬɚɟɧɩɚɧɟɥ 
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

 Ç¹º¼²§
ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜɝɚɡ 
ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɫɝɚɪɚɠ   
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɥɚɦɢɧɚɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ ɠɢɥ 

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ ɠɢɥ 

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɩɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ɉɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ 
ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ




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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

((2-4)

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

страница 5

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

24 февруари 2014 г.
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понеделник

bTV Cinema - Титаник
21.00 ч. - драма

24 февруари
БНТ 1

13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева- сериал
bTV Action
15:00 Аламинут - шоу
08:30 В.И.П – сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
10:00 Най-добрият нинджа 18:00 Голата истина - комедийно
риалити
предаване
10:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове 18:30 Майк и Моли - сериал
19:30 Трева - сериал
11:30 Ренегат - сериал
20:00 Гарфийлд 2 - комедия
12:30 Лице в лице
14:00 Екстремни мечти - сериал 22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати –
14:30 Най-добрият нинджа сериал
риалити
15:00 Експериментът - сериал
Nova TV
16:00 Ренегат - сериал
06:20 Здравей, България
17:00 Платина – сериал
09:30 На кафе - НТВ
18:00 В.И.П - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
19:00 УЕФА Шампионска лига 13:00 Новините на Нова
19:30 Студио Италианска
13:30 Мелодията на сърцето Серия А
сериен
20:00 Италианска Серия А:
15:00 Черешката на тортата - тв
Парма - Фиорентина
шоу
21:45 Студио Италианска
16:00 Новините на Нова
Серия А
16:20 Часът на Милен Цветков
22:00 Италианска Серия А:
17:30 Господари на ефира - шоу
Наполи - Дженоа
18:00 Сделка или не – тв. игра
23:45 Студио Италианска
19:00 Новините на Нова
Серия А
20:00 Стани богат - световна
ТВ игра
bTV Cinema
22:00 Господари на ефира - шоу
07:00 Никита - сериал
22:30 От местопрестъплението
09:00 Трета смяна - сериал
- сериен
10:00 Опасни връзки - драма
23:30 Новините на Нова
12:30 Цялата истина - сериал
bTV
23:45 Касъл - сериен
13:30 Никита - сериал
06:30 Тази сутрин
07:30 Зина - принцесата войн 14:30 Властелинът на пръсте09:30 Преди обед - токшоу
сериал
ните: Завръщането на
11:30 Кухнята на Звездев
краля - приключенски
Diema TV
12:00 bTV Новините
18:00 Никита: Отмъщението 08:45 Убийството - сериал
12:30 Шоуто на Слави
сериал
10:00 Затъмнение в Лос Андже13:30 Ангели пазители 19:00 Трета смяна - сериал
лис - екшън
сериал
14:30 Цветовете на любовта 20:00 Градска полиция - сериал 11:55 8 Прости правила - сериал
21:00 Титаник - драма
12:25 Медикоптер 117 - сериал
- сериал
13:25 Морски патрул - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
bTV Comedy
14:25 Синя кръв - сериал
16:30 Бон Апети
07:00 Модерно семейство 15:20 Зина - принцесата войн 17:00 bTV Новините
сериал
сериал
17:30 Лице в лице
08:00 Пинки и Брейн - сериал
16:20 Убийството - сериал
19:00 bTV Новините
09:00 Шоуто на Слави
20:00 Север Юг - сериал
10:00 Умирай умно: Брус и Лойд 17:30 Медикоптер 117 - сериал
21:00 Изабел Кастилска се развихрят - комедия 18:30 8 Прости правила –
сериал
сериал
12:00 Модерно семейство 19:00 Морски патрул - сериал
22:00 bTV Новините
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо- лесно- вкусно
13:00 Пътят към София
14:20 Знаеш ли кой си ти
15:05 Робин Худ
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс
17:25 Бързо- лесно- вкусно
17:35 Дързост и красота
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Аспарух
19:40 Лека- нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 85г. от рождението на писателя
Георги Марков
22:00 В кадър: 1000 промила
глупост
22:30 По света и у нас
23:00 Детективката- комедия

22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

вторник
БНТ 1

Kino Nova

07:30 Инспектор Луис - сериал
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Инспектор Луис - сериал
14:00 Клуб Закуска - комедия
16:00 Машината на времето приключенски
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Батман завинаги - екшън
фентъзи
23:30 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

