договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
понеделник
и четвъртък
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За бъдещо бизнессътрудничество

Четирима областни управители от
региона на бизнес форум в Турция

Нов шанс за деца
вПрезсемейството
март започна приемът
на документи за общинския
фонд „ин витро” в Търговище
От началото на март
започва приемът в Комисията за разглеждане и
одобряване на исканията
за финансово подпомагане на двойки, семейства
и лица с репродуктивни
проблеми на територията на община Търговище.
Приемът ще е в Центъра за административно
обслужване на гражданите, през целия месец,
уточниха от администрацията.
На последното заседание на Общинския
съвет бяха направени
промени в Правилника,
целта на които, по думите на председателя на
комисията адвокат Мая
Павлова, е улесняване
на достъпа и кандидатстването до общинския
фонд „ин витро”. За тази
година фондът разполага

0.50 лв.

с бюджет от 30 000 лв.,
толкова бе сумата и през
2013 г. Тогава от него са
се възползвали 12 двойки от община Търговище.
По думите на Павлова с промените ще се
постигне и подобряване на работата на Комисията за по-правилна
преценка на всеки конкретен случай. Ще се
създаде и възможност
неползваните средства
да се използват през
следващата календарна
година.
Специалистите отчитат, че в Търговищка община има много двойки
жадуващи да се сдобият
с дете. Специфичен факт
за региона е, че почти във всеки случай на
стерилитет причината е
мъжкия фактор, твърди
Мая Павлова.

Група
работници
извършват ремонтни
дейности на централния площад "Свобода"
в Търговище.
Снимка: Ц. КРУМОВА

Областните
управители на Шумен Венцислав Венков, на Разград Стоян Ненчев, на
Русе Венцислав Калчев
и на Търговище Емел
Расимова взеха участие
в бизнес форум в турския град Бурса. Форумът беше организиран
от Сдружението на бизнесмените с балкански
корен в Бурса „Балкан
Саид".
Пред близо 500 учас-

тници на срещата Венцислав Венков представи възможностите за
създаване на бизнес в
региона и мерките на
правителството на Пламен Орешарски в тази
посока. В словото си
Венков наблегна на фискалната политика на
кабинета и облекченията за регистрационните
и лицензионните режими за бизнеса. Специално внимание (на 2 стр.)

Самоубийство

Мъж се
хвърли
под влака

Възрастен мъж се е
хвърлил под влака недалеч от жп-гарата в
Търговище. Инцидента
станал рано сутринта
във вторник, 25 февруари За случилото се потвърдиха от ОД на МВР
в Търговище.
Сигналът за хвърлилия се пред движещия
се по направлението
Шумен–Търговище мъж
е получен в 6.01 часа на
телефон 112. Обаждането е било от началниквлака. Мястото на инцидента е преди навлизане
в жп-гара Търговище.
Установено е, че починалият на място е 75-годишен мъж от Търговище. Извършен е оглед на
местопроизшествието.
Образувано е досъдебно
производство по описа
на „Транспортна полиция” – Горна Оряховица.

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

на изгодни цени без посредници, в землищата на:
ОБЩИНИТЕ: ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ, ШУМЕН И
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

Чрез „УСПЕХ" към успехи

И през тази учебна година учениците
от I ОУ"Христо Ботев"
гр.Търговище имат възможността да се включат в разнообразието от
извънкласни форми към
станалия вече популярен проект „УСПЕХ".
426 ученици развиват
своите умения, таланти,
интереси в 39 клубни
форми.
Огромен е интересът
на учениците и техните
родители към палитрата от дейности, които
осмислят ежедневието
на младия човек.
Учениците могат да
развият актьорските си

В ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ТЪРГОВИЩЕ

Ïðåìèåðà íà
„Èñòèíñêèÿò
êðàë Àçèðèóò”

на 3 стр.

заложби, уменията си
на художници или музиканти, да се порадват на
издигащите се в небето
авиомодели, да спортуват, да усетят красотата
на българската природа, да се докоснат до
тайните на родния край.
А ако искат да преборят
трудната в час математика могат да я превърнат в занимателна през
свободното си време.
Дейностите по проекта осмислят по-голямата част от свободното време на учениците,
правят ги любознателни
и търсещи. Чрез своите разработки децата
представят
изследователските си тези и
резултати. В много материали подготвени от
учениците личи новаторски дух и стремеж
към търсене на иновативни решения (на 4 стр.)

