договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
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и четвъртък
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29 януари - Ден на освобождението на Търговище

0.50 лв.

В пункт за метали в Попово

Помним и тачим Елементи от релси
Свободата
е
висше човешко
благо, което неистово се желае
от всички, а след
получаването му
се приема като
даденост. Нека
помним, че тази
даденост е скрепена с жертви и
кръв, че трябва
всеки ден да се
отстоява. За да
остане непреходна във времето
ни, в дните на идните поколения.

×åñòèòà
136-òà ãîäèøíèíà
îò îñâîáîæäåíèåòî
íà Òúðãîâèùå!

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,

На 29 януари нека отдадем своята почит и благодарност към руските войни
- освободители на Търговище. Да се преклоним пред паметта на многобройните
наши съграждани, загинали за свободата,
бранейки града ни. Да отдадем заслуженото уважение и признателност към всички
будни българи, отдали живот и дело на
най-голямата си любов към род и Родина.
Дано всеки един от нас намери своя начин и средство да работи за доброто на
хората, където свободният избор е водещ
за промените в името на Търговище!
Красимир МИРЕВ,
кмет на
община Търговище

По нашумялата напоследък тема за кражби на
елементи от железопътната система на страната проверка направиха и
експерти от Регионалната
инспекция по околната
среза и водите /РИОСВ/ в
Шумен. Те са открили 63
кг елементи от железопътни релси при проверка на
пункт за изкупуване на метали в Попово.
Проверката е по сигнал,
подаден в началото на месеца от Районното управление на полицията в Попово. Сигнализирано е за
метални елементи от железопътната инфраструк-

Повече пари за
общинските
съветници
Местните парламентаристи в
Търговище ще гласуват предложението на следващата сесия

Общинските съветници в Търговище да получават с 10 на сто по-високо от досегашното си
възнаграждение - това
ще предложи на следващата сесия председателят на Общинския
съвет Севим Али. Основание за това й дава
промяната в Закона за
местното самоуправление и местна администрация, която е влязла
в сила на 3 януари 2014
година.
Досега съветниците
получаваха по 30% от
средната брутна работна заплата на общинската администрация за
съответния месец.
На заседанието, което ще се проведе на
30 януари, съветниците
ще гласуват още една
промяна в Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет. И тя гласи: „Всеки общински съветник
е член на поне една постоянна комисия, но не
повече от три и може да
бъде избран за председател само на една комисия".

Севим Али

Промените ще влязат
в сила със задна дата от 1 януари 2014 година.

тура, открити на площадка
за изкупуване на черни и
цветни метали в града.
След извършена проверка от експерти на
екоинспекцията, служиСелскостопанска техника и резервни части
тели на Икономическа
полиция към РПУ-Попово
и представители на жп 0601 6 71 38
секция - Горна Оряховица
както и Регионално поделение-Горна Оряховица
към ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, металните
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
елементи са идентифицирани като елементи от
,
жп линия, с тегло 63 кг,
на изгодни цени без посредници,
се казва в съобщение на
в землищата на:
РИОСВ.
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, МакариПо време на проверкаополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
та, дружество „Алтметал”
ЕООД - Попово, стопанис- Острец, Надарево и други в община Търговище,
ващо площадката, не е всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
представило сертификати
и Велики Преслав.
за произход и договор за
За целта фирмата разкри офис:
предаване на отпадъциТърговище, ул. „Раковски“ 3
те, изисквани съгласно
Телефони за контакт:
Закона за управление на
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
отпадъците. Установено е
0885/790 121; 0885/ 790 151
лицето, предало металните елементи и е взето писмено обяснение за произхода им.
За установеното административно
нарушение
ще бъдат съставени актове, както на дружеството,
приело отпадъците, така и
Търговище,
на физическото лице, коеКооп. пазар, тунела
то ги е предало.
"ТН"  0893 36 29 77

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Община Търговище с

Воден проблем в Моравица

Нови два имота Той тревожи местните хора в

Свилен НИКОЛОВ
Бившето
начално
училище „Ангел Каралийчев” в Търговище
може отново да отвори
врати за децата в града. С решение на Министерски съвет сградата, която е държавна
собственост,
миналата седмица бе дадена
на община Търговище.
Припомняме, че учебно заведение бе закрито през 2007 г. поради
липса на достатъчно
ученици. Преди време
бе направен опит бившето школо да бъде
продадено заедно с терена. Дори се говореше

за интерес от страна на антоновското
голям потенциален инВече почти десет
веститор, който възнагодини
селото е на вомерява да изгради търден
режим.
Това твърди
говски комплекс върху
терена, но (на 2 стр.) кметът на селото Ива-

село от години

лин Миланов Причината е сериозна авария в
тръбопровода, който се
намира под главния път
София - Варна. За да
имат хората вода, кметът всеки ден я пуска
и спира за по няколко
часа. Ако се остави непрекъснато да тече, заради повредата, голяма
част от водата изтича в
близкото дере, обясни
Миланов.
С водния проблем на
моравчани е запознато и ръководството на
"ВиК" - Търговище. "В
момента се (на 2 стр.)

Понеделник, 27 януари 2014 г.

2 страница

Музеят в Попово
подготвя

Искаме 15 милиона лева Домашно насилие
Проект за защита от

По програма „Растеж и устойНаучна
чиво развитие на регионите”
конференция
На 15 милиона лева възлизат средствата за обекти,
които общините и областната администрация в Търговище внасят за финансиране
от Инвестиционната програма на правителството «Растеж и устойчиво развитие на
регионите».
Апликационните форми
за всеки обект бяха попълнени от общинските
администрации и предадени в Областната управа в Търговище, която има
координираща функция за
подпомагане в процеса на
изготвяне на проектите и
тяхното представяне в Министерството на финансите,
както и контрол при изпълнението им. Според зам.областния управител Румен
Такоров, искат се средства
за обекти, за които не може
да се търси финансиране по
европейски програми и проекти.
Община Търговище кандидатства за 1,1 млн. лв. за
благоустрояване на квартала между улиците "Кюстенджа" и "Паисий". За саниране и ремонт на сградата
на детска градина «Веселушко» се искат над половин
млн. лв. Други 500 000 лв.
са планирани за детски и
спортни площадки в района
на парк "Юкя". Търси се и
финансиране от 100 000 лв.
за консервация на базилка

в крепостта «Мисионис».
Община Попово внесе в
Областната управа в Търговище апликационни форми
за държавно финансиране
за близо 1,9 млн. лв. за обновяване на квартал и улични настилки.
От община Омуртаг подават 11 обекта за над 1,7 млн.
лв. Сред тях са: обществени
зелени площи, изграждане
на детски площадки, реконструкция и разширяване на
административния център.
Търсят се пари за тръбен
водосток по четвъртокласната мрежа между селата
Врани кон и Обител, както и
за ремонти на улици в села
и града.
Антоново иска пари за
общинския път ИзворовоКьосевци-Стойново. Пред-

съставен от министри и
председателя на Националното сдружение на общините в България.
За прозрачното разходване на средствата, предоставени за финансиране
на одобрените проекти, е
изработена система за наблюдение. Ще се контролира
тяхното изпълнение, като се
изготвят периодични доклади, както и годишен отчет
за напредъка. Областните
управители ще следят за изпълнението на одобрените от
Министерския съвет проекти
и ще докладват тримесечно.
Инвестиционната програма обезпечава допълнителен
ресурс от 500 млн. лв. за регионите, като се финансират
проекти извън допустимите
по Оперативните програми.

Кратка статистика за 2013 година

видените работи са за 1,5
млн. лв.
Общината в Опака има
идея да ремонтира улици за
1,7 млн. лв.
Областната администрация също се включва с искане за средства за пътните
отсечки Велики ПреславТърговище и Въбел-Здравец-Подгорица.
Нужната
сума е 5,4 млн. лв.
Проектите на Общините ще бъдат оценявани и
приоритизирани за подбор
в Междуведомствен съвет,

Правителството
изпълнява заложените от Народното събрание изисквания
за прозрачно разходване
на средствата по тази програма, както и за избора
на проекти и програми, реализирането на които да
е насочено към постигане
на икономически растеж,
устойчиво развитие на регионите, повишаване на
конкурентоспособността на
икономиката и създаване на
възможност за генериране
на заетост и доходи.