06:30 Добро утро- България
09:30 Усещане за жена- токшоу
11:30 Отчаяни съпруги- комедия
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона- сериал
14:00 Любов и вендета- сериал
15:00 Двама мъже и половинасериал
15:30 Новини
16:00 Великолепният вексериал
17:00 Студио футбол
17:30 А група: Черноморец
/Бургас/ - ЦСКАфутболна среща от
българския футболен
шампионат
19:30 КЪРТИЦАТА: Разтърсване- сезон 2- риалити
шоу LIVE
22:30 Новини
23:10 Club News: Десертътлайфстайл
23:15 Рокфелер плаза- сериал

bTV Comedy - Кралски откуп
21.00 ч. - комедия

25 февруари

12:00 Модерно семейство сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Майк и Моли - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати bTV Action
сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 16:00 Гувернантката- сериал
17:00 Аламинут - шоу
10:00 Най-добрият нинджа 18:00 Голата истина - комедийно
риалити
предаване
10:30 bTV Документите
18:30 Майк и Моли - сериал
11:30 Ренегат- сериал
19:30 Трева - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Екстремни мечти - сериал 20:00 Кралски откуп - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
14:30 Най-добрият нинджа 23:00 Напълно непознати
риалити
- сериал
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Ренегат - сериал
Nova TV
17:00 Платина – сериал
06:20 Здравей, България
18:00 В.И.П - сериал
09:30 На кафе - НТВ
18:45 Студио - УЕФА Шампион- 11:30 Цвете от Изтока - сериен
ска Лига
13:00 Новините на Нова
19:00 УЕФА Шампионска
13:30 Мелодията на сърцето Лига: Зенит - Борусия
сериен
Дортмунд - пряко
15:00 Черешката на тортата - тв
21:00 Студио - УЕФА Шампионшоу
ска Лига
16:00 Новините на Нова
21:45 УЕФА Шампионска Лига: 16:20 Часът на Милен Цветков
Олимпиакос - Манчес- 17:30 Господари на ефира - шоу
тър Юнайтед - пряко
18:00 Сделка или не – тв. игра
23:45 Студио - УЕФА Шампион- 19:00 Новините на Нова
ска Лига
20:00 Хавай 5-0 - сериен
bTV Cinema
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
07:00 Никита - сериал
22:00 Господари на ефира - шоу
09:00 Трета смяна - сериал
22:30 От местопрестъплението
bTV
10:00 Титаник - драма
- сериен
06:30 Тази сутрин
13:00 Цялата истина – сериал 23:30 Новините на Нова
09:30 Преди обед - токшоу
14:00 Никита - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
Diema TV
16:00 Тук на земята - драма
12:00 bTV Новините
07:30 Зина - принцесата войн 18:00
Никита:
Отмъщението
12:30 Шоуто на Слави
сериал
сериал
13:30 Ангели пазители 08:45 Убийството - сериал
19:00
Трета
смяна
сериал
сериал
10:00 Зов за завръщане - ек14:30 Цветовете на любовта 20:00 Градска полиция - сериал
шън-фантастика
21:00 Принцът на приливите - 12:25 Медикоптер 117 - сериал
- сериал
драма
15:00 Цветовете на любовта
13:25 Морски патрул - сериал
23:30 Перфектен план - трилър 14:25 Синя кръв - сериал
- сериал
bTV Comedy
15:30 Пепел от рози - сериал
15:20 Зина - принцесата войн 07:00 Модерно семейство- се16:30 Бон Апети
сериал
риал
17:00 bTV Новините
16:20 Убийството - сериал
08:00 Пинки и Брейн - сериал 17:30 Медикоптер 117 - сериал
17:30 Лице в лице
09:00 Комиците - шоу
19:00 bTV Новините
18:30 8 Прости правила - сериал
10:00 Гарфийлд 2 - комедия
20:00 Север Юг - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо- лесно- вкусно
13:00 Пътят към София
14:20 В кадър: 1000 промила
глупост
15:05 Робин Худ
15:30 Пъстрото лице на
Добруджа
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс
17:25 Бързо- лесно- вкусно
17:35 Дързост и красота
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Кирил и Методий
19:40 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
23:00 Детективката- комедия

20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Зов за завръщане екшън-фантастика

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

20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Под обсада - екшън

Kino Nova

07:20 Инспектор Луис - сериал
09:50 Лекар на повикване сериал
10:50 Тайнствени афери сериал
11:50 Инспектор Луис - сериал
13:45 Неочаквано приятелство
- драма
15:30 Батман завинаги екшън
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Посейдон - приключенски
23:00 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

06:30 Добро утро- България
09:30 Усещане за жена- токшоу
11:30 Отчаяни съпруги- комедия
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона- сериалдрама
14:00 Любов и вендета- сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният вексериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер- България
19:30 Следващият- моля- тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА: Разтърсване- сезон 2- риалити
21:30 Великолепният вексериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертътлайфстайл
23:00 До живот- сериал

