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ВСборник
НТС обсъждаха
„85 години
Научно-технически
съюзи – Търговище”

Акцент в работата на община
Търговище през 2015 г. ще бъде
обновяването на квартала между ул. „Скопие” и бул. „Митрополит Андрей”, където се намира и

т.нар. битак, който създава допълнителни неудобства за живеещите наоколо. Предстои цялостното проектиране на квартала и
междублоковите пространства.

На скалния манастир
край село Крепча

Една романтична разходка с проф. Овчаров с препратки към древната ни история
Катя ХРИСТОВА
Най-ранният
запазен надпис на кирилица
представи в четвъртък,
22 януари, проф. Николай Овчаров. Той се
намира в килиите на
скалния манастир край
Крепча, Опаченско, където ни заведе археологът. Датиран е от 921 г.,
като надписът гласи, че
тук почина раб Божий
Антон. Според проф.
Овчаров, най-вероятно
е именно монахът Антоний да е създателят
на манастира. Всичко

0.50 лв.

това видният археолог
разказа пред представители на областната
и общинските администрации, пред представители на медиите и др.
В църквата на скалния манастир, носещ
името на всички български светии, отец
Серафим, назначен от
Русенския
манастир
Наум за игумен на тази
обител, проведе кратка
служба. Откакто той е
тук, каза проф. Овчаров, за първи път след
близо 1 100 години се

извършват богослужения.
В
обителта
на
Крепчанския
скален
манастир има още един
надпис на кирилица,
стана ясно от думите
на археолога. Надписът, чийто превод е: “В
името на Отца и Сина и
Светия Дух. Тук почива
праведният отец Антони. А който направи в
църквата житница, да
отговаря пред Бога. Написа недостойният Михаил. Амин. ” - ни води
към хипотезата, че е
възможно манастирът да е
обособен още
по-отрано, вероятно скоро
след приемането на Християнството,
каза Овчаров
и допълни, че
тези предположения са
съвсем нови
и все още по
тях не е работено.
В момента
се работи по
(на 4 стр.)

Божидар НИКОЛОВ
На мило тържество в
една от залите на НТС
– Търговище бе отбелязано издаването на
сборник „85 години Научно-технически съюзи
– Търговище”. Днешният председател на
Съюза Стоян Станчев
бе поканил ветерани
на техническата мисъл в областния град,
някогашни ръководители на обществени и
стопански ведомства,
участници в написването на сборника със
свои спомени. Тук бяха
и представителите на
„Търговищки НОВИНИ”
Божидар Николов и
Свилен Николов, съставили и отпечатали луксозното издание.
Разбира се, в срещата имаше много настроение, носталгия по
събития и случки, спомени за това как се е
създавала и отглеждала научно-техническата
интелигенция в Търговище и областта преди
десетилетия. Но всички
бяха единодушни в мнението си, че опазените
традиции на НТС, въпреки бурните промени
в страната, трябва да
бъдат продължени. А
сложеното на хартия и
поднесеното на читателите би трябвало да
е основание за гордост,
но и
(на 4 стр.)

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

Протестно писмо срещу

Кухнята - майка
Отворено писмо, придружено с подписка на
393-ма родители, са входирали в Общината организиралите се майки
на деца в целодневните
детски градини в Търговище. Както не веднъж
сме писали от декември
всички малчугани от 11те градини в общината
се хранят с приготвяното
в т.нар. кухня-майка.
От отдел „Контрол по
храните” към Областната
дирекция по безопасност
на храните в Търговище
казаха, че редовно се
извършват проверки на
кухнята-майка. Следи се
за качеството и съхранението на продуктите, за
срока им на годност, температурния
и хигиенния
режим, както и дали се
транспортират правилно. Регулярно проверки
извършват
и специалисти от Регионалната
здравна
инспекция.
А и от РЗИ
наблюдават
дали храненето на децата е здравословно и

балансирано.
Според майките: „На
1400 деца от единадесет
градини в града и техните
филиали в селата се доставя една и съща храна,
която не се консумира от
80 %(осемдесет процента) от децата. Преобладава суха храна и липсва
топлата сутрешна и следобедна закуска. Приготвената топла храна в
голямата си част е некачествена, независимо от
спазването на задължителните разпоредби.” Родителите са недоволни и
от липсата на описание
на вложените в приготвяните ястия продукти.
В края на писмото е записано: „Надяваме се допуснатите грешки да бъдат отстранени в срок до
един месец. Ако исканията ни не бъдат изпълнени
и не постигнем съгласие,
си запазваме правото да
поискаме връщане на
стария режим на хранене на децата от ЦДГ.”
Отвореното писмо е
адресирано до кмета на
община Търговище, Общинския съвет в града,
областния
управител,
Регионалната
здравна
инспекция, Областната
дирекция по безопасност
на храните и дори до Омбудсмана на Република
България.

Прояви за
Освобождението

Омуртаг:

С отслужване на панихида за упокой на
душите на загиналите
за Освободжението на
Омуртаг и за благоденствието на българския
народ ще започнат
проявите в града на 27
януари.
Църковната
служба ще бъде в храм
„Св. Димитър” от 10 ч.,
съобщават от пресцентъра на местната администрация. Петнадесет
минути по-късно ще
стартира
традиционният турнир по шах за
ученици от 5-12 клас в
гимназия „Симеон Велчев”.
За 10.30 ч. е обявена
церемонията по поднасяне на венци и цветя
на паметната плоча на
загиналите руски воини
през 1878 г. в местността „Парка”.
Историческа справка
за фактите около Освобождението на Омуртаг
ще представи директорът на Историческия
музей в града Мирослав
Тошев. А кметът на Общината Неждет Шабан
ще поднесе своето приветствено слово.

Търговище

Вечер посветена на
Освобождението (на 2 стр.)
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И отново

Ало–измами

Не престават телефонните измами в страната, Търговище въобще не прави изключение.
От Областната дирекция
на МВР в Търговище съобщиха, че на 21 януари двама
възрастни граждани са дали
общо 2 850 лв. на ало-измамници. При въвеждането
им в заблуждение е използвана познатата схема, че
болен роднина се нуждае от
спешно лечение.
В първия случай е измамен 83-годишен мъж. Неизвестен му се обадил по
стационарния телефон и му
казал, че негов близък се
нуждае от операция. За извършването й, мъжът дал 2
000 лв. Парите пуснал в найлонов плик през балкона на
жилището си, информираха
от полицията. От там допълниха, че мъжът за втори път
става жертва на телефонни
измамници. През лятото на
2014 г. по подобен начин
му отнели близо 3000 лева,
припомня говорителят на
ОД на МВР Ани Кръстева.
84-годишна жена от Търговище пък предала на непознат наличните й 850 лева.
Образувани са досъдебни
производства и по двата
случая.
От Областната дирекция
на МВР отново апелират
към местните жители да сигнализират на тел. 112, когато непознати им искат пари.
От началото на годината в
Търговищка област са извършени осем телефонни
измами за повече от 20 000
лева.

Това ви интересува

За дребните земеделски стопани

Заявката за участие само през 2015 г.