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Батерии от Търговище
на изложение в Румъния
Фирма за производство на ново поколение
тягови батерии от Търговище ще участва в
търговска мисия в Румъния. От 26 до 28 февруари свои производи ще
представят в Букурещ
български производители от сектор машиностроене, електроника и
електротехника, съобщиха от Изпълнителната
агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия /ИАНМСП/,
организатор на мисията.
На 27 февруари ще
бъде официалното откриване на Българо-румънският бизнес форум,
в който заедно с «Ин-

дустриални
батерии»
ЕООД от Търговище ще
участват и 13 други фирми от цялата страна. В
дейността на фирмата
влизат още обратно изкупуване на употребявани акумулатори, както
и гаранционен и извънгаранционен сервиз на
тягови и стационарни
батерии.
Търговската мисия се
организира по Проект
„Насърчаване на интернационализацията
на
българските предприятия”. Финансирането е
чрез ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Четвъртък, 27 февруари 2014 г.
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В община Търговище

Времето през март

Въвеждат сис- Чувствително
темата ИЗИПЕЙ

В дирекция „Местни данъци
и такси” на Общината от 4 март
2014 г. ще бъде въведена услугата „ Easypay - Парични преводи и платежни услуги”
/
ИЗИПЕЙ/. Според администрацията, новата услуга повишава
гарантирано събираемостта на
местните данъци и такси.
В Търговище касите са на
централната улица „В. Левски”,
в Индустриалната зона, на ул.
„Цар Симеон” и др., като точните им местонахождения са отбелязани в сайта на системата.
При тази система не се изисква
предварителна регистрация. В
момента на плащане платимото автоматично се отразява в
банковата сметка по вид и код
плащане, като клиентът няма
ангажимент за това. Достатъчно е да представи своето ЕГН, с
което автоматично на екран се
генерират неговите задължения по партиди.Получаването
на парични суми става веднага
след тяхното изпращане.
Освен чрез ИЗИПЕЙ, плащането на местните данъци и
такси продължава да бъде събирано по стандартния начин
- на касите в Центъра за административно обслужване на община Търговище, по банков път
и чрез пос-терминал. Остава
плащането на две вноски – първата е от 4 март до края на юни,
втората е от 1 юли до края на
октомври 2014 г. На платилите
до края на април целия размер
на местните данъци и такси, се
прави 5 % отстъпка. За своите
коректни данъкоплатци Община Търговище продължава инициативата си за провеждане на
жребий с предметни награди.

Прогнозата за в началото
на март се очаква ниските
температури от февруари
2014 да окажат негативно
влияние и да се запазят ниски през първите пет дни на
март 2014, но с напредването на месеца, синоптиците
обещават значителна промяна във времето и пролетно време с възможности за
приятни разходки сред природата. Март 2014 месец е
известен като един от найнепредсказуемите месеци,
през който времето може
рязко да се променя. Температурните амплитуди през
март ще достигне до 20 градуса. Времето през месеца
се очаква да бъде по-благосклонно, сравнение с това
през предходния февруари.
През последните години се

Юридическа кантора

Пенсиониране на
учители през 2014 г.

През 2014 г. отново промениха разпоредбата за
ранно пенсиониране на
учители по параграф 5 от
Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса
за социално осигуряване /
КСО/, в сила от 01.01.2014
г.: „До 31 декември 2020
г. включително учителите
придобиват право на пенсия
за осигурителен стаж и за
възраст три години по-рано
от възрастта им по чл. 68,
ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години
и 8 месеца за мъжете”.
Промяната се състои в
това, че стажът необходим
за ранното пенсиониране
на учители, вече е конкретно определен и не се увеличава всяка следваща година, както беше през 2013
г. Остана обаче преценяването на възрастта с оглед
индивидуалната възраст за
пенсиониране на всеки учи-

тел по общия ред – 3 години
преди възрастта на всеки,
на която ще се пенсионира
по общия ред, който за 2014
г. остана непроменен – 60 г.
и 8 месеца за жените и 63
години и 8 месеца за мъжете.
Параграф 6б от Предходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване казва:
„През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по чл. 68, ал.1 се
придобива при навършване на 60 години и 8 месеца
от жените и 63 години и 8
месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8
месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а
право на пенсия по чл. 68,
ал.3 се придобива при навършване на 65 години и 8
месеца за жените и мъжете
и не по малко от 15 години
действителен осигурителен
стаж”.