сряда

bTV Cinema - Уолстрийт
21.00 ч. - трилър

26 февруари
БНТ 1

13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Майк и Моли - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати
bTV Action
- сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
10:00 Най-добрият нинджа 18:00 Голата истина - комедийно
риалити
предаване
10:30 Кой уби Скарлет? - доку18:30 Майк и Моли - сериал
ментален
19:30 Трева - сериал
11:30 Ренегат- сериал
20:00 Облогът - комедия
12:30 Лице в лице
22:00 Гувернантката - сериал
14:00 Екстремни мечти 23:00 Напълно непознати
сериал
- сериал
14:30 Най-добрият нинджа –
риалити
Nova TV
15:00 Експериментът - сериал 06:20 Здравей, България
16:00 Ренегат – сериал
09:30 На кафе - НТВ
17:00 Платина - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
18:00 В.И.П - сериал
13:00 Новините на Нова
19:00 Опасни илици - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 20:00 Щитът – сериал
сериен
21:00 Студио - УЕФА Шампион- 15:00 Черешката на тортата - тв
ска Лига
шоу
21:45 УЕФА Шампионска Лига: 16:00 Новините на Нова
Шалке 04 - Реал Мадрид 16:20 Часът на Милен Цветков
- пряко
17:30 Господари на ефира - шоу
23:45 Студио - УЕФА Шампион- 18:00 Сделка или не – тв. игра
ска Лига
19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
bTV Cinema
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
07:00 Никита - сериал
22:00 Господари на ефира - шоу
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Цялата истина – сериал 22:30 От местопрестъплението
- сериен
10:30 Принцът на приливите 23:30 Новините на Нова
драма
bTV
13:00 Цялата истина – сериал 23:45 Касъл - сериен
06:30 Тази сутрин
14:00 Никита - сериал
Diema TV
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Перфектен план - трилър 07:30 Зина - принцесата войн 11:30 Кухнята на Звездев
18:00 Никита: Отмъщението сериал
12:00 bTV Новините
сериал
08:45 Убийството - сериал
12:30 Шоуто на Слави
19:00 Трета смяна - сериал
10:00 Под обсада - екшън13:30 Ангели пазители 20:00 Градска полиция - сериал
трилър
сериал
11:55 8 Прости правила - сериал
14:30 Цветовете на любовта 21:00 Уолстрийт - драма
23:30 Проблясък - трилър
12:25 Медикоптер 117 - сериал
- сериал
13:25 Морски патрул - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
bTV Comedy
14:25 Синя кръв - сериал
16:30 Бон Апети
07:00 Модерно семейство 15:20 Зина - принцесата войн 17:00 bTV Новините
сериал
сериал
17:30 Лице в лице
08:00 Пинки и Брейн - сериал
16:20 Убийството - сериал
19:00 bTV Новините
09:00 Аламинут - шоу
20:00 Север Юг - сериал
10:00 Кралски откуп - комедия 17:30 Медикоптер 117 – сериал
18:30 8 Прости правила - сериал
21:00 Изабел Кастилска 12:00 Модерно семейство 19:00 Морски патрул - сериал
сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо- лесно- вкусно
13:00 Пътят към София
14:20 Открито с Валя Ахчиева
15:05 Робин Худ
15:30 Пъстрото лице на
Добруджа
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс
17:25 Бързо- лесно- вкусно
17:35 Дързост и красота
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Борис I
19:40 Лека- нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век
22:30 По света и у нас
23:00 Детективката- комедия

22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

четвъртък
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители –
сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабел Кастилска сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави

Kino Nova

07:15 Инспектор Луис сериал
09:45 Лекар на повикване сериал
10:45 Тайнствени афери сериал
11:45 Инспектор Луис сериал
13:40 Солистът - драма
16:00 Посейдон - приключенски
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Изобретението на Хюго
- драма
23:30 От местопрестъплението - сериал

TV 7

06:30 Добро утро- България
09:30 Усещане за жена- токшоу
11:30 Отчаяни съпруги- комедия
12:30 Новини
13:00 Мъртвата зона- сериалдрама
14:00 Любов и вендета- сериал
15:00 Дневниците на Къртицата
15:30 Новини
16:00 Великолепният вексериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер- България
19:30 Следващият- моля- тв
игра
20:30 КЪРТИЦАТА- риалити
21:30 Великолепният вексериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертътлайфстайл
23:00 До живот- сериал

bTV Comedy - От коя планета си
21.00 ч. - комедия

27 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо- лесно- вкусно
13:00 Пътят към София
14:20 Днес и утре
15:05 Робин Худ
15:30 Пъстрото лице на
Добруджа
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс
17:25 Бързо- лесно- вкусно
17:35 Дързост и красота
18:00 По света и у нас
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Още от деня
19:30 Студио Футбол
20:00 Футбол: Лудогорец Лацио - реванш от
турнира на Лига Европа
22:15 По света и у нас
23:00 Детективката- комедия