Пламен СЪБЕВ
Историческия музей в
Попово е в подготовка на
VIII национална научна конференция на тема „Поломието – находки, събития и
личности“. Тя ще се проведе
на 29-30 май 2014 г. Научен
ръководител ще бъде проф.
д-р Милко Палангурски.
Успехът на предишната
конференция, която се проведе преди две години е
причина темата да бъде запазена. Целта е да продължи привличането на вниманието на изследователите
към проучване миналото на
селищата, разположени по
долините на Черни, Бели и
Русенски Лом в археологически, исторически, икономически, етнографски и туристически аспект.
Конференцията ще бъде
съпътствана с откриването
на изложби и представянето на сборник с доклади от
минала конференция.

Близо 13 000 посетители е
имал музеят в Търговище

12 894 са посетителите на Регионален исторически музей – Търговище
през 2013 г. Това е с над
1600 в повече от предходната 2012 г., съобщи директорът на културната институция Магдалена Жечева
Посочената цифра е сборна на посетителите четирите музейни обекта: Археологическа експозиция,
Хаджи Ангеловата къща,
Славейковото училище и
къща–музей „Никола Симов – Куруто”. Както и на
20 временни изложби реализирани от търговищкия
музей в Търговище, София,
Стара Загора, Димитровград, Полски Тръмбеш и
АЕК Етъра-Габрово.
По-голям е броят на децата и учащите се. От общо 7

023 - 1 003 са деца от предучилищна възраст, 5 563 са
учениците и 457 студенти.
В сравнение с предходната
година децата и учащите
разгледали музейните експозиции са се увеличили с
близо 2 500.
В състава на 5 871 възрастни посетители има 226
чужденци.
807 са музейните ценности постъпили в основния и
научно-спомагателния фонд
на търговищкия музей през
2013 г.
През изтеклата година музейните уредници са
участвали с научни съобщения в 7 национални научни
форума в страната. Издадени са 7 научни публикации
с авторството на музейните
специалисти.

Нови два имота
(от 1 стр.) това не се случи.
Вече собственик, Общината възнамерява да
използва сградата отново
като начално училище и да
изнесе в нея част от учебния процес на намиращото
се в съседство ІІ СОУ, за
да може да се улесни целодневното обучение на
учениците. В Търговище
вече се усеща нуждата от

преструктуриране на училищната мрежа, а повечето
училища работят на двусменен режим, за да обхванат
по-голям брой ученици.
В новата стратегията за
училищното образование
на просветното министерството се предвижда до
2020 г. поетапно въвеждане на целодневна форма на
обучение, което да обхване
учениците до 7 клас. В
момента то обхваща децата от първи до четвърти клас.
Вторият имот е едноетажна сграда в кв.
„Запад”1, ползвана от
общината по договор за
безвъзмездно управление. В момента там се помещава пенсионерският
клуб „Дръзновение”. Мотивът, с който бе поискан
имотът, бе, че се нуждае
от цялостен ремонт, в
удобство на пенсионерите от квартал „Запад”.
Администрациите се задължават да не променят
предмета на дейността
на клубовете в следващите 15 години.

Петима възрастни мъже,
80 жени и 28 деца са били
жертви на домашно насилие в Търговище през 2013
година. Това съобщи председателят на Асоциация
„Ная" в града Светла Сивчева. Тя съобщии пред представители на медии новия
проект, който асоциацията
стартира през 2014 година.
Той е на стойност 22 хиляди
лева, като 20 000 от тях осигурява Министерството на
правосъдието.
По проекта е предвидено
да бъдат предоставяни психологически и социални услуги при водене на дела по
Закона за домашното насилие. Мобилни екипи на асоциацията ще работят както
в центъра в Търговище, така
и в приемните в Омуртаг,
Антоново и Попово.
Ще бъдат предоставяни и
социални и психологически

консултации на извършители на домашно насилие от
областта, на които има постановена мярка от съда - да
посещават специализирана
програма за извършители
на домашно насилие.
По друг аспект на проекта ще се работи за повишена информираност на
районни съдии, районни
прокурори и адвокати от общините Търговище, Омуртаг
и Попово. Периодично ще
се осъществяват срещи със
съдии, прокурори и действащи адвокати от трите районни съдилища, което е във
връзка със стартиране на
програмата за работа с извършители на домашно насилие. А в последствие ще
има обсъждане на оперативни въпроси по прилагане
на програмата, проследяване на мярката, докладване
за неизпълнение и т.н.

В региона намаляват
водолюбивите птици

Експерти
от РИОСВ
в Шумен и
представители на
Б ъ л га р с ко
дружество
за защита
на птиците
(БДЗП) са
участвали в
ежегодното
Среднозимно преброяване
на
зимуващите
водолюбиви
птици, съобщиха от
екоинспек-

Воден проблем
в Моравица

(от 1 стр.) се подготвя инвестиционната програма на
дружеството за 2014 г. Този
обект стои на нашето внимание и вероятно ще бъде
включен в нея", твърди новият управител Теодор Гяуров.
По думите му фактът, че
аварията е точно под главния път София – Варна,
усложнява решението на
проблема. Но водоснабдителното дружество има
идея да го реши, без да
разкопава главния път и да
спира движението. "Няма
да постигнем стопроцентов
успех, но поне жителите
на селото ще имат вода 12
часа в денонощието", казва
Гяуров.

цията
В района на областите Шумен и Търговище са
обходени и наблюдавани
язовирите „Тича“, „Фисека“, „Съединение“ и „Ястребино“. Общият брой на
презимуващи водолюбиви
птици, отчетени от четирите водоема, е 2 139.
Установено е, че видовото разнообразие на водолюбиви птици е по-малко,
в сравнение с отчетеното в
предходната година. Същото е установено и по отношение на числеността на
видовете спрямо 2012 г.
Преброяването бе организирано от Изпълнителна
агенция по околна среда и
е координирано в Европа
от Wetlands International и
е проведено в периода 1719 януари 2014 година в
цялата страна.
Пресцентър РИОСВ

Понеделник, 27 януари 2014 г.
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Живот за изкуството Как да понижим Първа помощ при
Художникът Кирил Майски – достоен пример за обич към Бялото градче и България

Кирил Майски

Иван ВАСИЛЕВ
Личните ми впечатления от художника и негови
произведения от самостоятелната изложба в Попово
през 1983 г. Кирил Майски
е роден на 19 март 1926 г.
в Попово. Отиде си от света
на 29 декември 2013 г. Не
може всичко в една вестникарска статия да се каже и
разкаже за такъв даровит
автор, „признат майстор на
акварела”, който владее и
други техники, а и не е необходимо. Защото изкуството не се обяснява, а се преживява. Като поезията. Но
все пак, за да се помни, че
нищо не е случайно, не пада
като мана небесна, а е плод
на знание и труд, ще отбележа, че е завършил /1950
г./ монументална живопис в
Художествената академия,
че се учи от Илия Бешков,
Иван Ненов и Дечко Узунов. За това не е случайно,
че има изяви и в чужбина /
изложба „Впечатления от
чужбина”/. Реалистичният
характер на изображението
и преклонението пред красотата на природата придават романтична извисеност
на творбите, те са облъхнати от вълните на поезията.
И затова художникът с душа
на поет е „автор на оригиналната идея за „преобърната изложба”, в която съжителствуват две изкуства”
– поезия и живопис. А ако
имат мелодия и се пеят – и
три. Но това е вече друга
тема.
Кирил Майски е щедър
дарител.
Художествената галерия в Попово още
приживе носи неговото
име „Кирил Майски”. Пламен Събев директорът на
Историческия музей, обяснява така тоя факт: „Може
би някои ще се учудят, че
галерията носи името на
жив художник. Но Кирил
Майски заслужава това.
Нека почувства, че поповчани не само се гордеем с
изкуството му, но сме му и
благодарни”. Малко ли е?
Подарените работи са към
80, без рисунките и другите
неща. Работохолик! Може
би няма семейство и за него
е удоволствие да се изяви
като художник? Благодарен
съм на Пламен Събев, че
ми даде информация по тоя
въпрос, от който читателите
се интересуват. Така научих, че Кирил Майски няма
братя и сестри, има син, загинал в катастрофа, дъщеря
Иглика, работеща в Народната библиотека в София,
че лично негово е желани-