80 години

по-топло По пътя на времето

наблюдава леко затопляне
на пролетните месеци, като
тазгодишният март няма да
изневери на това течение.
Месец март в последните години се характеризира
със значително по-високи
температури от февруари
и синоптиците очакват отчитаните от термометрите
стойности да варират в рамките на -2 до 13 градуса по
целзий в зависимост от географската позиция.
Прогнозата за времето
през март го определя
като чувствително по-топъл от февруари. Температурите ще се повишат с
5-6 градуса, което е доста
чувствително повишение.
Прогнозата за времето
през месец март предвижда най-високите температури да достигнат 22-25 градуса, а най-ниските минус
12-10 градуса. Прогнозата
за средната температурата
през Март в Северна България и по високите полета
е между 4 и 7 градуса. По
Черноморието и Южна България - от 6 до 9 градуса, а
в планините от минус 5 до 1
градус.
Зимните курорти няма да
бъдат
облагодетелствани
от това затопляне, но прогнозата за времето в планините дава малки надежди
за спасяването на сезона
и запазването на снежната
покривка до началото на
април в по-високите места,
така като и заледявания
по пистите в по-ниските в
следствие на топящата се

С легенди и предания краевед и
етнограф разкриха пред ученици тайни за Търговищкия край

снежна настилка през деня
и ниските температури през
нощта.
Очаква се дните с валежи през март година да
са между 6 и 8, облачните
дни - 8-10, а слънчевите от
4 до 6 дни. Очаква се валежите през месеца в равнините да достигнат 35-50
литра на квадратен метър, а
в планинските райони - 5590 литра. Това прави март
малко по-влажен от обичайното.
Март месец се отличава
с рязкото увеличение на часовете през които Слънцето
огрява България в сравнение с февруари (средно
150 часа през март срещи
80-85 през февруари . Като
цяло, времето през март
ще бъде променливо. През
първата част на първото
десетдневие ще бъде сравнително студено. Очаква се
захлаждане и валежи около
3-ти. В някой райони се очаква дъждът да премине в
снеговалеж. В последните
дни на първото десетдневие
(9 и 10 март 2014) времето
ще се затопли отново.
И все пак, не забравяйте, март месец, славещ се
като женски месец, може
да бъде много непредсказуем и времето да се променя
буквално за 1-2 часа.
През останалата част от
месеца, прогнозата за времето предвижда предимно
южни ветрове което бавно
ще доведе до затопляне.
Очакват се валежи около
13-ти, 19-ти и 25-ти март.

За десет години

Двойно и тройно
поскъпване на тока

Цената на тока за последните 10-12 години се
е повишила двойно, сочат
данните на НСИ за цените
на стоките и за средните
количества, закупени от

домакинствата. В момента
еленергията се продава по
17 ст. за киловатчас, а през
2001 г. тя е била 8 стотинки.
Въпреки повишението на
цената потреблението на
електричество е скочило от
2830 киловата на домакинство на 3820 киловатчаса.
Потреблението на дърва
също се е повишило, като
преди десетина години сме
купували по 1,1 кубика, а в
момента се запасяваме с
2,7 кубика. Цената от 22 лв.
за кубик е скочила на 60 лв.
Повишение има при закупуването на горива и течни
масла от 73,78 л на 154,39 л.
Намаление е отчетено
при потреблението на сапун, като преди десет години сме ползвали по 0.500
кг., а в момента се къпем с
0.08 кг.