20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Банковият обир -трилър

23:30 Двама мъже и половина
- сериал

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал
10:00 Най-добрият нинджа риалити
10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 bTV Документите
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Платина – сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Обзорно предаване:
Италианска Серия А
19:30 Студио - УЕФА Лига
Европа
20:00 УЕФА Лига Европа

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Уолстрийт - драма
12:30 Цялата истина - сериал
13:30 Никита - сериал
15:30 Проблясък - трилър
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Добри момчета - драма
07:00 Модерно семейство сериал

bTV Comedy

08:00 Пинки и Брейн - сериал
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Облогът - комедия
12:00 Модерно семейство сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Майк и Моли - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката- сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Майк и Моли - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 От коя планета си -комедия

19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
Nova TV
21:00 Подмяната - трилър
06:20 Здравей- България
23:55 От местопрестъпление09:30 На кафе - НТВ
то - сериал
11:30 Цвете от Изтока - сериен
TV 7
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето - 06:30 Добро утро- България
09:30 Усещане за жена- шоу
сериен
15:00 Черешката на тортата - тв 11:30 Отчаяни съпруги- комедия
шоу
12:30 Новини
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков 13:00 Мъртвата зона- сериалдрама
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра 14:00 Любов и вендета-сериал
15:00 Дневниците на Кър19:00 Новините на Нова
тицата
20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:30 Новини
22:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Великолепният вексериал
22:30 От местопрестъплението
17:00 Нюзрум
- сериен
18:30 Добър вечер- България
23:30 Новините на Нова
19:30 КЪРТИЦАТА - риалити
23:45 Касъл - сериен
22:30 Новини
Diema TV
22:55 Club News - лайфстайл
08:45 Убийството - сериал
AXN
10:00 Без миг покой - трилър
12:25 Медикоптер 117 - сериал 08:45 Чудеса - документален
09:35 Изгубеният свят - прик13:25 Морски патрул - сериал
люченски
14:25 Синя кръв - сериал
15:20 Зина - принцесата войн - 10:30 Мерлин - приключенски
11:25 Първобитен свят - приксериал
люченски
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал 12:20 Красавицата и Звяра
- драма
18:30 8 Прости правила - сериал
13:10 Чудеса - документален
19:00 Морски патрул - сериал
14:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Военни престъпления 14:55 Морски детективи сериал
криминален
21:00 Кобра 11 - сериал
22:00 Недосегаемите - крими- 15:45 Изгубеният свят - приключенски
нален
16:40 Мерлин - приключенски
Kino Nova
07:15 Инспектор Луис - сериал 17:35 Първобитен свят - приключенски
09:45 Лекар на повикване 18:30 Красавицата и Звяра
сериал
- драма
10:45 Тайнствени афери - сериал
11:45 Инспектор Луис - сериал 19:15 Морски детективи екшън
13:40 Моят ирландски меден
20:05 Комисар Рекс – сериал
месец - романтика
15:30 Изобретението на Хюго 21:00 Морски детективи криминален
- драма
22:40 Морски Детективи: Лос
18:00 Лекар на повикване Анджелис - екшън
сериали
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
- сериал
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Имате ли
страст към
пътешествията?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. Какво правите, когато
ви предстои пътуване?
А/ изпитвате някакъв
страх, неувереност
Б/ стягате се за пътуването
В/ мечтаете за пътешествие
2. Какво бихте направили, ако ви предстоеше пътуване до Япония?
А/ ще проучите има ли
опасност от земетресение
Б/ ще си купите разговорник и ще учите думи
В/ цял месец бихте се
хранили с традиционна
японска кухня
3. Аделаида е:
А/ женско име
Б/ град в Австралия
В/ име на музикално
произведение
4. Пристигнали сте на
летището, където разбирате, че полетът ви е
отложен за следващия
ден. Какво ще направите?
А/ ще останете на
аерогарата
Б/ ще се върнете вкъщи
В/ ще се опитате
да заминете с друг
полет
5. Когато пътешествате, какъв е обикновено изразът на лицето ви?
А/ спокоен, даже малко
решителен
Б/ величествен, тържествен
В/ простодушен, наивнолюбопитен
6. Ваш приятел разказва, че е бил в чужбина и е
пътешествал заедно с катамаран. Вие си мислите, че:
А/ това е някакъв кораб,
пък и името му звучи толкова добре
Б/ как бихте се радвали,
ако бяхте заедно с него
В/ вероятно това е някаква екзотична птица, която
той си е купил
7. Предпочитате да пътешествате:
А/ със самолет
Б/ с автомобил;
В/ с каквото и да е, стига
да ме докара до желаното
място
8. Ако летите през океана и са ви предупредили за
сложността на адаптирането към смяната на часовите
пояси, то:
А/ вие запазвате спокойствие
Б/ ще разпитате по-подробно за какво става дума
В/ смятате, че всичко е
наред, ако се наспите както трябва
9. Представете си, че съпругът/съпругата ви гледа
пощенски гълъби на терасата:

А/ постоянно бихте ги
хранили
Б/ бихте купили
ръководство за
отглеждането
им
В/ бихте
се
отчаяли от това,
че те се

връщат
всеки път и никога
няма да отлетят окончателно
10. Попаднали сте в непознат град и са ви откраднали чантата. Разстроени
сте, защото:
А/ сте останали без пари
Б/ не сте запомнили адреса на хотела си
В/ заедно с чантата си
сте загубили и картата на
града
11. Какъв е рекордът ви
за събиране на багажа:
А/ цяла седмица се приготвяте за пътуване през
почивните дни
Б/ три часа, за да прекарате един месец на море
В/ двадесет минути за
далечно пътуване
12. От лотарията сте спечелили средиземноморски
круиз:
А/ искате да замените
печалбата за пари
Б/ решавате да използвате пътешествието за работа
В/ купувате си летни костюми
13. Смятате, че пътешествието с приятели в
малка лодка:
А/ ще развали и най-добрите приятелски отношения
Б/ още повече ще заздрави дружбата ви
В/ нямате такъв про-

блемвие пътешествате
сам
14. Ако сте решили да пътувате до Огнена земя, то е, защото:
А/ там е студено
Б/ там е горещо
В/ искате да се запознаете с коренните жители
ОТГОВОРИ:
7 и повече отговори А/:
Вие сте домошар. Това
разбира се не е страшно. Обичате всичко да е
наред, да върви нормално. Неприятна ви е дори
самата мисъл за подготовка за пътуване, за
трудностите, които го
съпътстват, за лошите
битови условия, за опасностите, които ви очакват. Така че пътешествието едва ли ще ви достави
удоволствие. Въпросът
е, не е ли това проява на
вашата апатия, на склонността ви към затворен
живот. А това вече съвсем не е безобидно- в края
на краищата вие можете
да станете роб на навиците си. Характерът ви
е спокоен, вие обичате
стабилността, вземате
добре обмислени решения.
Логично е, че предпочитате да прекарвате летния
си отдих на едно място- в
туристическа база или в
санаториум, а не да пътешествате по непознати
места.

7 и повече отговори Б/:
За вас пътешествието е почивка, по
този начин вие бягате
от стреса, от необходимостта да разпределяте
живота си по минути,
вечно да бързате. Но в
същото време вие не сте
привърженик на “импровизираната”,
неорганизирана почивка, вие смятате, че тя трябва да
бъде добре организирана.
Вие не сте пристрастен
към откриването на нови
светове. Просто ви привлича възможността да
смените обстановката.
Но любознателността
ви не е много развита. Всякакви отклонения от набелязаната
програма по време на
пътуването са нежелателни, вие бихте
искали да избегнете
всякакви изненади и
проблеми. Вие знаете
защо пътешествате,
но в действителност
не знаете какво искате.
По-важни
за вас са не откритията, изненадите
на
пъте-

шествието,
а премислените предварително програмираните
екскурзии. Вие сте “организиран” (“цивилизован”) турист.
7 и повече отговори В/:
Обичате ли да пътешествате?
Подобен
въпрос въобще не стои
пред вас. Това ви е в кръвта. Вие не само имате
страст към пътешествията, вие сте разбрали
техния истински смисъл:
да се пътешества, да се
откриват нови местатова е прекрасен начин
да опознаеш самия себе
си. Вашата “скитническа” натура е предразположена към пътешествия, към желанието да
бягате от комфорта, от
съвременния напрегнат
живот. Вие се стремите
към трудностите. Не понасяте обвързването с
някакви протоколи, програми. Бягате от всичко
това, а когато все пак
трябва да се придържате
към някакво разписание,
то вас не ви напуска желанието да избягате. Изпитвате удоволствие от
това, че сам планирате
маршрута си, подготовката за него, и веднага
щом тръгнете, изцяло се
вживявате в обстановката, опитвате се да опознаете колкото се може
повече неща. Вие можете
да бъдете индианец от
Амазонка или да ловувате
с племето масаи в Кениянавсякъде ще се чувствате като в рая.