кръвното

Морския бряг край Каварна, масло

Британски учени са открили, че излагането на слънчева светлина променя нивото
на азотния оксид в кожата,
разширява
кръвоносните
съдове и по този начин облекчава хипертонията.
"Малки количества от
NO (азотен оксид) се прехвърлят от кожата в кръвообращението и понижават
пулса", обяснява д-р Мартин
Фийлиш, преподавател по
експериментална медицина
в университета в Саутхемптън (Южна Англия).
Експертите са анализирали 24 доброволци, които са
били изложени на ултравиолетова светлина в две сесии
по 20 минути всяка. В първата сесия участниците са
били изложени на ултравиолетовите лъчи и топлината
на лампите, а при втората
е била използвана само топлината от лампите без ултравиолетовите лъчи.
Резултатите
подкрепят
данните за кръвното налягане и сърдечносъдовите
заболявания, които варират
според сезона и географската ширина. По-високите
нива се наблюдават през зимата и в страните далеч от
Екватора, където слънчевите ултравиолетови лъчения
са по-слаби.
"Тези резултати са важни
за дебата относно потенциалните ползи от слънчевата светлина и ролята на
витамин D в този процес.
Контролираното излагане
на слънчева светлина е от
решаващо значение за превенцията от рак на кожата,
но от друга страна пълното
избягване на слънчевите
лъчи може да повиши риска
от сърдечносъдови болести", пояснява д-р Мартин
Фийлиш.

Бизнесът в България
твърди, че гъвкавата организация на работа често е
решаваща за хората, търсещи ново работно място. 85%
от тях разкриват, че биха
избрали една работа пред
друга, ако предлага гъвкаво
работно време.
Последната анкета на Регус, посочва още, че според
78% гъвкавата организация
на работата също така подобрява задържането на персонал.
Професионалният Институт за развитие на персонала изчислява, че разходите
при напускането на служител възлизат на 4 625, нарастващи до 5 000 за мениджъри и професионалисти.
Задържането на служителите е приоритет за над една
трета от бизнеса. Анкетираните разкриват, че гъвкавата организация на работата,
осигурява решение за всичките три проблема.
Анкетата,
обхващаща
мненията на повече от 20
000 висши мениджъри и
собственици на фирми в 95
страни, потвърждава, че
гъвкавата организация на
работата в България може
да се използва, за да се
избегне недоволството на
служители (и последващите

разходи за агенции за набиране на персонал). 80% от
анкетираните сочат гъвкавата организация на работата като фактор, който привлича най-добрите таланти.
Проучването също така
разкрива, че:
• 81% от анкетираните са
на мнение, че предлагането
на гъвкава организация на
работата прави служителите по-лоялни;
• 69% от работниците
биха отказали работа, която изключва
г ъвкава
организация на
работата.
• 73%
к а з в а т,
че биха
останали
подълго на
тяхната
последна
позиция,
ако има
възможност за
г ъвкава
организация на
работата.

ето да бъде погребан
в гробищния парк в
Попово.
Имах удоволствието през 1983 г. да
се срещна с нашия
земляк и да видя с
очите си творбите му
от самостоятелната
изложба в Историческия музей в Попово.
Когато пристигнах за
уговорената среща,
него го нямаше и се
качих на втория етаж,
където е изложбата.
За пръв път виждах негови
работи в оригинал. Намерих
се под обаянието на неговото изкуство. Когато слязох
на първия етаж, той говореше по телефона, пушеше.
По едно време изчезна от
канцеларията. Отново се
качих на втория етаж да
хвърля още един поглед

върху изложбата. Той беше
тук заобиколен от група посетители и отговаряше на
въпросите им. Изобщо се
чувстваше като у дома си.
Поговорихме. Пожелах да
разкаже как работи, да проследи творческата история
на някое произведение, но
той рече: „Не мога да пиша,
мога да говоря, но не мога
да пиша”. От Пламен Събев
научих още, че жена му е
починала 40 дни преди него
и той умира – не е понесъл
самотата.
Много поети пишат стихове, вдъхновени от картините
на Майски. Някои със сюжети от родния край, а също и
портрети на бележити личности, които представляват
специален краеведски интерес, но това е вече друга
тема, която не е задача на
тия бележки.

55% от
За щастливи служители
деца не – гъвкаво работно време
спортуват
55% от тийнейджърите в България не се занимават със спорт, показва
изследване на Евробарометър. На фона на тревожната статистика в
Националния център по
културизъм се проведе
третият поред семинар
"За по-здрава нация".
Специални гости на
събитието бяха носителката на три медала
от зимни олимпийски
игри Евгения Раданова
и Спортист номер 1 на
България за 2013 г. Иво
Ангелов.
Статистиката на Евробарометър показва и
още тревожни данни –
30% от учениците в България са с наднормено
тегло, а 13% със сериозна степен на затлъстяване.
Препоръката на специалистите, че всяко дете
след седемгодишна възраст трябва да спортува
активно поне 60 минути
дневно за правилното
развитие на мускулната
и костната система.

заболяване от грип
Спокойствието на майката лекува детето

Да, грипът е най-тежко
протичащата вирусна инфекция, започваща внезапно с висока температура,
болки в тялото, силна отпадналост. Но здравите хора и
децата го изкарват без проблем, стига да им се помогне адекватно.
Преди всичко, нека не изпадаме в паника, ако детето
се разболее. Трябва да сме
убедени, че след 2-3 дни то
отново бодро ще тича. Притеснената майка дава лоши
сигнали на детето, че положението е много тежко и то
трудно оздравява. Вярно е,
че всяка майка е притеснена, когато детето й е болно,
но поне външно запазете
спокойствие пред мъничето.
Оставете детето да лежи
в добре проветрена, но приятно топла стая, затъмнете
леко да не го дразни светлината, намалете шума.
Говорете му тихо и нежно,
приласкайте го, за да се
чувства комфортно и спокойно. Ако температурата е
висока, сложете тънки дрешки, за да може топлината
да се излъчва по-лесно. При
втрисане го завийте.
Детето с температура
излъчва течности през кожата с потта и може да се
обезводни, затова давайте
според вкуса вода, чай. Освен това, топлината на чая
засилва кръвообръщението
в гърлото. Добър източник
на естествени витамини са
прясно изцедените сокове,
например от ябълки, морко-

ви, цитруси или микс.
Почистването на носа е
важно за комфорта на детето, иначе не може да диша.
Най-безобидното средство е
физиологичния разтвор, има
го по аптеките като разтвор
и спрей. Пръска се в нослето по няколко пъти, особено
преди хранене и преди сън,
за да може да спи.
При тежките случаи, когато секретът е много гъст и не
може да излезе, се използват вакуумни помпи за бебета, включват се към прахосмукачката или такива,
които извличат секретите
от носа, като се изсмукват
с уста от родителя. Спокойно, няма да ги погълнете,
помпата има резервоар. Ако
детето кашля, не бързайте
със сиропите. Кашлицата е
естествен рефлекс и ако се
потисне, може да се съберат секрети в белия дроб. И
обратно, можем да разкашляме детето с прекалено даване на сиропи.
С какви лекарства първо
да започнем?
Грипът, като всяка вирусна инфекция, не се влияе
от антибиотици. Първите
лекарства целят да доставят комфорт на детето, но
не го лекуват. Това са лекарствата за сваляне на
температурата и против
болки, за отпушване на
носа, против кашлица, витамини. Средствата, които
ще помогнат за лечението са имуномодулаторите.
Продуктите, подпомагащи
имунната система са толкова по-ефикасни, колкото
по-рано се дадат, още при
първите признаци на болестта.
Кога да заведем детето
на лекар?
Независимо от тежестта
на оплакванията, малките
бебета трябва да бъдат прегледани. При тях имунната
система е неукрепнала и са
склонни към бързо влошаване.
За по-големите е необходим лекар, ако детето диша
шумно и учестено, кашлицата не минава за повече
от седмица, температурата
е упорита, лимфните възли
са увеличени, има болки в
ушите, секретите от носа са
гнойни, също и когато детето е необичайно отпаднало
и се поти много.
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Общинското първенство по волейбол за ученици

Както „ТН” вече
писа, в града ни се
провежда общинското
първенство по волейбол за ученици. След
проведените
срещи
при юношите от 11 и 12
клас, до финалите достигнаха възпитаниците
на ПГЕС, ПГИИ, II СОУ
и I СОУ. Ето и резултатите:

За 3-4 място - ПГЕС –
ПГИИ – 3:2
За 1 и 2 място - II
СОУ – I СОУ – 3:0
От 20 до 23 януари
се проведоха и срещите във възрастова група
8-10 клас. При девойките участваха отборите
на ПГИИ „Джон Атанасов”, СОУ „Св. Седмочисленици” и СОУ за ДУС

„Св. Иван Рилски”. При
юношите своите срещи
изиграха II СОУ „Проф.
Никола
Маринов”,
ПГИИ „Джон Атанасов”
и I СОУ „Св. Седмочисленици”
Ето и резултатите от
изиграните срещи:
Девойки
I СОУ – СОУ за ДУС
– 2:0

ПГИИ – I СОУ – 1:2
КЛАСИРАНЕ:
1. I СОУ
2. ПГИИ
3. СОУ за ДУС
Юноши
I СОУ – II СОУ – 0:2
II СОУ – ПГИИ – – 3:0
КЛАСИРАНЕ:
1. II СОУ
2. ПГИИ
3. I СОУ

Понеделник, 27 януари 2014 г.
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Преговорите се провалиха

Най-богатите 85 души разполагат със средства
колкото половината световно население

Световното неравенство се е увеличило до
такава степен, че богатството от 1 трилион
лири на 85-те най-богати хора в света е равно
на общите средства, с
които най-бедните 3.5
милиарда разполагат.
Това е извода от нов
доклад на организацията за развитие Oxfam.
Докладът, озаглавен
"Да работиш за малцината", твърди, че нарастващото неравенство
е стимулирано от силната хватка на елитите
за властта. Тези елити
влияят на политическия процес, за да настроят икономическата
система в тяхна полза.
Oxfam
призовава
участниците на Световния икономически форум, който започва тази
седмица в Давос, да
обещаят да се справят
с проблема, като спрат
укриването на данъци и
спрат да ползват състоянието си за политическа изгода. Проучване
от доклада посочва,
че много хора по света
смятат, че заможните
имат много влияние над
това, накъде отива страната им.
"Впечатляващо е, че
в 21 век половината от
световното население –
3.5 милиарда – разполага с не повече отколкото
малък елит, който би се
побрал в един автобус",
казва изпълнителният
директор на Oxfam Уини
Биянима. "Не можем и
да се надяваме да се
справим с бедността
без да се справим с неравенството. Увеличаващото се неравенство
създава порочен кръг,
където благосъстоянието и властта стават
все по-концентрирани
в ръцете на малцина, а
останалите трябва да се
борят за трохите от масата", допълва тя.
"Както в развитите,
така и в развиващите
се страни виждаме как
ниските данъци, най-доброто задравеопазване
и образование и възможността за влияние
се дава не просто на
богатите, но и на техните деца. Без конкретни
усилия за справяне с
неравенството
кръговратът на привиленгиите и неравностойното
положение ще продъл-

жава поколения наред.
Скоро ще живеем в
свят, където равенството във възможностите
ще бъде мечта", обяснява Уини Биянима.
Според доклада на
Oxfam през послендите
няколко десетилетия
заможните
успешно
повлияха на политиката в своя ползва по
редица въпроси – от
финансова регулация,
данъчни убежища, антиконкурентни бизнес
практики за намаляване на данъците върху
доходите и ограничаване на публичните услуги за мнозинството.
От края на 70-те години на миналия век данъците за най-богатите
са се понижили в 29 от
30 държави, за които
има достъпни данни.
Това "улавяне на възможностите" от богатите за сметка на бедните и средната класа е
довело до ситуация, в
която 70% от световното население живее в
държави, където неравенството се увеличава
от 80-те години, а 1% от
семействата притежават 46% от световното
богатство – около 70
трилиона лири.
Социологическите
проучвания в Испания, Бразилия, Индия,
Южна Африка, САЩ,
Великобритания и Холандия посочват, че
мнозинството смята, че
богатите имат прекалено много влияние. Найголяма е загрижеността
в Испания, след това
в Бразилия и Индия, а
най-ниска – в Холандия.
Oxfam отбелязва, че
в собствения си доклад
за глобалните рискове
Световният икономически форум подчертава
нарастващото неравенство като една от найголемите заплахи за
света.
Oxfam
призовава
участниците на Световния икономически
форум в Давос да подкрепят прогресивното
данъчно облагане и
да не укриват своите
собствени данъци и да
не използват състоянието си, за да влияят
на политическите решения по начин, който
подкопава
демократичната воля на съгражданите им.

Нови 524 милиарда долара
към общото нетно богатство

Най-богатите хора на
планетата са станали
още по-богати, прибавяйки 524 милиарда долара
към общото си нетно богатство, показва Индексът на милиардерите на
Блумбърг.
Той подрежда ежедневно 300-те най-богати хора в света. Общото
нетно богатство на найголемите
милиардери
в света е възлизало на
3,7 трилиона долара при
затварянето на пазарите на 31 декември, сочи
класацията.
Най-голям
растеж на печалбите е
регистриран в технологичната индустрия – 28%
през миналата година. От
300-те души във финалното подреждане за 2013 г.
само 70 са регистрирали
нетна загуба за 12-месечния период. "Богатите ще
продължат да стават побогати през 2014 г.", казва милиардерът Джон Кациматидис, основател на
енергийния конгломерат
Apple Group Inc. "Лихвените проценти ще останат
ниски, пазарите на ценни
книжа ще продължат да
регистрират растеж, а
икономиката ще нарасне
с по-малко от 2%", допълни той.
Основателят на софтуерния гигант Майкрософт
Бил Гейтс е постигнал
най-голяма печалба през
миналата година. Състоянието на 58-годишния магнат е нараснало
с 15,8 милиарда долара
до 78,5 милиарда долара заради повишаването
на цената на акциите на
Майкрософт с 40%, сочи
индексът. Гейтс си върна
титлата най-богат човек в
света на 16 май от мексиканския инвеститор Карлос Слим.
Шелдън Аделсън, основател на най-голямата
казино компания в света
Las Vegas Sands Corp.,
е на второ място по увеличаване на печалбите
през 2013 г., добавяйки
14,4 млрд долара към
нетното си състояние,
след като цената на акциите на компанията му

се повиши със 71%. Las
Vegas Sands е постигнала
приходи от 13,2 милиарда
долара в 12-те месеца до
30 септември, а над 58%
от продажбите й идват от
Макао.
За сметка на това Карлос Слим е загубил 1,4
милиарда долара през
2013 г. Печалбите на неговата компания America
Movil SAB, най-големия
мобилен оператор в Северна и Южна Америка,
са се понижили с 12%
през първите три месеца
на годината, след като
мексиканският Конгрес
прие закон за намаляване на доминацията на
милиардера на пазара.
Компанията
завърши
годината с повишаване
на печалбите с 2% след
осъществяването на планираното разрастване в
Европа, което успокои инвеститорите. Те бяха притеснени заради милиардите долари инвестиции,
които стратегията щеше
да изисква.
Най-много пари през
изминалата година е загубил Ейке Батиста, чието
нетно богатство е намаляло с над 12 милиарда долара. Петролната компанията OGX Petroleo & Gas
Participacoes SA, която го
превърна в най-богатия
човек в Бразилия, поиска
защита от банкрут през
октомври. Батиста беше
осмият най-богат човек в
света през март 2012 г.,
но сега богатството му се
свива, сочи класацията
на Блумбърг.
Марк Зукърбъг е натрупал най-голямо богатство
в долари в областта на
технологиите през 2013 г.,
прибавяйки 12,4 милиарда долара към състоянието си. Цената на акциите
на Фейсбук се повиши
над два пъти през миналата година. Създателят
на най-голямата социална мрежа в света продаде
акции за над 2 милиарда
долара на стоковата борса миналия месец и дари
още 1 милиард долара на
Silicon Valley Community
Foundation

В петък, 24 януари, опозицията в Украйна обяви,
че е постигната договорка
с президента Виктор Янукович. Само часове по-късно опозиционните лидери
се отметнаха от думите
си. Все пак опозиционни
лидери призоваха демонстрантите в Киев да запазят крехкото примирие с
полицията, след като наймалко двама демонстранти бяха убити при сблъсъци тази седмица, предаде
Асошиейтед прес.
След четиричасова среща на опозиционни лидери
с президента на Украйна

Виктор Янукович вчера, Арсений Яценюк, един от водачите на украинската опозиция, заяви, че има голям
шанс да бъде сложен край
на кръвопролитията. Оценката му бе изтълкувана като
първи знак за напредък в

разрешаването на продължаващата два месеца криза, която заплашва да се
разпростре и извън Киев.
Други водачи на опозицията обаче бяха по-песимистично настроени. Лидерът
на опозиционната партия
"УДАР" Виталий Кличко заяви, че срещата не е донесла някакъв голям резултат.
"Единственото, което успяхме да постигнем, не беше
много", посочи той.
Кличко и Олег Тягнибок се опитаха да убедят
протестиращите да се
придържат още известно
време към примирието,
договорено по-рано, но
бяха освиркани, а някои
от демонстрантите ги посрещнаха с викове "Срамота!"