Малко известни факти за
Търговищкия край разкриха
пред ученици от областния
град краевед и етнограф.
Възпитаниците на Второ
СОУ „Проф. Н. Маринов” в
града работят по проект „80
години по пътя на времето –
от Ески Джумая към Търговище” и срещата-разговор е
част от дейностите по него,
уточни Йорданка Филева,
учител по български език
и литература. Проектът е
по повод 80-тата годишнина от август 1934 г., когато
градът е преименуван от
Ески Джумая. Целта му е
младите хора да се запознаят с различни моменти
от историческото развитие
на родния град. От Параскева Стоянова – етнограф
и изследовател и Валентин
Княжевич – краевед и фолклорист, учениците научиха
за типовете легенди, как се
издирват, защо трябва да се
записват и популяризират.
Легендите за древния град
„Мисионис”, за природното

образование „Белият кон”,
за пещерата „Марината дупка”, пренесоха младите хора
във времена на нашествия,
борби и саможертва в името
на българщината.
Валентин Княжевич припомни някои от предложенията, които е трябвало да
заменят името Ески Джумая през 1934 г. Едно от тях
е било Маринград – свързано с красивата девойка
Мара, живяла някога в града. Заплашена от потурчване, тя избягала в местността
„Боаза" /днес оттук преминава главният път София – Варна/ в пещера, която оттогава
се казва Марината пещера и
привлича вниманието на пътуващите. Легендите и преданията са пренесли през вековете мъдростта на народа
и са съхранили неговия дух.
Те са част от традиционната българска култура, която
трябва да се изучава и разпространява, да е гордост за
поколенията, обобщи Параскева Стоянова.

(от 1 стр.) беше отделено
на преференциите за фирмите, които създават работни места в районите с безработица, която надхвърля
35%. „Либералният фискален режим, сравнително
по-евтината работна ръка,
възможностите за износ в
Европейския съюз, в чести
случаи липсата на езикова
бариера и не на последно
място примерът на успешни
фирми като „Алкомет" и „Шишеджам" в Търговище, правят региона привлекателен
за турските инвеститори",
каза в словото си Венков.
Домакините проявиха интерес към облекченията, които предстои да бъдат наложени във визовата политика
на страната за турски граждани, както и за откриване
на самолетна линия Варна-Истанбул от месец май.
Областният управител на
Шумен разказа за дейността
на създадената Североизточна Българо-турска търговско-индустриална камара
в региона. Специално място
беше отделено и на условията за бизнес, които предлага
Индустриалният парк в Шумен. Областните управители
от Североизточна България
представиха пред турските

бизнесмени конкретните условия в Разградска, Русенска
и Търговищка области за развиване на бизнес и привличане на евентуални инвеститори в региона.
Във форума взеха участие областният управител
на Бурса Мюнир Каралоглу,
кметовете на най-големите райони на града, както
и президентът на „Балкан
Саид" Наджи Шахин.
По време на посещението си в южната ни съседка
губернаторите се срещнаха
и с генералния консул на
България в Истанбул Александър Велев, с областния
управител на Одрин Хасан
Дуруер, участваха в работни
срещи с членове на управителния съвет, както и с ръководството на най-голямата
и влиятелна изселническа
организация в Турция „Балгьоч", базирана в Бурса.
Освен областните управители, в състава на българската делегация бяха
председателят на шуменския общински съвет проф.
Георги Колев, председателят на Управителния съвет
на Българо-турската камара
и собственик на „Алкомет"
Фикрет Индже, бизнесмени
от региона.

За бъдещо бизнессътрудничество
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В Драматичен театър – Търговище

Премиера на „Истинският крал Азириут”
Свилен НИКОЛОВ
Нова приказка за наймалката публика представи
във вторник, 25 февруари,
2014 Драматичният театър
в Търговище. Приказните
герои от пиесата на Лиляна
Байлова „Истинският крал
Азириут” оживяха на сцената, за да разкажат още
веднъж за вечната борба
между доброто и злото и избора, който правим в живота
си. Много са поуките, които
режисьорът се е опитал да
пресъздаде,
чрез отделните
персонажи и
образи
изиграни
от
актьорите. А
посланието
да внимаваме
какво си пожелаваме, защото желанията ни може
и да се сбъднат, държаха в
напрежение препълнената
зала до самия край на постановката.
След края на спектакъла
бе дадена и пресконференция, в която участва и самата Лиляна Байлова. И тя
както нас, първите зрители
на пиесата бе очарована
от актьорската игра и режисьорските решения.
Братът на Аврора – Никодим да бъде изигран от

жена, а феята да бъде заменена от мъж магьосник.
Според Байлова, режисьорът Димитър Димитров
е успял да направи от една
по-мрачна приказка, забавна и поучителна история и искрено му благодари.
Пиесата на Лиляна Байлова печели първо място
в миналогодишния национален конкурс за „Драматургия за деца” и няколко

месеца по-късно приказните герои оживяват и на
сцената в очакване на наймалката публика.
Постановката, сценографията и костюмите са дело
на Димитър Димитров, а
маските и куклите – на Емил
Неделчев. Участват актьорите Елена Валентин, Ивана
Стоянова, Мария Генова,
Симеон Велков, Мартин
Властанов и Емил Неделчев.