Министерството на земеделието и храните е почти
готово с новата схема, която
да намали документацията
за най-малките фермери.
Кандидатстването по схемата за дребни стопани ще
става само веднъж, през
настоящата 2015 г. Идеята
на Земеделското министерство е чрез тази схема да
си облекчат административно дребните земеделци,
за целия период до 2020 г.
Веднъж включени в нея, за
тях отпадат всички процедури – очертаване на земята
по СЕПП, кандидатстване
за плащане и др., които в
момента те правят всяка
година. За да се участва в
схемата за дребните земеделски стопанства, първо
ще се подава заявление
от (1 март – 15 май/9 юни),
тази година. След приключване на периода за подаване на заявления, ще се изготвят индикативни ставки
(изчисляване на субсидията
спрямо размера на вашето
стопанство). Тези ставки ще
се предоставят на всички
кандидати.
Разполагайки
с тази информация, кандидатите преценяват дали до
15-ти октомври 2015-та да
подадат заявление, с което
се включват в схемата за
дребни стопани или е по-удачно да кандидатстват както до сега.
Участието в схемата за

В Търговище дискутираха

Социалната изолация
на деца от домовете
Община Търговище организира кръгла маса на тема
„Центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/
- преодоляване на социалната изолация на децата,
отглеждани в специални
заведения”. В дискусията
участваха зам.-кметът на
община Търговище Емине
Якубова, представители на
областната
администрация, както и на местната и
държавна администрации,
експерти от Агенцията за
социално подпомагане и
държавна агенция "Закрила
на дедето", неправителствени организации.
„Целта на кръглата маса
бе да се подпомогне процесът на изпълнението на мерките за деинституализация в
България и в частност в Търговище, чрез представяне
на функционираща услуга два центъра за настаняване
за деца и младежи, както и
резултатите по проекта „Не
в дома, а у дома”, изпълняван от община Търговище,
уточни ръководителят на
проекта Полина Василева.
Директорът на Центровете
Дияна Маринова подчерта,
че персоналът е малко на
брой и ниско платен, предвид полаганата грижа за
потребители със сериозни
заболявания и умствени увреждания. "Стига се до емоционално прегаряне, тъй
като един човек трябва да

се грижи за 14 деца", каза
Маринова. По думите й социалната система трябва да
бъде променена, за да съответства заплащането на полагания труд.
В двата центъра в Търговище са настанени 16 деца
и 11 младежи от 4 до 23 години с различна степен на
увреждания, при капацитет
28 места. Потребителите
живеят в среда близка до
семейната, част от децата
посещават помощно училище, а едно – професионалната гимназия по туризъм и
хранително-вкусови технологии. Децата, освен че са
увредени, живеят със синдрома «Аз съм изоставен» и
екипът на ЦНСТ успява да
им предостави дом, в който получават топлина, каза
Маринова. Стремежът е за
надграждане на създадените условия за личностно
и емоционално развитие на
децата и младежите.
По време на дискусията
бе съобщено, че община
Търговище е на второ място в страната за най-добре
действащ ЦНСТ. В единия
от центровете е подписан
и първият за България договор с доброволец, който
се грижи за едно от децата
със специални потребности.
Наличието на доброволеца
дава възможност екипът да
полага по-пълноценни грижа за останалите деца.

дребни стопани изключва
възможността за участие
по останалите схеми на директни плащания, които ще
се прилагат от 2015 година.
Фермери, които изберат да
се включат в нея няма да
могат да кандидатстват по
СЕПП, Зелени плащания,
Преразпределително плащане, Млади земеделски
стопани, Схема за обвързана
директна подкрепа за животни, плодове, зеленчуци. С
други думи ще имат право да
кандидатстват за национални доплащания (преходната
национална помощ, която
ще се прилага за говеда, овце-майки и кози-майки и тютюн), но не и за европейско
финансиране.
Веднъж възползвалите
се от тази мярка производители няма да имат право да

я напуснат и да кандидатстват по други видове схеми
до 2020 г.
Всички дребни стопани
ще имат еднакъв размер
на подпомагане, който не
може да надхвърля 1250 €.
По тази схема кандидатите
ще могат да получават субсидии от 500 до 1250 евро/
годишно. Колко точно ще е
финансирането ще се разбере след като бюджета по
тази мярка се раздели на
желаещите да се възползват по нея.
За да се включат в схемата за дребни стопани,
кандидатите трябва да са
регистрирани като земеделските производители и
трябва да отговарят на минималните изисквания за
подпомагане – да обработват 5 дка земя.
„ТН”

НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ

Плащанията по СЕПП ще започнат
от днес, увери Васил Грудев
„Â ïîíåäåëíèê, 26 ÿíóàðè 2015 ãîäèíà, äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå” ùå çàïî÷íå èçïëàùàíåòî íà ñðåäñòâàòà ïî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù”. Òîâà çàÿâè çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå Âàñèë Ãðóäåâ ïî âðåìå íà
ñåìèíàð íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà çåìåäåëñêèòå êîîïåðàöèè
îò Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ. Òîé çàÿâè, ÷å ïðè çàñòúïâàíèÿ
íà ïëîùèòå çàÿâåíè çà ïîäïîìàãàíå, çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè ùå ïîëó÷àò ñðåäñòâàòà ñè ñàìî çà òåçè ïëîùè, êîèòî íå ñà çàñòúïåíè.
Îñòàòúêúò îò ñóáñèäèÿòà ùå áúäå èçïëàòåí ñëåä óñòàíîâÿâàíå, êîé èìà ïðàâî äà ïîëçâà ñúîòâåòíàòà çàñòúïåíà ïëîù. „Îò ñðÿäà ùå çàïî÷íå è èçïëàùàíåòî íà âòîðèÿ
òðàíø íà íàöèîíàëíèòå äîïëàùàíèÿ çà æèâîòíîâúäèòå”,
äîïúëíè îùå Ãðóäåâ.

Ден на отворените врати в Кариерния център

Íà 21 ÿíóàðè 2015 ãîäèíà â Òúðãîâñêî – ïðîìèøëåíà ïàëàòà - Òúðãîâèùå, Êàðèåðåí öåíòúð Òúðãîâèùå îðãàíèçèðà „Äåí íà êàðèåðàòà”, êîåòî ñå ïðîâåäå ïîä ôîðìàòà íà
„Äåí íà îòâîðåíèòå âðàòè”.
Â ðàìêèòå íà èíôîðìàöèîííèÿ äåí áåøå ïðåäñòàâåíà
äåéíîñòòà íà öåíòúðà è âúçìîæíîñòèòå çà ïîëó÷àâàíå
êîíñóëòàöèè è óñëóãè çà êàðèåðíî èçðàñòâàíå íà çàåòè
ëèöà. Ñðåùàòà ïðåìèíà ïðè ãîëÿì èíòåðåñ, íàä 20 ó÷àñòíèöè ïðèñúñòâàõà íà ìåðîïðèÿòèåòî. Ïîêàíåíè áÿõà
êàêòî çàåòè ëèöà, òàêà è ðàáîòîäàòåëè. Ñëåä ïðåçåíòàöèÿòà çà äåéíîñòòà íà Êàðèåðíèÿ öåíòúð íà æåëàåùèòå
ó÷àñòíèöè áÿõà ïðåäîñòàâåíè èíäèâèäóàëíè êîíñóëòàöèè îò êàðèåðíèÿ êîíñóëòàíò ßâîð Àòàíàñîâ, êàòî øåñòèìà ñå âúçïîëçâàõà òÿõ. Íà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè áåøå
ðàçäàäåíî „Ðúêîâîäñòâî çà óñïåøíî ïðåäñòàâÿíå ïðè êàíäèäàòñòâàíå çà ðàáîòà”.
Êàðèåðåí öåíòúð – Òúðãîâèùå å ðàçêðèò ïî ïðîåêò
„Ïîâèøàâàíå íà îáùåñòâåíàòà íåòúðïèìîñò êúì íåôîðìàëíàòà èêîíîìèêà ïðè òðóäîâîïðàâíèòå è îñèãóðèòåëíèòå îòíîøåíèÿ è ïðåâàíòèâíè äåéñòâèÿ çà îãðàíè÷àâàíåòî é”. Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå
ðåñóðñè”BG 051PO001–2.1.07 "Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå"
Ïðîåêòúò ñå îñúùåñòâÿâà ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà
îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè”,
ñúôèíàíñèðàíà îò Åâðîïåéñêèÿ ñîöèàëåí ôîíä íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.

Безплатни винетки
за хора с увреждания Семинар в ТПП – Търговище

Приемането на молбидекларации за издаване на
безплатни винетни стикери за хора с увреждания и
тази година се осъществява в общинските служби за
„Социално
подпомагане”.
Към пакета от документи
е необходимо да се приложат копие от експертно решение на ТЕЛК, копие от
пълномощно, нотариално
заверено в случаите когато
молба -декларацията е подадена чрез упълномощено
лице, копие от свидетелството за регистрация на
лекия автомобил и копие
от застрахователна полица
за сключена застраховка
„Гражданска отговорност".
Право на безплатни винетки имат лицата 50 и
над 50% намалена работоспособност и семейства
с деца с увреждания при
положение, че в талона на
автомобила е вписано името на детето и лицата или
семействата, отглеждащи

деца с трайни увреждания
до 18-годишна възраст и
до завършване на средно
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Това обясни за „Търговищки НОВИНИ” директорът на
регионалната дирекция „Социално подпомагане” Гергана Георгиева.
Да получат безплатна годишна винетка за 2014 г. заявления са били подадени
от 1 765 души. На 1 762 от
тях молбата е била одобрена и винетката – отпусната.
Общият брой на подадените заявления година по-рано са били 1 602, като на
двама души отпускането е
било отказано. От 1 декември 2014 г. тече кампанията
по прием на документи за
отпускане на безплатен винетен стикер за 2015 г. Правоимащите лица могат да
подадат своите заявления в
дирекциите „Социално подпомагане” по всяко време
на годината.

Òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíàòà ïàëàòà â Òúðãîâèùå ïðîâåäå
ñåìèíàð-òðåéíèíèã âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ïðîåêò ¹
2.1.1.73845.324_MIS-ETC 2667 / DGCTE 24575 „å - Ïàíàèðè
è ìðåæîâà òúðãîâèÿ”, ñúôèíàíñèðàí ïî Ñúâìåñòíà îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „×åðíîìîðñêè áàñåéí” 2007 – 2013 è áþäæåòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.
Çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà áÿõà âúâåäåíè â òåìàòèêàòà ñ ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòà – öåëè, íóæäè, ðåàëèçèðàíè è ïðåäñòîÿùè äåéíîñòè. Ëåêòîðèòå ïðåäñòàâèõà
ñëåäíèòå òåìè - âúâåäåíèå âúâ âèðòóàëíèòå ïàíàèðè
– êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò, êàê ñå îðãàíèçèðàò è êàê ñå
ó÷àñòâà, êàê äà ñå èçâåäå ìàêñèìàëíà ïå÷àëáà îò ó÷àñòèå; Îðãàíèçàöèÿ íà âèðòóàëíèòå ïàíàèðíè èçëîæåíèÿ
îðãàíèçèðàíè â ðàìêèòå íà ïðîåêòà – ïðåäñòàâÿíå,
ïåðñïåêòèâè è èçëîæèòåëè. Áåøå íàïðàâåíà äåìîíñòðàöèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è âèðòóàëíàòà ïëàòôîðìà ñ ïðàêòè÷åñêè óïðàæíåíèÿ. Çàíÿòèåòî ïðîäúëæè ñ
òåìà çà åêñïîðòíèÿ ìàðêåòèíã – êàêâî ïðåäñòàâëÿâà
äèãèòàëíèÿ ìàðêåòèíã, ñòðàòåãèè è ïðèëàãàíå è ïðàêòè÷åñêà äåéíîñò çà ðàçðàáîòâàíå íà ïðèîðèòåòè çà
åêñïîðò ÷ðåç äèãèòàëåí ìàðêåòèíã.
Èíôîðìàöèÿ çà ñúáèòèÿòà è ïðåäñòîÿùè äåéíîñòè
ìîãàò äà áúäàò ïîòúðñåíè íà èíòåðíåò-ñàéòà íà ïðîåêòà: www.virtualfairs.eu

Прояви за Освобождението
(от 1 стр.)
на Търговище от Турско робство пък
организира читалище „Напредък 1864”. В залата на
кафе-театъра на читалището историческото събитие
ще бъде разгледано в контекста на книгите на Иван
Якимов „Братушки на Янтра
и Лом” и на Димитър Харизанов „110 години от Освобождението на Търговище”.
Специалистът по история
на България 15 – 19 век от
Регионалния исторически
музей Йорданка Петкова
ще направи подготвена по
темата презентация. А ученици от Второ СОУ „проф.
Н.Маринов” ще участват с

мултимедийно представяне
и подготвени по темата исторически бележки.
Стоян Михайлов ще прочете свои стихове посветени на освобождението на
Търговище.
В програмата ще участват още ВИС”Златни зари”
и детски танцов състав към
ОДК с ръководител Орфета
Хараланова.
Началото е от 18.00 ч., а
входът – свободен.
Повече за проявите, които са подготвили от общинската управа за 137-мата
годишнина от Освобождението на Търговище, четете
в следващия брой на „ТН”.

Понеделник, 26 януари 2015 г.
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Здраво Бебетата били мъдри
Поздрави за АГО от Областта сърце – и дори мечтаели
без захар
Беше 21 януари – Бабинден

В Деня на родилната помощ, 21 януари, заместник-областните управители
Стефан Иванов и Йорданка
Георгиева посетиха Акушеро-гинекологичното
отделение на МБАЛ-Търговище,
за да поздравят лекарите и
акушерките, по повод професионалния им празник.
Те връчиха поздравителен адрес от областния управител Светлин Бонев, в
който се казва: “Позволете
ми да изкажа своята благодарност и признателност
към труда Ви, който е свързан с най-голямата човешка
радост – раждането на нов
живот!
Уверен съм, че за Вас това
не е само професионален
дълг, но и лично призвание!
Бъдете все така неуморни
и всеотдайни в мисията си
да дарявате радост, защото
няма по-щастлив момент за
всяко семейство от раждането на детето!
Желая на всички Вас
здраве, сили и много успехи
в благородната Ви и високохуманна професия!”.
Началникът на Акушерогинекологичното отделение
в МБАЛ – Търговище д-р
Емил Абаджиев благодари за оказаното внимание
и сподели, че Търговище
е една от малкото области,
в които се наблюдава увеличение на раждаемостта,
като през 2014 тя е нараснала с 5 процента спрямо 2013
г. Д-р Абаджиев подчерта,
че професионализма на работещите е причина много
родилки от други места да
избират точно АГ-отделението на търговищката болница.

В Клуба на инвалида

Почетоха празника

Бабинден по своему отбелязаха и в Клуба на инвалида в Търговище. Основната организация на Съюза на
инвалидите в България тук
успя да събере двайсетина
от своите членове, които
заедно да отбележат празника.
Основна роля в ритуала
бабуване изигра Стефанка
Савова. Тя бе бабата, акушерката, която показа бебето, появило се на белия
свят. По традиция, присъстващите го благословиха, пожелаха му здраве и късмет.
С дадените от тях монети,
бабата обеща да го обува,
облича и храни. Ритуалното
измиване на ръцете на акушерката също пресъздадоха членовете на ОО на СИБ
в Търговище. Те я дариха с
цветя и кърпи, както е редно.
След това празникът про-

дължи в топлата атмосфера
на Клуба. Споделяха се спомени за бабувания на различни места, по различен
начин. Присъстващите бяха
си подготвили и почерпка,
като повечето от питиетата
и мезетата бяха приготвени
от тях.
В Основната организация на СИБ в Търговище
членуват 115 души. Поради естеството на техните
недъзи, много от активните хора в организацията
не могат да присъстват на
мероприятията. Трудно е
предвижването и за хората, които нямат на разположение лични асистенти
или социални помощници,
каза председателят на ОО
на СИБ Ваня Караиванова
и допълни, че този проблем
е много сериозен и касае
голяма част от членовете
на организацията.

Невероятно, но факт

Захарта може да се окаже по-опасна за кръвното
ни налягане и за риска от
инфаркт, отколкото солта,
установи американско проучване, цитирано от в. "Дейли мейл".
От години лекарите предупреждаваха, че прекомерната употреба на натриев хлорид увеличава риска
от сърдечен удар с една
четвърт и е причина за 3
милиона смъртни случая по
света. Но последно американско изследване установи, че не е толкова виновна
за високото кръвно.
Захарта е тази, която
увеличава пулса и кара
кръвното налягане да расте, като засяга специфична
област от мозъка. Изследователски екипи от Ню
Йорк и Канзас, ръководени
от д-р Джеймс Диниколантонио, направили анализи,
от които станало видно, че
захарта е главният причинител на инфаркти. Учените съветват да намалим
захарта, ако искаме да
имаме здраво сърце. Те
съветват в никакъв случай
да не приемаме повече от
5 до 7 чаени лъжички захар на ден.
Високата консумация на
захар активира хипоталамуса на човешкия мозък,
при което се увеличава с
ърдечният ритъм и съответно кръвното налягане. Организмът произвежда повече инсулин, хормон, който
също увеличава пулса.