ИЗРАЕЛ:

Нетаняху бил
готов за мир с палестинците
Израелският министърпредседател Бенямин Нетаняху изрази готовност за
мир с палестинците. "Готов
съм за действителен, сигурен, истински мир (с палестинците). Надявам се, че
палестинският президент
Махмуд Абас също е готов
за мир", заяви Нетаняху на
Световния икономически
форум в Давос.
Според премиерът, инвестирането на средства
в израелската икономика
може да улесни мирния
процес в региона. Икономическият напредък на
Тел Авив бил в състояние
да помогне и на арабските
му съседи, особено палес-

Румънският вътрешен
министър Раду Строе подаде оставка. Причината
- остро критикувана спасителна операция след инцидент с малък самолет в
планинска област, при който загинаха двама души.
Министърът заяви, че
решил да подаде оставка,
"за да защити достойнството на пожарникарите,
които от три дни са обект
на несправедливи обвинения". "Те са героите, които
спасяват животи", изтъкна
Строе, който трябваше да
координира спасителната
мисия в понеделник вечер.
Млада военна лекарка и пилотът на самолета
загинаха при инцидента,
който стана в планинска
област в Централна Румъния. Спасителните екипи
успяха да открият жертвите едва след няколко часа
в труднодостъпна област.
"Много бързо ще се докаже, че отговорността за
подаването на сигнал за
тревога, задействането на

Ново
разследване
срещу
Берлускони

тинците.
Той определи Израел
като "световен център на
иновациите". Според Нетаняху страната му "не е
това, което не е наред в
Близкия изток, а е това,
което е наред с Близкия
изток".
Израелският
президент Шимон Перес каза
на пресконференция в
Давос, че Тел Авив е готов
да сключи мир с иранския
народ, но президентът
на Иран Хасан Рохани е
"единственият лидер, който не е заявил ясно, че е
дошло време за сключваИталианското правосъне на мир между израелдие започна разследване
ците и арабите".
срещу бившия премиер и
опозиционен лидер Силвио Берлускони, неговите
адвокати и няколко млади
жени от антуража му, в
това число и мароканката
издирвателния план и от- Карима ел Махруг, по-изкриването на останките от вестна като Руби, заради
самолета принадлежи на евентуална корупция.
Решението на праводруги държавни институции, а не на МВР", катего- съдието за започване на
ричен бе Строе.
разследване
последва
осъдителната присъда на
Берлускони от 7 години затвор заради злоупотреби
с власт и секс с непълнолетната проститутка Руби.
Разследването се води
срещу 45 души, поясни миФлотилията от телеко- ланският прокурор Едмонмуникационни сателити на до Брути Либерати.
Сред разследваните осНАСА ще се увеличи с изстрелването на най-новия вен Берлускони, са адвоспътник от трето поколение катите му Николо Гедини и
Пиеро Лонго, няколко млаот програмата TDRS.
Сателитът с тегло 3,8 ди жени, свидетелствали
тона трябва да бъде из- по процеса, известен като
стрелян от Кейп Канаверал Рубигейт и чести гости на
с ракета "Атлас 5" в 02,05 партитата във вилата на
часа по Гринуич в петък. Берлускони в град Аркоре,
Спътникът за проследяване и предаване на данни както и самата Руби.
Всичките разследвани
(TDRS), построен от корпорацията "Боинг", е 12-ият заявиха в съда, че мароот програмата на НАСА, канката Руби не е имала
стартирала през 80-те го- сексуална връзка с бившия премиер.
дини на миналия век.

Вътрешният
министър подаде оставка
РУМЪНИЯ:

ИТАЛИЯ:

НАСА:

Сателит от
ново поколение

Понеделник, 27 януари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

0601/617-87; 0889/511-053

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



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

 0876 69 47 81

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

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

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

(1-4)

(4-4)

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

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

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

пристига
06:11
06:18

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, ТУХЛЕН, В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ ТЕЛ: 0988 849 470

((2-4)

(4-4)

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

Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад" №2,
с подобрения
тел: 0988 849 470

(3-4)

Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА в
Търговище, на ул. „Славейков” № 43, до
новостроящия се МОЛ в града. Подходяща и за офис, 1 етаж Тел: 0888 956 452

(4-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
43,22 кв. м., ул. „Митрополит Андрей” 83, ет. 4.
Състои се от две стаи,
кухненски бокс, една
тераса, баня и тоалетна.
Ремонтиран годен за живеене. тел: 0897/ 410 059
и 0896/ 944 635

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

(1-3)

завод за
Домакинско стъкло
търси да назначи :
ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СТРУКТУРИ 1 бр.
Изисквания:
Минимум 3 години опит на
длъжността Техник, производствени структури.
Кандидатите могат да изпращат
автобиография и мотивационно
писмо на адрес:
Търговище 7700, кв. Въбел,
Индустриална зона,
Тракия Глас България ЕАД
завод за Домакинско стъкло, отдел „Човешки ресурси” или на
е-mail: garif@sisecam.com
Срок за подаване
на документи 04.02.2014г.

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

(1-3)

Тракия Глас
България ЕАД

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

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

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



ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

(1-4)

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

ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ

(4-4)

(4-4)

(1-4)

със седалище Разград,
търси да назначи
ОПИТНИ ШОФЬОРИ ЗА
ТИРОВЕ за международни превози.
Заплащане до 1700 лв.
тел: 0032/ 475775596



в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

Фирма „Лазимекс”

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

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



(2-2)

ÓÑËÓÃÈ
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ПОНЕДЕЛНИК
27 януари

bTV Action - Белязан да умре
22.00 ч. - екшън

БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
13:00 Голата истина - комедий23:30 Голата истина - комедийно
но предаване
предаване
13:30 Разбивачи - сериал
00:00 Кости - сериал
14:30 Парченца живот - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
bTV Action
16:00 Гувернантката - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на 17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедиймисли - сериал
но предаване
10:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове 18:30 Франклин и Баш сериал
11:30 Ренегат - сериал
19:30 Трева - сериал
12:30 Лице в лице
20:00 Площадката 3 - комедия
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал 22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
Nova TV
мисли - сериал
06:20 Здравей, България
18:00 В.И.П - сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Военна болница - сериал 11:30 Край или начало - сериен
20:00 Щитът - сериал
13:00 Новините на Нова
21:00 В обувките на Сатаната - 13:30 Мелодията на сърцето сериал
сериен
22:00 Белязан да умре - екшън 15:00 Езел - сериен
00:00 В обувките на Сатаната - 16:00 Новините на Нова
сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
bTV Cinema
08:00 Гимназия Тауър - сериал 18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Изкуплението на Грейс - 19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
сериал
10:00 Дневниците на вампира - 21:00 От местопрестълението:
Маями - сериен
сериал
11:00 Хванете Папи - комедия 22:00 Касъл - сериен
13:00 Дневниците на вампира 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал 23:45 Династията на Тюдорите
- сериен
15:00 Убийството - сериал
16:00 Когато мъртвите се разлуDiema TV
bTV
дуват - комедия
07:45 Кобра 11 - сериал
06:30 Тази сутрин
18:00 Посетители - сериал
10:00 Железен орел 2 - екшън
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Изкуплението на Грейс - 12:00 8 Прости правила - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
12:00 bTV Новините
20:00 Градска полиция - сериал 13:30 Морски патрул - сериал
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Киновечер: Умирай умно 14:30 Съпротива - сериал
13:30 Ангели пазители - екшън
15:30 Кобра 11 - сериал
сериал
15:00 Цветовете на любовта 23:00 Градска полиция - сериал 17:30 Медикоптер 117 - сериал
00:00 Забранена зона - трилър 18:30 8 Прости правила - сериал
сериал
bTV Comedy
16:00 Пепел от рози - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
08:00 Пинки и Брейн - анима17:00 bTV Новините
20:00 Съпротива - сериал
ционен
17:30 Лице в лице
21:00 Екип Алфа - сериал
09:00 Шоуто на Слави
19:00 bTV Новините
10:00 Преди и сега - комедия 22:00 Рамбо: Първа кръв, част
20:00 Север Юг - сериал
втора - екшън
12:00 Да отгледаш Хоуп 21:00 Империум - сериал
00:55 Горещи моменти - еротика
сериал
22:00 bTV Новините
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият 7 - сериен тв
филм
14:00 Сен Тропе - тв филм
15:10 Живот с Дерек - тв
филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон - тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 120 г. от
рождението на цар
Борис III
22:00 В кадър: Птица ми
мина път
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката 16 -сериен тв филм