Астрални знаци

ОВЕН Трябва да намалите деловото темпо, да си спестите ядовете
заради чужди проблеми и спорове. В някои случаи Овните ще сторят
по-разумно да се отдръпнат и от големи купони, макар че компанията
ще настоява да участват. В кръга на най-обичани хора, вероятно и
радвайки се на домашен уют, вие ще отдъхнете, ще планирате предстоящи
изяви, очертават се приходи.
ТЕЛЕЦ Вие, Водолеи и Раци трябва да следвате желанията на близки, за да си доставят радост. Разбира се, в рамките на възможностите, група Телци се изкушават да направят излишни разходи. На мнозина им върви във флиртове, ако вече са обвързани, да не си играят с
доверието и уважението на партньора, роднини. Някои се тревожат за своята
работа и финанси, всичко ще се оправи.
БЛИЗНАЦИ През следващите няколко дни често ще мислите за работа, при изпълнението на нови делови проекти ще възникват куп
трудности, критиката се изостря. Близнаците няма да се откажат от
своите начинания, да се запасят с търпение. Така ще сте непредвидими за стари опоненти, за други познати. Изкушават ви пътища, но ако не
сте обикаляли по маршрута... Вкъщи и с близки ви е сигурно и уютно.
РАК Като Телци и Водолеи ще угаждате на близки и особено на домашните. Ако Раците решат да подхванат стари идеи, да не разчитат на съдействие от Скорпиони, те гонят нови. Бъдете по-самовзискателни, иначе пак и пак ще се връщате към проблеми и няма да
сте доволни от отношението на околните. Раците са обичливи, да го покажат
и да зарадват даже непознати.
ЛЪВ Каквото сте изяснили по делови въпроси в сряда, изяснили сте.
Сега не уместно да се връщате към такива теми, колкото и Девите да
ви изкушават. Лъвовете ще огледат финансите си, имат притеснения,
но скоро ще се справят с проблемите. Вероятно и с чужда помощ, стига да не се поддавате на голямата си гордост. В любовта съчетавайте силната
си страст с разум и предвидливост.
ДЕВА Сега искате да изясните някои делови въпроси, но Лъвовете не
са на ваша вълна. Девите да си дадат отдих, да се порадват на постигнатото през седмицата, не е малко. Обвързаните трябва да обсъдят
идеите си за бита със своя партньор, уж са реалисти, а понякога се увличат
в нереални стремежи. Заедно обаче ще набележите промени и да направите
лични неща по-приятни.
ВЕЗНИ Хубава делова седмица, а вие можете да я направите и още
по-приятна, ако покажете на обкръжението си: вашите сполуки са и
техни. Везните са грижовни към най-близките си, но сега могат да
зарадват и съседи, колеги, познати, даже малко внимание към чуждите идеи и проекти ще окуражава и окриля. Влюбените разчистват някакви
проблеми във взаимоотношенията си, време е за наслада...
СКОРПИОН Загрижени сте за близки, познати или колеги. Ако Раците ви припомнят стари планове, може да помогнете, но гоните нови
идеи. Влиянията се задържат и в понеделник, Скорпионите да обмислят внимателно делата си. При някои се налагат по-сериозни промени, да организират домашните как да се действа. Други са пред важни лични
решения. И приятели ще ви подкрепят.
СТРЕЛЕЦ Новата седмица ще е ведра, ако не задълбавате в дреболии, възникне ли някакъв проблем. Стрелците да бъдат най-внимателни с финансите, да уреждат стриктно нещата и с близките.
Мнозина се стремят към печалби, но да не е зад гърба на колеги
и познати, а в бъдещите си проекти да въвличат не само свои обичани хора.
Сега във флиртове ви върви, ала не е зле да мислите и за здрава основа на
връзката.
КОЗИРОГ Дните до петък са доста динамични, така че помислете за
тонизирането си, работата няма да изостане. Група Козирози сега получават интересни делови шансове, ще бързат да използват ситуацията. Хубаво е да имате подкрепа от колеги, познати, близки, но не
всички са на бизнес вълна и организирани. Подберете по-сериозни хора. За
влюбените много и чудесни преживявания...
ВОДОЛЕЙ Като Телци и Раци гледате да угодите на близки, но да не
бъде за сметка на отдиха и възстановяването. Някои обещания на Водолеите остават за четвъртък, сега възникват условия за интересни
изяви и печалби. Заобиколени сте от доста хора, пазете се от делови
клюки и любопитство към по-личните ви неща. Това ще пречи на интимна
връзка, навлизане в друг професионален кръг.
РИБИ Ще посветите повече време на своите дела даже в момента да не
сте на работното си място. Сега някои Риби имат сериозни отговорности и
шефовете бързо ще оценят тяхното професионално отношение, занапред ще
им гласуват и по-голямо доверие. Не разчитате на чужда помощ, ала който
ви обича няма да се държи настрана от грижите ви. Това е проверка и за любовта.