Малките деца идват на
света с прекрасно развити
мозъци, способни на размисъл върху себе си и мечти.
Учени от Имперския колеж
в Лондон стигнаха до този
извод, след като сканираха мозъците на 70 бебета,
родени в различни стадии
на развитието си, предаде в. "Дейли мейл". Досега
се смяташе, че връзките и
процесите, които ни помагат да се унасяме в приятни
фантазии, се развиват доста по-късно в живота.
Нищо подобно - тези
нервни пътеки били напълно готови още в края на
бременността, откриха медиците. Това означава, че
бебетата са вероятно много
по-интелигентни, отколкото
ни се струваше. Или пък че
учените, които смятат, че
тези мозъчни връзки са пътищата, по които текат мечтите, грешат.
Ръководителят на проучването, професор Дейвид
Едуардс, сподели и собственото си мнение. "Някои
изследователи смятат, че
тази основна нервна мрежа,
която открихме, отговаря
и за задълбочените размисли върху себе си и живота.
Чрез нея ние достигаме до
автобиографичните си споПолетът на соларния са- мени и се взираме в бъдемолет, движещ се със скорост между 50 и 100 км/ч, се
очаква да продължи 25 дни.
Разстоянието, което ще измине, е 35 000 км.
Заради малките си разПрез 2000-та година намери машината засега остава неприложима в граж- учно издание публикува
данската авиация. Целта на статия с медицински досъздателите й обаче не е да казателства за лечебната
я пуснат в серийно произ- сила на пилешката супа.
приготвената
водство, а да покажат въз- Правилно
супа
действиможностите на захранваните от слънчева светлина телно съдейстбатерии и екологично чис- ва за лечение
на
острите
тата енергия.
Андре Боршберг, бивш респираторни
пилот на „Суис еър", вече заболявания,
има поставен един рекорд. резюмират авПрез 2010 г. управляваният торите на пубот него предшественик на ликацията.
14 години по-късно други
„Солар импулс 2" - „Солар
медици решиха да проверят
импулс", бе първият подо- доколко вярно е това твърбен самолет, летял в про- дение. Екип от Държавния
дължение на 24 часа без университет в Небраска е
прекъсване. направил поредица от ексДве години перименти, чиято цел била
по-късно съ- да потвърдят или отхвърлят
щата маши- въздействието на супата.
на прелетя
Специалистите си постаот Испания вили задача да проверят как
до Мароко, с супата действа на неутрофикоето стана лите – вид левкоцити, които
първата, за- се включват при простудхранвана от ни заболявания. При остри
слънчеви ба- респираторни
инфекции
терии, преле- неутрофилите активно мигтяла от един рират към поразените зони
континент на и причиняват възпаление с
друг.
всичките му неприятни стра-

И в Светлен празнуваха Соларен самолет ще
лети около Земята
Радка НОВКОВА
Празник за Бабинден
бяха организирали и в поповското село Светлен.
Тук по инициатива на НЧ
„В.М.Гаршин-1902“ и ПК
„Беломорец“ десетки майки
и баби се събраха за ритуалите, а и за почерпката
след това.
По сценарий сутринта „булка“ с бебе-кукла и
свекърва, охранявани от
„селския пъдарин с пушка“
обиколиха всички институции в селото: земеделската кооперация, кметството,
здравната служба, пощата,
училището, детската градина, аптеката, барчета, магазини и всички, които „неблагоразумно“ бяха в центъра.
Мероприятието бе с цел
„волна помощ“ за бебето сираче. С песни и шеги групата създаде много радост и
настроение на всички.
На обяд бабите се събраха в малката зала на читалището. Да хапнат и пийнат,
но най-вече да обсъдят това-онова, тоя-оня. На особена почит и уважение бяха

не само младите майки от
Светлен, а най-вече акушерките Дафинка Николова
и Недка Севдалова. С тяхната благородна професия
през целия си професионален път те са помагали на
всички майки и новородени.
Съвместно със здравните
работници те се грижиха за
здравето на всички в селото.
По традиция бяха измити ръцете на акушерките
и беше „изкъпано“ бебето.
Със своите танци децата от
ОУ „Антон Страшимиров“
внесоха много свежест.
Поздрави поднесоха Петя
Габровска от името на Община Попово, Катя Грибнева–общински съветник,
кметицата, директорката на
училището и Тодор Атанасов от името на мъжкото съсловие. Те всички пожелаха
здраве и дълголетие и още
много внуци и правнуци.
Имаше я енергията на
миналото, на радостта и на
надеждата. Колко малко
му трябва на човек да бъде
щастлив!

Соларен самолет, който
има амбициозната задача
да стане първият от вида си,
обиколил земното кълбо, ще
излети от Обединените арабски емирства на 12 февруари, съобщава Си Ен Ен.
Машината „Солар импулс
2", захранвана изцяло със
слънчева светлина, е лека
- тежи около 2,5 тона, колкото един по-голям джип.
Тя ще бъде управлявана на
смени от двама швейцарски
пилоти - Бертран Пикар и
Андре Боршберг. Единият
от тях ще се придвижва с
алтернативен
транспорт,
тъй като машината е едноместна. По пътя си мъжете планират 12 любопитни
спирки, сред които са Китай, Индия, американският
щат Аризона и международното летище „Кенеди" в
Ню Йорк.

щето. Това, че я открихме
и при новородени, означава или че да си зародиш е
много по-забавно, отколкото си мислехме - ей така да
си лежиш и да си спомняш
и да мислиш за това, което
идва - или че тази теория
е погрешна. И все пак поголямата част от мозъка
вероятно върши неща, за
които и не подозираме, но
можахме да засечем поне
наличието на тези сложни
процеси."
Невронните мрежи, наречени "мрежи на режим
покой" се развиват 30 седмици след зачатието и са
напълно завършени на 40тата седмица, когато се
раждат повечето деца.
Учените използвали четириизмерния мозъчен атлас, разработен съвместно
с учените от факултета по
компютърни науки в Имперския колеж, за да проследят активността, която открили в бебешките мозъци
и да я сравнят с това, което
знаем за повечето мозъчни
мрежи.
Следващата стъпка на
екипа е да изучи как влияят различни заболявания
на тези мрежи и дали можем да ги използваме за
диагностициране на проблеми.

Пилешката супа –
загадка за медиците

нични ефекти.
Лабораторните
експерименти показват, че пилешката
супа
блокира
активността на неутрофилите. В резултат на това до
огнището на
възпалението
пристигат помалко
количество от тях,
възпалението
е
потиснато
и на болния
му олеква. И
колкото по-гъста и богата е
супата, толкова по-голяма е
целебната й сила.
Механизмът
наистина
е разкрит, но защо става
така си е научна загадка.
Ръководителят на проекта
– професор Стивън Ренард
предполага, че в пилешката супа има ингредиент, все
още неидентифициран от
науката.
В обикновените храни
има маса биологично активни компоненти. Светът
вероятно е пълен с такива
субстанции, способни да излекуват човека, но ние все
още не ги познаваме, признава професор Ренард.
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В НТС обсъждаха

(от 1 стр.) признание
към първопроходниците
в научно-техническия
прогрес, в създаването
и утвърждаването на
местната индустрия и
т.н.
Стана дума и за това,
че присъстващите на
срещата са били не
само активни членове на Съюза, но някои
от тях са взели дейно
участие в опазването на собствеността,
а оттам и днешното
добро състояние на
сградата на НТС – Търговище, която и сега
е една от красящите
града ни солидни постройки. Тук и в днешно време, макар и на

Сборник „85 години Научно-технически съюзи – Търговище”

по-скромни обороти, се
работи за техническо
усъвършенстване
на
кадри, добиване на професионална квалификация и преквалификация,
организиране на обществени форуми и т.н.
Своя оценка за свършеното и издаването
на сборника „85 години
Научно-технически съюзи – Търговище” изказа и Светлин Божинов
от Държавния архив в
Търговище. Ще отбележим, че за издаването
му послужиха предоставените ни от Архива
документи, снимки и
спомени на ветерани на
научно-техническата
дейност в региона.