ВТОРНИК
28 януари
БНТ 1

07:45 Космическа Коледа
- комедия
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството - сериал
13:25 Марго на сватба - комедия
15:15 Тарзан от рода Грейстоук
- приключенски
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Корабокрушенецът приключенски

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

Kino Nova - Джей Еф Кей
21.00 ч. - трилър

22:30 Шоуто на Слави
13:00 Голата истина - комедий23:30 Голата истина - комедийно
но предаване
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
00:00 Кости - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
bTV Action
16:00 Гувернантката - сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на 17:00 Аламинут - шоу
18:00 Голата истина - комедиймисли - сериал
но предаване
10:30 Военна болница - сериал
18:30 Франклин и Баш - сериал
11:30 Ренегат - сериал
19:30 Трева - сериал
12:30 Лице в лице
20:00 Семейна надпревара 14:00 Щитът - сериал
комедия
15:00 Експериментът - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на 23:00 Женени с деца - сериал
мисли - сериал
Nova TV
18:00 В.И.П - сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Военна болница - сериал 09:30 На кафе - НТВ
20:00 Щитът - сериал
11:30 Край или начало - сериен
21:00 В обувките на Сатаната - 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Мелодията на сърцето 22:00 Градска справедливост –
сериен
екшън
15:00 Езел - сериен
00:00 В обувките на Сатаната - 16:00 Новините на Нова
сериал
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
bTV Cinema
08:00 Гимназия Тауър - сериал 18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Изкуплението на Грейс - 19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
сериал
10:00 Дневниците на вампира - 21:00 От местопрестълението:
Маями - сериен
сериал
22:00 Касъл - сериен
11:00 Скаут по неволя - ко23:00 Господари на ефира - шоу
медия
13:00 Дневниците на вампира 23:30 Новините на Нова
23:45 Династията на Тюдорите
- сериал
- сериен
14:00 Гимназия Тауър - сериал
15:00 Убийството - сериал
Diema TV
bTV
16:00 Умирай умно - екшън
07:45 Кобра 11 - сериал
06:30 Тази сутрин
18:00 Никита: Отмъщението 10:00 Тайна - драма
09:30 Преди обед - токшоу
сериал
12:00 8 Прости правила - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
19:00 Изкуплението на Грейс - 12:30 Медикоптер 117 - сериал
12:00 bTV Новините
сериал
13:30 Морски патрул - сериал
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Градска полиция - сериал 14:30 Съпротива - сериал
13:30 Ангели пазители 21:00
Умирай
умно:
Брус
и
Лойд
15:30 Кобра 11- сериал
сериал
се развихрят - комедия 17:30 Медикоптер 117 - сериал
15:00 Цветовете на любовта
23:00 Градска полиция - сериал 18:30 8 Прости правила - сериал
сериал
16:00 Пепел от рози - сериал 00:00 Името - драма
19:00 Морски патрул - сериал
17:00 bTV Новините
bTV Comedy
20:00 Синя кръв - сериал
17:30 Лице в лице
08:00 Пинки и Брейн
21:00 Обзор на кръга за Купата
19:00 bTV Новините
анимационен
на Лигата
20:00 Север Юг - сериал
09:00 Комиците - шоу
21:00 Империум - сериал
10:00 Площадката 3 - комедия 21:45 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
22:00 bTV Новините
12:00 Да отгледаш Хоуп- сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият - тв филм
14:00 Сен Тропе - тв филм
15:10 Живот с Дерек - тв
филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Зелена светлина
18:40 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Нощен слалом /мъже,
1 манш/
19:45 Лека, нощ деца!
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 Детективката - тв филм

Kino Nova

22:00 Футбол: Ливърпул
- Евъртън - мач от
английската Висша
Лига, директно
23:55 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно

Kino Nova

07:40 От руса по-руса комедия
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:00 Правителството - сериал
13:15 Посрещане и изпращане
- комедия
15:00 Корабокрушенецът приключенски
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Рей - биографичен
00:10 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 До живот - сериал

СРЯДА

bTV Cinema - Да пропуснеш Коледа
21.00 ч. - комедия

29 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият тв филм
14:00 Сен Тропе тв филм
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед: Златният кос 1992г.
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон - тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години на
нашия живот - тв шоу
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Военна болница - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Огън под земята - екшън
00:00 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Гимназия Тауър - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Дневниците на вампира
- сериал
11:00 Забранена зона - трилър
13:00 Дневниците на вампира
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал
15:00 Убийството - сериал
16:00 Умирай умно: Брус и Лойд
се развихрят - комедия
bTV
18:00 Никита: Отмъщението 06:30 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
19:00 Изкуплението на Грейс 11:30 Кухнята на Звездев
сериал
12:00 bTV Новините
20:00 Градска полиция - сериал
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Да пропуснеш Коледа 13:30 Ангели пазители комедия
сериал
15:00 Цветовете на любовта 23:00 Градска полиция - сериал
00:00 Предсказание за края на
- сериал
света - екшън
16:00 Пепел от рози - сериал
bTV Comedy
17:00 bTV Новините
08:00 Пинки и Брейн - анима17:30 Лице в лице
ционен
19:00 bTV Новините
09:00 Аламинут - шоу
20:00 Север Юг - сериал
10:00 Семейна надпревара 21:00 Империум - сериал
комедия
22:00 bTV Новините
12:00 Да отгледаш Хоуп 22:30 Шоуто на Слави
сериал
23:30 Голата истина - коме13:00 Голата истина - комедийно
дийно предаване
предаване
00:00 Кости - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

23:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно

Kino Nova

07:30 Тайна - драма
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството сериал
14:50 Рей - биографичен
18:00 Лекар на повикване сериал
Nova TV
19:00 Тайнствени афери 06:20 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Край или начало - сериен 20:00 От местопрестъплението - сериал
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето - 21:00 Изгубени в превода комедия
сериен
15:00 Езел - сериен
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
23:10 От местопрестъпление20:00 Хавай 5-0 - сериен
то - сериал
21:00 От местопрестълението:
TV 7
Маями - сериен
06:30 Добро утро, България
22:00 Касъл - сериен
09:30 Усещане за жена 23:00 Господари на ефира - шоу
токшоу
23:30 Новините на Нова
11:30 Отчаяни съпруги 23:45 Династията на Тюдорите
комедия
- сериен
12:30 Новини
13:00 Баркод
Diema TV
13:30 Страсти в Тоскана 07:45 Кобра 11 - сериал
сериал
10:00 Златно момиче - драма
12:00 8 Прости правила - сериал 14:30 Великолепният век сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
15:30 Новини
13:30 Морски патрул - сериал
16:00 Искрено и лично
14:30 Синя кръв - сериал
17:00 Нюзрум
15:30 Кобра 11 - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал 18:30 Добър вечер, България
18:30 8 Прости правила - сериал 19:30 Следващият, моля - тв
игра
19:00 Морски патрул - сериал
20:30 Великолепният век 20:00 Синя кръв - сериал
сериал
21:00 Класика от Висшата лига
21:30 Студио Carlsberg Premium 21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
Football, директно
21:45 Футбол: Тотнъм Хотспър 22:30 Новини
- Манчестър Сити - мач 22:55 Club News: Десертът лайфстайл
от английската Висша
23:00 До живот - сериал
Лига, директно

bTV Action - Опасна зона
21.00 ч. - екшън

30 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Жребият - тв филм
14:00 Сен Тропе - тв филм
15:10 Живот с Дерек - тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Ретро следобед
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Шатовалон - тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Годишни музикални
награди - Оставам тук
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм

13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Повикът на дивото комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

10:30 Военна болница - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 Тринайсет - сериал
22:00 Опасна зона - трилър
00:00 Тринайсет - сериал

18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Войната на семейство
Роуз - комедия
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето сериен
15:00 Езел - сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Cinema
16:20 Часът на Милен Цветков
07:00 Убийството - сериал
08:00 Гимназия Тауър - сериал 17:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Изкуплението на Грейс - 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
сериал
10:00 Дневниците на вампира - 20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 От местопрестълението:
сериал
Маями - сериен
11:00 Предсказание за края на
22:00 Касъл - сериен
деня - екшън
13:00 Дневниците на вампира 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
- сериал
14:00 Гимназия Тауър - сериал 23:45 Закон и ред: Лос Анджелис - сериен
15:00 Излъжи ме - сериал
16:00 Да пропуснеш Коледа Diema TV
комедия
10:00 Да изгубиш себе си 18:00 Никита: Отмъщението трилър
сериал
bTV
12:00 8 Прости правила - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 12:30 Медикоптер 117 - сериал
06:30 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
13:30 Морски патрул - сериал
20:00 Градска полиция - сериал 14:30 Синя кръв - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
21:00 Жената на астронавта - 15:30 Кобра 11 - сериал
12:00 bTV Новините
трилър
12:30 Шоуто на Слави
17:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Ангели пазители- сериал 23:00 Градска полиция - сериал 18:30 8 Прости правила - сериал
15:00 Цветовете на любовта
19:00 Морски патрул - сериал
bTV Comedy
- сериал
20:00 Синя кръв - сериал
08:00 Пинки и Брейн - анима16:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Екип Алфа - сериал
ционен
17:00 bTV Новините
22:00 Пурпурните реки 2 09:00 Шоуто на Слави
17:30 Лице в лице
трилър
10:00 Повикът на дивото 19:00 bTV Новините
00:00 Екип Алфа - сериал
комедия
20:00 Север Юг - сериал
12:00 Да отгледаш Хоуп -сериал
Kino Nova
21:00 Империум - сериал
13:00 Голата истина - комедий- 10:00 Лекар на повикване 22:00 bTV Новините
но предаване
сериал
22:30 Шоуто на Слави
13:30 Франклин и Баш - сериал 11:00 Тайнствени афери - сериал
23:30 Голата истина - коме14:30 Трева - сериал
12:15 Правителството- сериал
дийно предаване
15:00 Женени с деца - сериал 13:30 Линии на прехода - драма
16:00 Гувернантката - сериал 15:50 Изгубени в превода bTV Action
17:00 Комиците - шоу
08:30 В.И.П - сериал
комедия
09:30 Менталист: Крадецът на 18:00 Голата истина - комедий- 18:00 Лекар на повикване но предаване
мисли - сериал
сериал

19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Изкупление - романтика
23:30 От местопрестъплението - сериал

TV

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги-сериал
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана-сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл

NRG. Vision

11.20 Несъобразена скоростдокументален
11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Фолклорен изгрев
13.00 Арена
13.30 Различието е нашето
богатство – документален
14.00 Пловдивски джаз
вечери
15.00 Музикални клипове
16.00 Годишен обзор на събитията - 2013 г.
17.00 Успешно земеделие
17.30 Младежко предаване
18.20 ОИЦ-Търговище - документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Пловдивски джаз
вечери
20.00 Празници на женските
хорове-2013г.21.00 НОВИНИ
21.30 Фолклорен изгрев
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1.Сигурен ли сте в това, че
обикновено вдигате слушалката веднага след първото (или
поне след второто) позвъняване?
а)да
б)не
2. Винаги ли казвате името
си, фирмата или отдела, в който работите?
а)да
б)не
3.Поздравявате ли събеседника си в отговор на поздрава
му?
а)да
б)не
4.Стараете ли се да говорите
отчетливо, разбрано, нормално
силно и не твърде бързо?
а)да
б)не
5.Изразява ли тонът на гласа ви спокойно дружелюбие,
заинтересованост или нещо
друго?
а)да
б)не
6.Удобно ли държите слушалката?
а)да
б)не
7.При водене на разговор
имате ли подръка писмени
принадлежности,
фиксирате
ли данни за събеседниците си
в предварително подготвени
бележки?
а)да
б)не
8.Вие не пушите, не дъвчете
и не пиете по време на разговора?
а)да
б)не
9.Когато говорите по телефона, не вършите нищо друго?
а)да
б)не
10.Правите ли нещо, за да
избегнете шум или други странични пречки по време на телефонния разговор?
а)да
б)не
11.Добре ли умеете да слушате събеседника, за да можете не само да разберете
смисъла на думите му, но и да
уловите скрития им подтекст и
всички интонации в гласа?
а)да
б)не
12.Запазвате ли самообладание в мислите си при разговор по неприятна за вас тема?
а)да
б)не
13.Готвите ли се предварително за важни телефонни разговори, обмисляйки възможни
въпроси, отговори и емоционална реакция - ваши и на събеседника ви?
а)да
б)не
14.Подготвяте ли си цялата
необходима информация за
разговора, за да не бъдете голословен?
а)да
б)не
15.Обмисляте ли най-добро
време за телефонното позвъняване?
а)да
б)не
16.Следите ли за правилността на речта ви, произнасяте ли трудните думи и термини
на срички, по букви?
а)да
б)не
17.Стараете ли се да бъдете
пределно кратък и точен в из-

казването на своите мисли?
а)да
б)не
18.Държите ли на това да
бъдете правилно разбран - задавате уточняващи въпроси,
повтаряте ключовите думи и
главните мисли, молите събеседника да зададе въпроси
или да формулира резултатите
от разговора?
а)да
б)не
19.Умеете ли тактично да
прекъснете разговор, който е
станал прекалено дълъг?
а)да
б)не
20.Умеете ли спокойно и
вежливо да откажете на натрапчив продавач?
а)да
б)не
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговора а):

Провеждането на телефонни разговори изисква
и психологически знания
и опит, тъй като тогава
именно става първото запознанство,
постъпват
първите сведения за партньора или клиента, формира
се първото устойчиво впечатление за него и се взема
първото и най-важно решение - става или не става, да
бъде ли поканен на събеседване или не. По време на телефонния разговор трябва
да анализираме какво и как
говори кандидатът, а именно спазва ли етикецията
на телефонните разговори,
какви изрази и речеви обрати употребява и с какъв тон
води разговора. Умението да
повлияеш на събеседника в
желаната посока, да оставиш най-добро впечатление