Любовта възкресява

Действа на жените като наркотик
Това че жената става
по-красива, когато е влюбена, не е просто романтична приумица, а факт,
за който вече има и научни доказателства.
За невероятното преобразяване на жената
способства засиленото в
такава ситуация отделяне на естроген, заявява
американско проучване.
Именно естрогенът подобрява способността на
клетките към регенерация и способства за изработването на колаген.
Благодарение на него
кожата става по-еластична, гладка и в по-малка
степен е подложена на
образуването на бръчки.
Изследването е проведено от Националния институт по здравеопазване на
САЩ.
Резултатите от него показват също, че при жените, които поне веднъж
седмично правят секс, нивото на естроген в кръвта
е значително по-високо,
отколкото при останалите. От друга страна пък
вече е научно потвърдено, че любовта наистина
е наркотик. Те установиха
наличието на естествени
стимуланти, произвеждани в човешкото тела, които ни карат да се влюбим
и да се привържем един
към друг.
Разбира се, не всичко е
химия. Нещата стават далеч по-сложни, когато се

От какво Полезните съставки
ни пази в червеното вино
витамин C

Учени от Американската
академия по неврология са
установили, че приемащите
редовно витамин C са помалко застрашени от инсулт.
Данните показват, че
именно този витамин регулира кръвното налягане
в оптимални граници, но
колкото и дози витамин C
да приемат хората, злоупотребяващи с мазна храна и
алкохол, това не би редуцирало опасността от инсулт
при тях.
За да докажат своите
твърдения, експертите изследвали 65 души, като при
тези, имащи нормални граници на витамин C в организма, прекараният инсулт
бил по-голяма рядкост от
останалите с ниски стойности на витамин C в тялото
си.
Това не е първият тест за
връзката между нивата на
витамин C в кръвта и риска
от мозъчен удар. През 2008
г. преподаватели от университета в Кеймбридж установиха, че мъжете и жените с
нормални граници на витамин C са с 42% по-малко застрашени от инсулт в сравнение с онези, неприемащи
достатъчно количество от
този витамин.
Освен това ниските нива
на витамин C могат да доведат до анемия и отслабване
на имунитета, заключват
експертите.

И алкохолните, и безалкохолните съставки в червеното вино имат полезен
ефект, защото понижават
риска от сърдечни заболявания, твърдят изследователи. Резултатите от новото
изследване върху ползите
от червеното вино, публикувани в изданието American
Journal of Clinical Nutrition,
разкриват, че и алкохолната
съставка етанол, и неалкохолните фенолни съставки
имат противовъзпалителен
ефект, с който би могло да
се обясни т.нар. френски парадокс, т.е. факта,че французите боледуват по-рядко
от сърдечни заболявания,
въпреки че диетата им е
сравнително по-богат на наситени мазнини.
Много учени днес са
склонни да смятат, че причината за този феномен е
именно в повишената консумация на червено вино, което съдържа някои полезни
съставки най-популярната
от които е ресвератролът.
Испански учени са изследвали ефектите от различните съставки на червеното вино и са установили,
че всяка от тях има различно влияние върху молекулите, причиняващи възпаление. В изследването са

били включени само хора с
висок риск от сърдечносъдово заболяване - поради
наднорменото им тегло, тютюнопушене, диабет, високо
кръвно налягане или други
рискови фактори.
Преди и след всеки опит,
при който на участниците
били давани или червено
вино (с етанол и полифеноли), или безалкохолно
червено вино (само с полифеноли), или чист алкохол
(джин), били оценявани
стойностите на 25 серумни
възпалителни биомаркери.
Според резултатите фенолите в червеното вино могат да променят срастването
на левкоцитите, докато етанолът и полифенолите в комбинация могат да изменят
разтворимите възпалителни
медиатори при пациентите
с висок риск от сърдечносъдови заболявания.
Авторите на изследването обясняват, че то осигурява важни нови доказателства, че наблюдаваният в
много проучвания понижен
риск от сърдечносъдови
заболявания сред хората,
които редовно консумират
червено вино, може да е
резултат именно от комбинацията между алкохола и
полифенолите в него.