корицата на
книгата

На скалния манастир
край село Крепча

(от 1 стр.) издаването
на акт за собственост
на скалния манастир в
Крепча, тъй като земята, на която се намира,
попада в горския фонд.
Ако манастирът получи
този акт, ще се превърне във втория действащ
скален манастир в страната след този на Св.
Димитър Бесарбовски, в
близост до Русе. Според
проф. Овчаров, повечето
скални манастири, които не са превърнати в
музеи, са изоставени. А
има голяма перспектива
в тяхното развитие като
база за поклонническия
туризъм.
Ангел Конаклиев от
Регионалния
исторически музей в Търговище съобщи накратко
за най-новите находки, разкрити в древния
град „Мисионис” край
Надписът гласи, че тук през 921 г. е починал раб Божий Антон града. Става дума за

„Олимпиец” стартира
с два бронзови медала

Айджан
Още в първото за годината Държавно първенство, представителите на СК „Олимпиец”
добавиха нови медали
в богатата колекция на
клуба.
На провелото се
в Сливен Държавно
лично първенство за
момичета, кадетки и
девойки,
състезателките Айджан Ибрям и

монети, сечени в Картаген /Северна Африка/ и детски пръстен.
Засега
археолозите
смятат, че точно тези
монети- деканамин на
Юстиниан са дошли от
най-далечно разстояние по нашите земи.
Този факт потвърждава,
че по нашите земи се е
развивала търговията.
За първи път открихме
и детски пръстен, върху
който е показан знака
на рода Дуло – първите
български владетели,
каза още Конаклиев.
Той изрази своите надежди през настоящата
година да продължат
разкритията на „Мисионис”, а проф. Овчаров
припомни, че през 2014
г. там бяха открити
вносна керамика, фрагменти с отпечатъци,
както и немалко други
интересни находки.
BG051PO001-5.2.12 „
BG051

001-5.2.12-0004- 0001„
„

,

”
”2007-2013 .,

”

,

„

,

»,

„

”.

,

14

,

.

Айлин
Айлин Ахмедова, водени от треньора Стефан
Стойков завоюваха два
бронзови медала. В категория 34 кг. А. Ахмедова се наложи над А.
Николова от Аксаково.
В кат. 52 кг. победи Г.
Великова /Ямбол/.
През седмицата ще
стане ясно и класирането на борците във възрастова група момчета.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

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

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

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

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

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

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

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

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

 0601 6 73 95

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

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

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



F-

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам КЪЩА в
и три стаи, две тераси, маза и таванско
кв. Боровец с гараж,
помещение в района на Кооперативния
дворно място 600
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- кв.м.. С нотариален
следен Тел.: 0898 467 009
акт. Цена 75 000 евро.
Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44

БМП Близнаци ООД
търси да назначи шофьори с С категория за вътрешен транспорт
Тел.: 0888 941 735 - управител
Продавам АПАРТАМЕНТ
/57 кв.м./ в бл. 32, кв. Запад 2
Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
КУПУВАМ ПЧЕЛЕН ВОСЪК
ИЗГОДНО
Тел.: 0894 47 25 46

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам
КАФЕ–АПЕРАТИВ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Продавам 500 кв.м.
дворно място със
стари постройки на
ул. „Никола Симов”
№ 1 в Търговище
Тел.: 0895 54 56 63
и 0893 425 400

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

Тел. 0899 935 453 и
0889 280 959

Продавам/давам под наем ОФИС –
кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
Давам под наем кафе и рибен магазин на
„Момина чешма” – оборудвани; и апартамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

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

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

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

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

bTV Cinema - Скитникът
21.00 ч. - драма

26 януари
БНТ 1

18:30 Столичани в повече сериал
08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал 19:30 Напълно непознати сериал
10:00 Щитът - сериал
20:30 Барабанистът - комедия
11:00 Снайперисти - сериал
22:30 Двама бащи, двама сино12:00 Ренегат- сериал
ве - сериал
13:00 Планетата на маймуните
23:30 Без пукната пара - сериал
- екшън
bTV Lady
15:30 Невероятните изобре08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
тения - документална
09:00 Освежи дома си с Деби
поредица
Травис - лайфстайл
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал 09:30 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Блясък - модно предаване
18:00 Кости - сериал
11:30 Папараци
19:00 Ренегат - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт- сериал
20:00 Снайперисти - сериал
13:30 Далас - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Светкавичен огън - екшън 14:30 Али Макбийл - сериал
00:00 В обувките на Сатаната - 15:30 Ангели и пазители сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
18:00 Незабравима - сериал
08:00 Никита - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
10:45 Мъжът от Вирджиния 21:00 Далас - сериал
уестърн
22:00 Стъклен дом - сериал
13:00 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
Nova TV
16:00 Недискретно - трилър
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
ни досиета - сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Спасете ме - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Скитникът - драма
12:30 Огнено сърце - сериен
23:15 Безсрамници - сериал
bTV
13:30 Моята карма - сериен
bTV
Comedy
06:30 Тази сутрин
14:30 Надежда за обич - сериен
08:00
Шоуто
на
шантавите
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Новините на Нова
рисукнианимационен
12:00 bTV Новините
16:30 Малката булка - сериен
09:00
Шоуто
на
Слави
12:30 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра
10:00 Огнени стъпки - драма
13:30 Тайните на времето 19:00 Новините на Нова
12:00 Напълно непознати
сериал
20:00 Х Factor - музикално шоу
сериал
15:30 Светлината на моя
22:00 Господари на ефира - шоу
13:00 Столичани в повече живот - сериал
22:30 Тайнствени афери - сериен
сериал
17:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
14:00 Кое е това момиче 17:30 Лице в лице
Kino Nova
сериал
18:00 Бинго милиони - ло08:15 Чиракът на Мерлин - прик14:30 Модерно семейство тария
люченски
сериал
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Най-ужасната седмица
09:50 Правителството - сериал
19:00 bTV Новините
11:00 Д-р Хаус - сериал
- сериал
20:00 Милост - сериал
16:00 Двама бащи, двама сино- 12:00 Въпрос на чест - сериал
21:30 Истински истории 13:15 Градът на духовете ве - сериал
реалити
комедия
17:00 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
15:25 Съдба на куртизанка 18:00 Кое е това момиче 23:30 bTV Новините
романтичен
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Осъдени души /100 години българско кино/
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Бягай, обичам те /100
години българско кино/

bTV Action

ВТОРНИК
БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

сериал
19:30 Напълно непознати сериал
bTV Action
20:30 Боговете сигурно са полу08:00 Кости - сериал
дели - комедия
09:00 Военна болница - сериал
22:30 Двама бащи, двама сино10:00 Щитът - сериал
ве - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Светкавичен огън - екшън
bTV Lady
15:00 Истинско правосъдие 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
16:00 Щитът - сериал
Травис - лайфстайл
17:00 Военна болница - сериал 09:30 Пътешествия- лайфстайл
18:00 Кости - сериал
10:30 Блясък - модно предаване
19:00 Ренегат - сериал
11:30 Търси се - токшоу
20:00 Снайперисти - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 bTV Новините
13:30 Далас - сериал
22:00 Нинджа убиец - екшън
14:30 Али Макбийл - сериал
23:45 В обувките на Сатаната - 15:30 Ангели и пазители сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал
bTV Cinema
18:00 Незабравима - сериал
08:00 Никита - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
09:00 Кагемуша - драма
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:30 Никита - сериал
21:00 Далас - сериал
13:45 Трета смяна - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
16:00 Врагът в моето легло 23:00 Огледален свят - сериал
трилър
18:00 Ризоли и Айлс: КриминалNova TV
ни досиета - сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Спасете ме - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Пропукване - криминален 11:30 Бон Апети
23:15 Безсрамници - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
bTV Comedy
08:00 Шоуто на шантавите ри- 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Надежда за обич - сериен
сунки - анимационен
16:00 Новините на Нова
bTV
09:00 Комиците - шоу
06:30 Тази сутрин
10:00 Барабанистът - комедия 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Напълно непознати 19:00 Новините на Нова
12:00 bTV Новините
сериал
20:00 Подли камериерки 12:30 Шоуто на Слави
13:00 Столичани в повече сериен
13:30 Тайните на времето сериал
21:00 Х Factor - шоу
сериал
14:00 Кое е това момиче 22:00 Господари на ефира – шоу
15:30 Светлината на моя
сериал
22:30 Тайнствени афери - сериен
живот - сериал
14:30 Модерно семейство 23:30 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
сериал
17:30 Лице в лице
15:30 Най-ужасната седмица Kino Nova
18:00 Бинго милиони - лосериал
08:15 Закони на привличането тария
16:00 Двама бащи, двама синокомедия
18:05 Опасни улици - сериал
ве - сериал
09:50 Правителството - сериал
19:00 bTV Новините
17:00 Аламинут - шоу
11:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 Милост - сериал
18:00 Кое е това момиче 12:00 Въпрос на чест - сериал
21:30 Истински истории сериал
13:00 Тай-Пан - приключенски
реалити
18:30 Столичани в повече 15:30 Едно за из път - драма