Àñòðàëíè çíàöè

ОВЕН Ако в изминалите дни можехте да отделите повече време за
домашни и лични неща, сега вече не е така. В работата трябва да се
съобразявате с проекти и изисквания на шефове, само с влиятелна
подкрепа ще тръгнат и вашите планове. Доста Овни успяват, доволни са от
печалбите, от уреждането на битови въпроси. Дамите да не се изкушават от
флирт, на купони в голяма компания нещата не се уреждат.
ТЕЛЕЦ Хубава седмица, идеите ви за работа се приемат от колеги и
шефове, условията са благотворни за добри печалби. Някои Телци май
сега си наваксват заради предишните трудни времена, в екипа си завоюват името на много смели професионалисти. Е, малко предпазливост никога не е излишна, внимавайте днес пък да не ви подведе техника. Ще
се справите, но защо да хабите нерви?
БЛИЗНАЦИ От средата на миналата седмица празнувате какви ли
не поводи на колеги и близки, не губете инерцията в деловата си изява. Близнаците ще се допълват добре със Скорпиони, но все пак да
следват своите идеи и програма. Изкушавате се да разширите някои
печеливши начинания, но е още рано, трябва да стабилизирате партньорства,
клиентела. Действайте последователно.
РАК Като Козирозите и вас ви чакат много дела, едва вечерта ще си
дадете сметка колко важна работа сте свършили и колко сте уморени. Раците сега няма да имат време за чужди оплаквания и молби за
услуги, ще се освободят и тогава ще помагат. Вашите лични грижи не
са малко, но сте направили план, дамите имат пълна подкрепа от половинката
си, за да изпълнят всичко в него.
ЛЪВ Добри дни за деловите ви изяви и печалбите. Група Лъвове вземат
важни решения, дълго са търпели неща в службата, които не им харесват. Други пък намират подкрепа за идеите си в лицето на нови шефове,
партньори, спонсори, обстоятелствата са благотворни за находчивите
и смелите. Ако на вас поверят ръководството на екип, обединявате млади и
неопитни хора, но успехът е ваш.
ДЕВА Седмицата е добра и за вашата делова изява, макар че вечерите ще се чувствате доста уморени и изнервени от многобройните си
задачи. Девите имат свои идеи и планове, ала сега е по-разумно да се
включват в екипи, да си гарантират подкрепа от колеги и шефове. Има
условия за такива стъпки, доста от знака са предпазливи и приемат оферти и
препоръки за партньорства точно от този тип.
ВЕЗНИ Натъквате се на пречки в работата, а има и критики срещу
начинанията ви, така че... Наложете си нужните ограничения, ако
се колебаете с кои нови делови идеи да се заемете, изпълнявайте
стриктно рутинните си задачи. Искате да промените нещо, скоро ще
имате възможност и за израстване, но сега е така. Някои Везни май се хвърлят
за фирмата, за провокирано в любовни авантюри.
желание за работа именно с
СКОРПИОН Очертават ви се сериозни делови трудности, но с Близнаци сте добър екип и ще се справите със задачите си. Скорпионите
вашата фирма ви позволява
интуитивно улавят как да действат в по-заплетени ситуации, да овлада привлечете най-добрите
дяват тези импулси и особено ако са ръководители, организатори на
специалисти.
екип. Колкото по-спокойни и уверени сте в начинанията, толкова резултатите
10 и повече отговора б):
ще са по-високи, подкрепата за вас ще расте.
СТРЕЛЕЦ Новата седмица идва с финансови проблеми, Стрелците
Изкуството да се водят
като Везните едва ли трябва да очакват много бързи постъпления от
телефонни разговори е найработата си. До четвъртък трудностите са доста, анализирайте ситуважното
професионално
ацията и отложете някои начинания. Идеите ви са добри, но ако накачество на всеки делови стройват колеги и партньори, не усложнявайте отношенията, не си създавайте
човек. Често телефонни- нови критици. Сега ще ви помогне близка дама.
КОЗИРОГ За края на седмицата ще ви се струпат доста делови и лични
ят разговор със секретаря
задължения, за разлика от първите дни, когато ще бъдете по-отзивчиви
и първото запознанство с
и към проблемите на обкръжението си. Друг въпрос е, че Козирозите
фирмата и той изгражда
мечтаят приносът им в работата и помощта за близки да получат бърза
устойчиво
емоционално и висока оценка, а сега и печалбите се бавят... Споко, грижата ви е важна и ще
признание, някои привличат и голяма любов.
впечатление за тази фир- получиВОДОЛЕЙ
Седмицата ви подтиква към повече общуване, но това не
ма. Нужно е да повишите
бива да става за сметка на качеството и дисциплината в работата, имакултурата си на разговор.
те и спешни задачи. Водолеите, които действат в екип, да разчитат на
колеги и партньори, няма да ги подведат. Ще откриете, че ваши и техни
Високомерният
дразнещ
се допълват добре и сътрудничеството може да продължи доста печетон, грубите изрази, непра- умения
лившо. Загубени и забравени неща ви се връщат.
вилното произношение, отРИБИ Идващите няколко делови дни не ви обещава големи успехи и
съствието на интерес към
печалби, но пък и няма защо да бъдете недоволни от постигнатото.
Рибите си гледат рутинните задължения с настроение, общуването
събеседника завинаги ще
заздравява връзките им с влиятелни колеги и бизнес партньори. Скоотблъснат човека от даде- ро ще можете
да разширите периметъра на начинанията си, доходите ви ще
на фирма.
растат или други делови и лични промени ще ви възнаградят.
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Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÊÓÐÄÎÂ
ÒÎÏ ÂÈÖ
Млада репортерка взима интервю от 120 годишен старец. Намира го в
двора на къщата да цепи
дърва, като за трима.
- Дядо, ти как си достигнал до тази вазрст?
Сигурно никога не си пушил?
- Напротив! Виждаш ли
тези бали с сено - и махнал
с ръка дядото към едно
безкрайно поле, а по полето бали със сено безброй.
- ДА.
- Пет пъти повече тютюн съм изпушил.
- Тогава, сигурно никога
не си пил.
- Нищо подобно! Виждаш ли тази река?
- ДА.
- Три дни да тече няма
да изтече толкова вода,
колкото алкохол съм изпил.
- Значи със сигурност
никога не си правил секс?
- Виждаш ли тази коса,
която виси на дървото?
- ДА
- Когато Смъртта дойде да ме прибере, такъв й
го отпрах, че си забрави
косата на дървото.

Новият детски кът в
библиотеката в Търговище

„Панчев” ЕООД
Превоз на пътници в страната
ЕКСКУРЗИИ
 0893 58 70 10
 0885 34 66 08

Крими шок

Намериха канабис у
17-годишен ученик

Ученици от Попово - на стаж в италианска биоферма
18 ученици от Попово ще стажуват
това лято в биоферма в италианския
град Сполето. Това
съобщиха от професионалната гимназия
по селско стопанство
„Никола Пушкаров".
Договорът за провеждането на стажа
е бил подписан преди дни от директора
на училищетоТеменуга Тодорова, когато тя и още двама
преподаватели посетили ферма „Петриче". Там те се запознали с условията

на отглеждане на
земеделски култури и животни, разгледали машините
и съществуващата
техника, както и цеховете за производство на вино, зехтин
и биохляб.
Договорено било
учениците от Попово да работят в
лехите със зеленчукови растения, да
се грижат за маслиновите дръвчета във
фермата, както и да
поработят в лозовите масиви. „Целта е
децата да натрупат

уведомява своите клиенти, че

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

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

В Попово е била жан за 24 часа по Запроведена специали- кона за МВР. По случая
зирана
полицейска се извършва проверка.
операция, чиято цел
е противодействие на
евентуална употреба
и разпространение на
наркотични вещества в
районите на училищата
в града.
По време на акцията
пред една от професионалните гимназии в
17-годишен ученик са
били намерени 0,7 грама суха тревиста маса.
При направения полеви
наркотест тя реагирала
на наркотичното вещество канабис.
Младежът е задър-

професионална компетентност в друга,
различна от местната среда", каза г-жа
Тодорова.
В края на юли за
Италия ще отпътуват
учениците от професиите „техник растениевъд", „техник на
селскостопанска техника" и „организатор
туристическо-агентска дейност". По време на двадесетдневния им престой там
за гимназистите ще
бъде организирана и
богата културна програма.

Спипаха крадец на златни пръстени Изложба за
Освобождението

В хода на проведена уличен 42-годишен мъж
на територия, обслуж- - Ш.И. от село Врани кон,
вана от РУ “Полиция”- община Омуртаг. По слуОмуртаг,
специали- чая е образувано досъзирана
полицейска дебно производство.
операция, е установен
В хода на същата опеизвършителят на краж- рация за констатирани
ба на два златни дамски нарушения по Закона за
пръстена в частен дом движение по пъв с. Паничино, община тищата, полицейОмуртаг, които са соб- ските служители
ственост на 36-годишна са съставили три
жена от селото. Деяние- акта на шофьори
то е било извършено на за установяване
14 януари 2014 г., като на
администракрадецът е проникнал в тивно нарушение.
къщата след като счу- Наложени са били
пил прозорец от PVC- и 20 глоби по фиш.
дограма.
ПРОДАВАМ
Като извършител е
БОКСОНИЕРА

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

Контролните органи
са съставили на водачи на моторни превозни средства и два акта
за установяване на
административно нарушение по Кодекса
за застраховането.

Във вторник, 28 януари,
в сградата на Славейковото
училище в Търговище часа
ще бъде открита изложбата
„На оръжие, за България!". Тя
е посветена на 136-тата годишнина от Освобождението
на град Търговище от османско владичество.
Интерес сред посетителите ще предизвикат експонатите „чифте - пищови"/които
са френско производство/,
сребърен патрондаш, калъпи
за леене на куршуми, сливенски шишанета и много други,
убедени са уредниците на изложбата.

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

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