социални психолози от Университета на Калифорния в
Бъркли, базирани на проведени експеримента със стотици доброволци.
Клюкарстването
може
и да има лоша репутация,
но всъщност клюките играят важна роля в поддържането на социалния ред,
твърдят изследователите в
януарския брой на изданието Journal of Personality and
Social Psychology, където са
публикувани техните резултати.
Осв е н
това
психолозите са
установили, че
клюките
могат
да
имат и
терапевтична
стой-

ност. Сърдечният ритъм на
участниците в изследването
се покачвал, когато видели
някой да се държи зле, но
покачването било умерено, ако изследваните лица
имат с кого да споделят на
какво са станали свидетели.
Разпространяването на информация за провинилия се
кара хората да се чувстват
по-добре и намалява стреса
и отрицателните емоции.
Нуждата „да предупредят останалите за хората с
лошо поведение” била толкова силна, че участниците
в изследването дори били
готови да изхарчат пари
- за да изпратят „клюкарско съобщение”, с което да
предупредят всички за потенциалните измамници, на
чието поведение са станали
свидетели, макар и само в
рамките на експеримента.
В крайна сметка психолозите заключават, че не
трябва да се чувстваме зле
от това, че макар и чрез
клюки разкриваме непочтеното поведение на някого,
особено ако това ще помогне на друг да се предпази от
неприятна ситуация.

Клюките били полезни

намесят генетичните особености, религията, социалния и културен статус
на човека и случайността.
От научна гледна точка
първата стъпка в процеса на влюбване е чисто
животинското
желание
за осъществяване на физически контакт с противоположния пол. Това
привличане се определя
главно от половите хормони естроген и тестостерон. Ефектите на тези
хормони са описани като
подобни на тези свързани
с приема на опиати като
хероина.

Много хора смятат клюките за безсмислено и неоснователно
бърборене,
което може единствено да
навреди на репутацията на
обсъжданата личност. Но,
оказва се, споделянето на
клюки може да е и полезно
– защото намалява стреса
и се отразява положително
върху нечистите стремежи
на някои да уязвят или да
получат някаква полза от
лошото си поведение. Това
са заключенията на група

Четвъртък, 27 февруари 2014 г.

4 страница

Чрез „УСПЕХ" към успехи

(от 1 стр.) и творчество.
Формите на „Успех" дават трибуна за нов тип педагогическо общуване, поддържащо мотивацията,
творческите нагласи, желанието за изява и стимулиращо личностното развитие на подрастващите.
Защото за всички нас бъдещето на децата ни е нашата основна цел - всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, забавлявайки се да опознават света.

КЛУБЕ „АВИОМОДЕЛИЗЪМ" И „РАКЕТОЗАНЯТИЕ НА ТВОРЧЕСКА ГРУПА „ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ДРАМАТИЗАЦИЯ" КЪМ МОДЕЛИЗЪМ"
ПРОЕКТ „УСПЕХ" С РЪКОВОДИТЕЛ ПЕТЪР
АСЕНОВ.

Участниците в клубната форма подготвят сценична интерпретация за края на учебната година.
Комичните ситуации се режисират от децата, във
въображението им възникват представи за сценичен реквизит, модерна визия за символични
декори, музикален фон от различни жанрове.
Заглавието все още е в работен вариант, но
всички са обединени около целта да създадат
емоционално лятно настроение преди желаната
и очакваната ваканция.

КЛУБ „МЛАД ПРИЛОЖНИК", РЪКОВОДИТЕЛ НЕЛИ БОЖИЛОВА

Основна цел на клуба е развитие на сръчността и творческите способности на учениците,
развитие на предприемачески умения чрез стимулиране на инициативността им. Осемте ученици, всички от 6-ти клас, са изработили табла за
по-важни световни дни; картички по случай 8-ми
март, за майките и преподавателките си; макет на
река изработен от отпадъчни материали, с който
ще участват в ежегодно организираният от община Търговище екологичен конкурс по повод Световния ден на Земята; флагчета с лика на Кирил
и Методий, с които ще бъдат на 24-ти май; мартеници, с които се включиха в дарителска кампания
на Фондация „АРТОН - България". Тези мартеници се продават благотворително, а средствата са
за възстановяване на пациенти с онкологични
заболявания.