БНТ 1

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Гарванът - сериал
10:00 Астероид - екшън
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Париж: Криминални разследвания - сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Гарванът - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Париж: Криминални разследвания - сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 На върха - екшън
23:55 Хавай 5-0 - сериал
09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Забраненият плод сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони – тв.
лотария
18:05 Опасни улици - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Бялата кралица сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Diema TV

Diema Famly

17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Върхът на Данте - екшън
23:15 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Гарванът - сериал
10:00 На върха - екшън
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Париж: Криминални разследвания - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Среднощен ездач -сериал
16:30 Гарванът - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Париж: Криминални разследвания - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Студио Купа на Лигата,
директно
21:45 Футбол: Челси - Ливърпул, полуфинален
мач-реванш за Купата
на Лигата, директно
23:45 Студио Купа на Лигата

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Забраненият плод сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

Kino Nova - Кралството
20.00 ч. - екшън

28 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Тютюн /100 години
българско кино/
14:05 Зелената линейка
14:35 Днес и утре
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 България от край до край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Тютюн /100 години
българско кино/

bTV Cinema - Пропукване
21.00 ч. - криминален

27 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Бягай, обичам те /100
години българско кино/
14:30 В кадър: Опера пред
храма
15:15 Живот с Дерек -тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 Още от деня
18:40 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Нощен слалом /мъже,
1 манш/ пряко
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Референдум
21:40 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Нощен слалом /мъже,
2 манш/ пряко
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Тютюн /100 години
българско кино/

17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Недосегаемите - криминален
23:25 От местопрестъплението
- сериал

СРЯДА

bTV

bTV Action

08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 В тила на врага - драма
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Кости - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Код счупена стрела екшън
00:00 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:30 Клюки - драма
12:30 Никита - сериал
13:30 Трета смяна - сериал
15:30 Пропукване - криминален
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Острието - приключенски
23:15 Безсрамници - сериал

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Боговете сигурно са полудели - комедия
12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Кое е това момиче сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:30 Най-ужасната седмица сериал
16:00 Двама бащи, двама синове - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Кое е това момиче сериал
18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Напълно непознати

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

17:45 Правителството сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Кралството - екшън
23:15 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Diema TV
09:00 Освежи дома се с Деби
09:00 Гарванът - сериал
Травис - лайфстайл
09:30 Пътешествия - лайфстайл 10:00 Сапьорски отряд: Афганистан - документален
10:30 Вълнуващи ваканции 11:00 Безследно изчезнали
лайфстайл
- сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл
12:00 Теория за големия
11:30 Cool…T- лайфстайл
взрив - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:30 Полицейска академия
13:30 Далас - сериал
- сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
13:30 Париж: Криминални
15:30 Ангели и пазители разследвания - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Среднощен ездач 18:00 Незабравима - сериал
сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
16:30 Гарванът - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
17:30 Полицейска академия
21:00 Далас - сериал
- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия
взрив - сериал
Nova TV
19:00 Синя кръв- сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Кобра 11 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериал
11:30 Бон Апети
22:00 Американска нинджа
12:00 Новините на Нова
3 - екшън
12:30 Огнено сърце - сериен
23:50 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
Diema Famly
14:30 Надежда за обич - сериен
09:30 Памуковата принцеса 16:00 Новините на Нова
сериен
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 Подли камериерки 13:30 Бон апети
сериен
14:00 Триумф на любовта 21:00 Елементарно, Уотсън сериен
сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Забраненият плод сериен
22:30 Скандал - сериен
17:00 Дила - сериен
23:30 Новините на Нова
18:00 Клонинг - сериен
Kino Nova
19:00 Моята карма - сериен
09:50 Правителството - сериал 20:00 Малката булка - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
21:30 Забраненият плод 12:00 Въпрос на чест - сериал
сериен
13:00 Винаги - романтика
22:30 Дила - сериен
15:30 Върхът на Данте - приклю- 23:30 Ангелският остров ченски
сериен

Diema TV - Човек отвътре
22.00 ч. - криминален

29 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:30 Избор на председател на Върховния
касационен съд пряко
предаване от ВСС
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Тютюн /100 години
българско кино/
14:25 България от край до край
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Европейско първенства
по фигурно пързаляне:
Танцови двойки /волна
програма/ пряко
22:55 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 От нищо нещо /100
години българско кино/

- сериал
20:30 Боговете сигурно са полудели 2 - комедия
22:30 Двама бащи, двама синове - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

bTV Action

08:00 Кости - сериал
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Код счупена стрела екшън
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Последен изход 4 - трилър
23:45 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:15 Момиче като мен: Исто
рията на Гуен Араухо - драма
11:15 Спасете ме - сериал
12:30 Никита - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
15:30 Острието - приключенски
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Най-бързият мотор драма
23:30 Нощта на бала - трилър

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
06:30 Тази сутрин
10:00 Боговете сигурно са полу09:30 Преди обед - токшоу
дели 2 - комедия
12:00 bTV Новините
12:00 Напълно непознати 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Тайните на времето13:00 Столичани в повече сериал
сериал
15:30 Светлината на моя
14:00 Кое е това момиче -сериал
живот - сериал
14:30 Модерно семейство сериал
17:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара - сериал
17:30 Лице в лице
16:00 Двама бащи, двама сино18:00 Бинго милиони
ве - сериал
18:05 Опасни улици - сериал
17:00 Комиците - шоу
19:00 bTV Новините
18:00 Кое е това момиче 20:00 Милост - сериал
сериал
21:30 Бялата кралица -сериал
18:30 Столичани в повече 22:30 Шоуто на Слави
сериал
23:30 bTV Новините

19:30 Напълно непознати сериал
20:30 От Джъстин за Кели комедия
22:30 Двама бащи, двама синове - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