Мъжете търсят все
по-образовани жени

Сватбите между шефове
и секретарки скоро могат да
останат в миналото, защото
според ново изследване мъжете избират жени, които са
минимум с тяхното ниво на
образование.
Често намирането на половинка е неочаквано - в
университета, в работата, но
според последните проучвания господата вече търсят
половинки със същата като
тях социална и академична
подготовка.
Изследователи от Националното бюро за икономически изследвания в САЩ
установили, че браковете
между образован мъж и необразована жена стават все
по-голяма рядкост.
Вече 50% от мъжете търсят жена с висше образование като тяхното, в сравнение с 25% през 1960 г.
Според
специалистите
промените произтичат от
това, че все повече жени
завършват университет в
сравнение с миналото.
БОГАТИТЕ НАМИРАТ
ПО-ЛЕСНО ЛЮБОВТА
Любовта се купува с пари,
установи британско проучване. Колкото повече пари
се трупат в сметката ни, толкова по-голям е шансът да
срещнем истинската любов.
Според изследването само

4% от хората с годишен доход над 50 000 долара никога не са намирали любовта.
Тези личности обикновено
се влюбват до пет пъти за
целия си живот.
През последните години
основен метод за намиране на половинка са сайтове за запознанства, които
съответстват на интересите
на хората и почти никога
не оставят любовта на случайността. Това до голяма
степен помага да се обясни,
защо богатството се равнява на намирането на половинка в живота.
„Фактът, че парите се отъждествяват с успеха в любовта е интересен, защото
повечето хора дори плащат
на определени услуги за
запознанства, които да помогнат при намирането на
истинската любов. Повечето
пари се равняват на повече социални възможности
и като резултат - на повече
партньори”, коментира анализаторът Ричард Коп, който провел изследването.
Исторически погледнато
работното място и нощните
клубове може би са били
най-очевидният път за намирането на партньор, но
днес сайтовете за запознанства са предпочитани пред
всичко останало.

Понеделник, 24 февруари 2014 г.
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Температурата в следобедните часове в петък, 20 февруари, в Търговище надвиши 20 градуса. Деца от Първо основно училище в града се възползваха от това и превърнаха градския парк в центъра на града във футболно игрище.

Компютър на... 2000 години
През далечната 1900
г. е открит първият компютър. Той обаче не е
сглобен във фабриката
на някоя съвременна
компания. Напротив –
създаден е преди повече от две хиляди години
в Античния свят…
На
изумителната
мистериозна находка се
натъкват група гмуркачи за водни гъби. Преди
111 години на връщане
от Африка ги заплашва
буря и те решават да изчакат тя да премине, закотвени на малкия гръцки остров Антикитера.
При едно от гмурканията
си в района забелязват
на морското дъно множество разпилени статуи. Както по-късно се
оказва, това е мястото

на корабокрушението на
римски плавателен съд,
случило се хилядолетия
назад. Сред артефактите, извадени от над 60 м
дълбочина, са и няколко
бронзови парчета, за
които първоначално е
решено, че са част от
скулптурите. След като
ги изследва задълбочено обаче, две години покъсно Валериос Стаис,
археолог от Националния археологически музей в Атина, хвърля сензацията: това са части от
сложен механизъм, съставен от зъбчати колела.
Оттук започва световната треска по разкриването на загадките на Механизма от Антикитера.
Първият учен, който повдига завесата на

мистерията около древния апарат, е английският историк Дерек де
Сола Прайс. През 1955
г. той изказва предположението, че това е изчислително устройство,
подобно на механичните
калкулатори от 20. век,
или пък своеобразен астрономически часовник.
През 1959 г. артефактът
е изучен с помощта на
рентгенови лъчи, но пълна схема на устройството е съставена едва през
1971 г.
Доказано е, че за направата на Механизма
от Антикитера са използвани диференциална предавка (за която се
смята, че е изобретена
не по-рано от 16. век!),
32 бронзови механи-