15:30 Кралството - екшън
17:45 Правителството сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Обявявам ви за законни
Чък и Лари - комедия
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 23:20 От местопрестъплението - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
Травис - лайфстайл
Diema TV
09:30 Пътешествия - лайфстайл 09:00 Гарванът - сериал
10:30 Вълнуващи ваканции 10:00 Американска нинджа
лайфстайл
3 - екшън
11:00 Мода и шик - модно
12:00 Теория за големия
предаване
взрив - сериал
11:30 Топ дестинации
12:30 Полицейска академия
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
- сериал
13:30 Далас - сериал
13:30 Синя кръв- сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Ангели и пазители 15:30 Среднощен ездач сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 16:30 Гарванът - сериал
18:00 Незабравима - сериал
17:30 Полицейска академия
19:00 Али Макбийл - сериал
- сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
18:30 Теория за големия
21:00 Далас - сериал
взрив - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
23:00 Огледален свят - сериал 20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
Nova TV
22:00 Човек отвътре - крими06:20 Здравей, България
нален
09:30 На кафе - НТВ
00:40 Хавай 5-0 - сериал
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
Diema Famly
12:30 Огнено сърце - сериен
09:30 Памуковата принцеса 13:30 Моята карма - сериен
сериен
14:30 Надежда за обич - сериен 11:30 Клонинг - сериен
16:00 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров 16:30 Малката булка - сериен
сериен
18:00 Сделка или не – тв.игра 13:30 Бон апети
19:00 Новините на Нова
14:00 Триумф на любовта 20:00 Подли камериерки сериен
сериен
16:00 Забраненият плод 21:00 Елементарно, Уотсън сериен
сериен
17:00 Дила - сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 18:00 Клонинг - сериен
22:30 Скандал - сериен
19:00 Моята карма - сериен
23:30 Новините на Нова
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод Kino Nova
сериен
09:50 Правителството - сериал
22:30 Дила - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 23:30 Ангелският остров сериен
13:00 Меч без сянка - екшън
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Пречи ли пиенето
на здравето ви?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1.Пийвате ли си порядъчно след неуспешен ден?
а)да
б)не
2.Пиете ли повече от
обикновено, когато нещо ви
потиска?
а)да
б)не
3.Можете ли да изпиете
повече от нормалното за
вас количество?
а)да
б)не
4.Изпитвате ли чувство
за вина заради това, че сте
пили?
а)да
б)не
5.Очаквате ли с нетърпение първото пиене за деня?
а)да
б)не
6.Чувствате ли се неуютно в компания, ако не пиете?
а)да
б)не
7.Опитвате ли се трайно
да пропуснете някоя и друга
чашка, когато пиете с приятели?
а)да
б)не
8.Случвало ли ви се е
след запиване да имате пропуски в паметта?
а)да
б)не
9.Пристрастието ви към
алкохола било ли е предмет
на обсъждане сред познатите ви?
а)да
б)не
10.Стават ли по чести
пропуските в паметта ви?
а)да
б)не
11.Опитвали ли сте се по
някакъв начин да обуздаете
страстта си към алкохола?
а)да
б)не
12.Вие обикновено пиете
без някаква конкретна причина?
а)да

б)не
13.Често ли съжалявате
за онова, което сте казали в
нетрезво състояние?
а)да
б)не
14.Пие ли ви се още, след
като сътрапезниците ви са
спрели?
а)да
б)не
15.Може би намеренията
ви да оставите пеенето са
останали напразни?
а)да
б)не
16.Сменяли ли сте работата или местожителството
си, опитвайки се да откажете пиенето?
а)да
б)не
17.Не ви ли се струва, че
другите ви осъждат заради
пиенето?
а)да
б)не
18.Пристрастието към пиенето създава ли ви проблеми в службата или финансови
затруднения?
а)да
б)не
19.Обичате ли да пиете с
непознати хора?
а)да
б)не
20.Влияе ли алкохолът на
вашата диета?
а)да
б)не
21.Пийвате ли сутрин, за
да си оправите махмурлука?
а)да
б)не
22.Появява ли се у вас
усещането за депресия и
безизходност?
а)да
б)не
23.Случвало ли ви се е да
пиете няколко дни поред?
а)да
б)не
24.Все по трудно ли ви е
да се въздържате от алкохола?

а)да
б)не
25.Имали ли сте халюцинации след запой?
а)да
б)не
26.Изпитвали ли сте някога страх от това, че пиете?
а)да
б)не
ОТГОВОРИ:
13 и повече

отговори а):
Опасността да получите зависимост става
все по реална. Трябва сериозно да преразгледате
отношението си към алкохола.
13 и повече
отговори б):
Съществува известна опасност да започнете да пиете над нормата.

Астрални знаци
ОВЕН Имате интересни идеи за работа и елегантно ще привличате съмишленици и сътрудници. Овните наистина се нуждаят от подкрепа, но
по-важно е, че планът им носи и голяма полза за екипа или по-големи
общности, печалбите ще са високи. Вие работите с любов, позволете
същата свобода и на другите, за да дадат най-доброто от себе си. А и да ви
остане време за купон...
ТЕЛЕЦ Трябва да изясните някои делови въпроси, в края на миналата
работна седмица това не беше препоръчително. Сигурно Телците са
анализирали вече проблемите, ще организират ремонти, преустройства, подобрения. Околните бързо се убеждават в прагматизма, а и
лидерските качества ви ще бъдат оценени от шефа. Печалби ще радват всички,
отдъхнете.
БЛИЗНАЦИ Началото на седмицата носи много задачи, не е лошо да
преценявате по-точно обещанията си, не всяка лъжица е за вашата
уста. Близнаците държат думата им да тежи, другите също очакват да
изпълнят своята, иначе щетите ще бъдат за всички. Някои гонят високи постове и почести, ала не винаги ще остават доволни от самата дейност,
интриги - бол. Бъдете по-грижовни към тонуса си.
РАК От известно време не се изтъквате много на преден план за работа или в компания. Доста Раци може да се разочароват от отдавнашни колеги, партньори и познати. Е, имате толкова идеи за изява
и печалби, бързо ще преориентирате дейността си, ще получите и
подкрепа от верни приятели, близки. Вечерите и постигнатото ще ви заредят с
ведро настроение, напипвате точните решения.
ЛЪВ Вие и Риби не намирате много възможности за осъществяване на
амбициозни делови идеи, но пък с близки си прекарвате добре. Вероятно група Лъвове ще обсъдят с тях и професионалните и финансовите си
грижи така, че да намерят по-бързо и елегантно решение за свои проблеми. Наистина помощ по тази линия ще ви бъде полезна, може да ви предложат и съвместна дейност.
ДЕВА Сега можете да се върнете към старата тема за евентуалните промени в партньорствата. При част от Девите това следва да става тактично, старите съюзи да минат на заден план, но без другите да бъдат
ощетени или огорчени. Втори май не са готови за нов екип и дейност,
идеите им следва да се приземят малко. Трети с удоволствие се заемат
с овладяване на още знания.
ВЕЗНИ Новата седмица ви носи делови късмет и въпреки това вие засилете бдителността особено за финанси и имущество. Някои Везни
са по-разсеяни, а и в работата, и за битови неща е уместно да бъдат
прагматични, даже консервативни. Има и такива от знака, които са настроени авантюристично, днес може да спечелят, но скоро ще проличи и нещо,
от което няма да им стане драго, да не рискуват...
СКОРПИОН Трудна седмица предстои, защото сте решили да промените доста неща в работата си, ще засегнат и околните. Скорпионите да
разчитат на подкрепа от шефове и влиятелни хора, но ако ситуацията
налага – могат да насочат критика и нагоре. Лидерските ви качества са
признати, вероятно с идеите си за нови дейности ще увлечете колеги и
познати, свършеното и печалбите ще носят радост на екипа.
СТРЕЛЕЦ Не бързайте с начинания, сега в деловата сфера не всички условия благоприятстват идеите ви. Едни Стрелци са готови да ги
наложат на колеги, подчинени и познати и пряко волята им, но няма
да е от голяма полза. Други пък са склонни да се уповават главно на
подкрепата от влиятелните си близки. Хубаво е да се съюзите, стеснете кръга
до 2-3 приятели, обсъдете план за това.
КОЗИРОГ Сега сте някак разочаровани от околните, които като че ли не
подкрепят плана ви, обаче обективните условия дали са подходящи за
идеите? Козирозите да овладеят взирането в детайли, пък и да не поемат толкова голям товар в екипа си, работата ще им натежава, а следва
да бъдат по-грижовни към тонуса. Дайте си пауза, обмислете по-добре нови
проекти, идва следващ шанс.
ВОДОЛЕЙ Като и в края на миналата седмица, трябва да бъдете максимално съсредоточени в работата си. Водолеите имат амбициозни планове, които трябва да почакат още малко, условията не са подходящи за
всички. От друга страна, околните са готови да участват във ваши дейности, лека полека ще преодолеете трудностите. Не се изкушавайте да спечелите най-много от партньорството, ще прогоните шанса.
РИБИ И вие нямате условия за професионалните си амбиции и печалби, ала ще се държите много внимателно с колеги, познати, роднини, по-силни са. Доста Риби ще получат временни предложения
за изява, да не се колебаят, късметът няма да ги чака дълго. И малки
усилия за самостоятелен бизнес днес са по-уместни, отколкото да налагате
идеи и дейност на другите...

Американски учени установиха

Готвенето е вредно за здравето
Домашната храна може да
не е толкова здравословна.
Американски учени установиха, че колкото повече време
хората посвещават на готвенето, толкова по-голям е рискът за тях от сърдечносъдови
заболявания, като високо
кръвно и висок холестерол,
съобщи в. "Дейли телеграф".
Тези, които не прекарват
много време край кухненската печка, намаляват риска
си от заболяване с повече от
една трета. Една от причините за тези резултати е, че
когато яденето е приготвено
у дома, хората си сипват поголеми порции. Освен това
напоследък готовите храни са
по-здравословни и така намалява предимството на домашната кухня.
Изследването на учените от медицинския център на
университета "Ръш" в Чикаго
е обхванало над 2700 жени
на възраст от 42 до 52 години.
Те са проследени 14 години
за пет маркера на метаболитния синдром - затлъстяване,
мазнини в кръвта, холестерол,
високо кръвно, кръвна захар.
Високите показатели едновременно при три от тях се свързват с по-голяма опасност за
сърдечносъдови заболявания.
Рискът от метаболитен
синдром се увеличава с възрастта, но е по-голям при
отделящите повече време за
готвене.

По-малко секс за мъжете, които вършат домакинска работа?
Мъжете, които наблягат
на домакинската работа
вкъщи, получават по-малко секс, защото в очите на
половинката изглеждат поженствени, установи испанско проучване, цитирано от
в. "Дейли мейл".
Учени от мадридския институт "Хуан Марч" изследвали 4 561 американски
двойки на средна възраст,
женени над 20 години. Екипът на Сабино Корнрих установил, че мъжете, които
вършат традиционно женската домашна работа вкъ-

щи, получават по-малко
секс. Тук важна роля играели наложилите се стереотипи, според които жените
намират домошарите за помалко атрактивни в сексуално отношение, отколкото
чистокръвните мачовци.
Партньорите, които поемали голяма част от чистенето
и готвенето, в крайна сметка
се радвали на по-малко ласки
в леглото от страна на половинката си. А тези, които нехаели за подобни задължения, получавали месечно 1,5
пъти повече секс. Проучва-

нето установило, че все още
80 на сто от домакинската
работа се поема от жените.
Представителите на силния
пол пък поемали само 55
процента от "мъжките обязаности" като плащането
на сметките и косенето на
двора.
При изучаването на помладите двойки обаче се
оказало, че надделява обратната тенденция. Мъжете,
помагащи повече в домашната работа, били "възнаграждавани" и с повече
секс.
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Гледаме куклен театър на площада

“Човек и добре да живее,
идва жена му и си го прибира‘‘
Петко Сертов
***
Две приятелки си говорят:
- Ау, детето ти толкова
прилича на мъжа ти!
- Да бе, чак и аз се чудя...
***
Питат радио Ереван:
- Какво ще стане, ако
Земята се върти 7 пъти
по-бързо?
- Събота, неделя, събота,
неделя.
- Какво ще стане, ако
Земята се върти 14 пъти
по-бързо?
- Аванс, заплата, аванс,
заплата...
- Какво ще стане, ако
Земята се върти 28 пъти
по-бързо?
- Кофти! Неразположена,
неразположена, неразположена...
***
Мъж влиза в аптеката:
- Една опаковка презервативи.
- Какъв размер?
- Ами-и-и не знам...
- Добре тогава! Вземете
тази дъска с дупки, отидете в тоалетната и премерете!
След 10 минути мъжът се
връща:
- Размислих, не ми трябват презервативи! Колко
струва дъската?
***
Поради
множеството
недоразумения, издателството ни е принудено да
уточни: Книгата Вкусна и
здравословна храна се състои от два раздела - Вкусна храна и Здравословна
храна.

Чипсът се появил след солена грешка
поднесените му картофи,
които според него били
нарязани на прекалено
едри парчета, в желанието си веднъж завинаги
да прекрати безкрайните
претенции на капризните
си клиенти, Крум нарязал
картофите на изключително тънки филийки и ги изпържил в мазнина, като по
този начин превърнал найскромното кореноплодно
растение в култово блюдо,

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
мираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

осигурявайки му
нечувана популярност по цял
свят и славно
бъдеще.
Производството на чипс много
бързо се разгърнало на Запад.
Първоначално
във всички ресторанти по света
пържили картофките непосредствено
преди
да ги поднесат.
Половин век покъсно в Англия

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



ТЪРГОВЕ

ОБЛАЧНО
ЧЕТВЪРТЪК

ТОП ВИЦ

супи, салати и други ястия.
И има защо... Той придава
интересен вкус и вид на ястието.
Изключително вкусните
хрупкави пържени картофки дължим на избухливия
характер на Джордж Крум,
главен готвач на известния ресторант „Саратога
Спринг" в Ню Йорк. След
като веднъж известен американски мултимилионер
три пъти върнал в кухнята

ОБЯВИ

-2
+6

Ñíèìêà: Êàòÿ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

Както редица други кулинарни шедьоври, така и
култовият чипс се е появил
вследствие на грешка на
главен готвач. Според легендата, това се е случило
през 1853 г. и вече повече
от 150 години тази „грешка" е любимо изкушение
на хората от цял свят. Напоследък все повече майстори готвачи използват
хрупкавия картофен чипс
като добавка към изискани



се появили
и
първите
пакетчета с
вече
готов
чипс.
Днес на
пазара
се
предлагат
много разновидности
чипс, които
се различа-

ват както по това, с какво
са подправени – сметана и
копър, гъби, лук, чесън, бекон, натурален, посолен,
с люта чушка или сладък
червен пипер и още много
други, така и по технологията, по която се приготвят
самите картофени късчета.
Те или са натурални, много тънко нарязани колелца
картофи (с дебелина 2 мм),
или приготвени от картофено брашно, гранули или
нишесте.
Класическият
чипс е с кръгла или елипсовидна форма, но се предлага чипс на лентички,


триъгълничета и
какви ли още не.
Независимо
от
формата си обаче чипсът се пържи в слънчогледово, соево или
палмово олио.

Кулинарните
престъпления
на нашия век

XXI век, свят на престъпления и
издевателства. Всеки ден се сблъскваме с грозната действителност
на нашето съвремие. Дали обаче сме
се замисляли колко престъпно се отнасяме към нашите тела, на какъв
стрес са подложени и какви блюда
им поднасяме?
Ето кои са седемте калорийни
бомби, ужасно вкусни и също толкова вредни, ако прекалим с количествата им:
ПРЪЖКИ
Тези апетитни, силно запържени
сланинки са повече от вкусни, особено ако са гарнирани с хубав сос или
поднесени в качамак. Истината обаче
е, че са изключително вредни поради
високото съдържание на мазнини и
при честа употреба водят до повишаване на холестерола.
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ
Любима храна на повечето хора.
Българите са едни от най-големите
консуматори на скорбеления зеленчук. Той е изключително полезен, ако
не е пържен, но тогава не е толкова
предпочитан. Пържените картофи са
една от любимите храни на децата,
но специалистите препоръчват да се
консумира по-рядко.
ФАСТ ФУУД
Вкусни и вредни, те са навсякъде
около нас. В забързаното ежедневие няма нищо по-лесно от това да
хапнем един бургер с много сосове и
майонеза. Това е предпочитана храна
сред студенти и ученици, а прекомерната употреба определено може да
навреди на правилното функциониране на организма.
ДУНДА ПАЛАЧИНКА
За тези, които се питат какво е това
- това е истинска калорийна бомба и
представлява голяма палачинка, която се пече в тава. И въпреки малките
количества на брашно и захар, в нея
има около 200 грама масло, като прибавим и шоколада за намазването,
това я прави престъпно вкусна и доста
тежка.
ШОКОЛАДОВО СУФЛЕ
Този фонтан от вкусове и аромат е
изключително разпространен и много
вкусен. Но в него има големи количества яйца, шоколад и масло. Комбинация, която е кошмар за нашето тяло.
МЕСО СЪС СМЕТАНА
Комбинацията е лоша и тежка, а
когато е гарнирана и с топено сирене
и гъби, това я прави истински убиец за
храносмилателната ни система.
КОЛБАСИ
На последно място са всички колбасни изделия. Произходът на месото
в тях е неясен, което ги прави опасни
и вредни.
И все пак, не забравяйте, че всичко консумирано с мярка е полезно,
колкото и вредно да е.
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