зма и циферблати със
стрелки, а резултатите
от изчисленията са били
показвани върху предната и задната страна на
механизма.
По-нататъшното разкриване на тайните на
устройството идва с напредването на модерните технологии, най-вече
в областта на сканирането и компютърната обработка на данни. През
2005 г. в Атина, където се
съхранява механизмът, с
помощта на рентгенов
томограф от Великобритания е изследвана
вътрешната
структура
на древния уред. Мощният триизмерен скенер дава възможност
на учените да прочетат
стотиците ситни надписи
на старогръцки език,
с които е изпълнен.
Информация е била
почерпена и по метод, разработен от
Hewlett-Packard, при
който фрагментите от
устройството се заснемат многократно
с висока резолюция и
при различно осветление. След наслагването на образите
се стига до пълната
информация за тях.
"Надписите са в
изключително лошо
уведомява своите клиенти, че състояние, те са с
дълбочина на нареза
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- под 1/10 от милиметъра, а самите букмираната питейна вода по електронен път ви са с височина от
милиметър. Без
(Е pay), както и да получават електронни едва
съвременните технологии нямаше да сме
фактури (e Faktura)
в състояние да
Подробности на сайта на „В и К” Търговище ги прочетем",
обяснява Янис

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

Бицакис, един от съавторите в проучването.
Успешно са разшифровани към 2000 знака,
или 95% от запазените
надписи по повърхността на Механизма от Антикитера. Тези открития
потвърждават, че устройството представлява прецизен механичен
компютър, предназначен за изчисляване на
движенията на небесните тела с точност, която трудно би могла да
се постигне и в днешно
време – своеобразен
астрономически календар.
Машината
изчислявала
координатите
на Слънцето, Луната и
други небесни тела, познати на древните гърци, след като й бъдели
зададени минали или
бъдещи дати. Според
учените е използван
Метоническият календар (кръстен на името
на древния гръцки учен
Метон, прочул се със
своя 19-годишен цикъл,
който въвежда в слънчево-лунния календар).
Древният
компютър
предсказвал с абсолютна точност след колко

време ще има слънчево
затъмнение и служел
като календар за организирането на древните олимпийски игри. За
съжаление не можем да
разберем дали устройството е било задействано от някакъв автомат или на ръка. Много
вероятно е да е било
вградено в статуя, изложена на важно място, и
да е задвижвано от воден часовник или друг
подобен уред.
Машини, подобни на
Механизма от Антикитера, се споменават в
трудовете на древните
автори. Цицерон разказва за две такива устройства. Едното било
конструирано от Архимед и донесено в Рим от
генерал Марк Клавдий
Марцел след падането
на Сиракуза през 212
г. пр.н.е. То можело да
показва движенията на
Слънцето и Луната и
още пет планети. Другият подобен механизъм
бил изобретен от Посидоний. Свидетелствата
на Цицерон сочат, че в
миналото тази изчислителна машина не е била
единствена по рода си,

а е била част от елинската култура, но други
аналози не са откривани досега.
Произходът на Механизма от Антикитера
остава загадка, както
и причините, поради
които се е озовал на
римски кораб, след като
безспорно е изработен
в Гърция. Една от хипотезите гласи, че е бил
конструиран в академията на древния философ
стоик Посидоний на о.
Родос, която по това
време била смятана за
център на астрономическата и инженерната
наука. Учените предполагат, че устройството
може би е плячкосано
от острова заедно с
други предмети, за да
се финансира триумфът
на Юлий Цезар. Според
последните проучвания
корените на Механизма
от Антикитера трябва да
се търсят в колонията
на Коринт на остров Сицилия, което директно
препраща към безспорно най-големия ум на
древността – Архимед.
И докато не може да се
твърди, че той е изработил собственоръчно

устройството, тъй като
Архимед умира повече
от 60 години преди найранната предполагаема
дата на изработка на
механизма, не е изключено великият учен да е
участвал, макар и косвено, в създаването на
този древен компютър.
Въпреки
огромния
напредък в разбулването на мистериите през
последните
години,
тайни остават. Как древните гърци са имали
техническата мисъл да
създадат толкова сложно устройство? Нивото
на обработка на детайлите в механизма е
сравнимо с това на производството на часовници от 17. век, а уредът от
Антикитера е датиран
между 150-100 г. пр.н.е.
Така той попада и в списъка от доказателства
на горещите привърженици на теорията за
палеоконтакта, или хипотезата за евентуален
контакт на човечеството
с представители на извънземна цивилизация
в древността. А дали
наистина е така, вероятно един ден ще разберем…

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

 0876 69 47 81
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