В I 0У"Христо Ботев" работят два кръжока по
моделизъм. Учениците са от III, IV, V и VI клас, с
гордост споделя Румен Янков, ръководител на
моделистите.
Младите конструктори с голяма страст творят
своите модели, развиват умения и сръчност, дават полет на своите фантазии. С интерес и голямо
желание изработват модели на самолети и ракети, ката изучават и основните на ракето и авиомоделизма. Обучават се да стартират изработените
от тях модели. Ученици от кръжоците вече няколко години участват в национални състезания, а
многобройните медали, купи и грамоти изпълват
витрините на работилницата.
Пожелаваме им успех и през тазгодишните
надпревари.
КЛУБ „НАРОДНИ ТАНЦИ”

В часовете свободни от учебни занимания, учениците от клуб „Народни танци”
при I ОУ ”Христо Ботев”, работещ по проект
УСПЕХ изучават основни стъпки и движения от българския фолклор. Цели на клуб
”Народни танци” са - осмисляне на свободното време на децата, популяризиране на
българския фолклор и усвояване на българските народни танци от подрастващите.
В часовете вземат участие ученици от втори клас, които с голямо желание и удоволствие усвояват новите движения и изпълняват трудните стъпки. На 30 януари по време
на открития урок децата показаха своите
умения пред родители и учители !

ТЕАТРАЛНАТА СТУДИЯ ПРИ I ОУ „ХР. БОТЕВ"
С ръководител Ивелина Захариева- препо- до 8-ми клас, които се учат да пресъздават
давател по музика, студията работи от 2006 фантазии образи посредством художествен
година, като началото бе поставено с пиесата текст, музика и танц. В момента, предизвикана Добри Войников „Криворазбраната циви- телство прел малките актьори е пиесата на
лизация". Днес, девет години по-късно, под Радой Ралин „Златната рибка", по едноимензнака на проект „УСПЕХ” в студията уверено ното произведение на Александър Сергеевич
се разработват жанрове като оперета, воде- Пушкин, по която тече трескава подготовка
вил и пародия на чужди и български автори. за предстоящата премиера в средата на меВ настоящата година съставът на теа- сец март.
тралната судия включва 10 ученици от 4-ти

ДЕЙНОСТ НА КРЪЖОЦИТЕ ПО „ЖИВОПИС"
И „ПРИЛОЖНА РИСУНКА" КЪМ ПРОЕКТ „УСПЕХ”
По проект „Успех" работя за
трета поредна година, разказва ръководителят на кръжоците по „Живопис" и „Приложна
рисунка" Ив. Белчева
Във всеки от тях участвуват
по 10 ученици. Обикновено
идват повече от записаните
деца. Радвам се на проявения интерес от тяхна страна и
се старая да им бъда полезна
със съвети и съвместна работа.
Благодарение на проекта и доброто финансиране учениците
вите конкурси за Коледни картички и
получават качествени материали и Коледна украса нашите художници
пособия. Всички работят с желание и се класираха на призови места.
изпълняват старателно поставените
В кръжока по „Приложна рисунка"
им задачи, а признанието за поло- изработихме рисунки върху коприжения труд не закъсняват. Миналата на. Украсихме за Коледния концерт
година представихме творчеството сцената с красиво новогодишно пано
на кръжочниците в седем училищни върху коприна. Готови сме и с паното
изложби.Във всички конкурси в които „Приказни птици" с размери *50Х 320
участвахме заехме призови места.
предназначено за украса на сцената
През тази учебна годи имаме три за Деня на талантите в училището и
представителни изяви. Първан ни за концерта в чест на Нова година
изложба беше за Деня на народни- по китайския календар. В момента
те будители. Във връзка с училищ- рисуваме керамични, порцеланови
ния Коледен концерт във фоайето на и стъклени съдове като използваме
Младежкия дом експонирахме из- флорални и животински мотиви. Радложба за детските градини от града. вам се, че учениците ни са амбициозС изложба на картички - валентин- ни и трудолюбиви и им пожелавам и
ки зарадвахме учениците от нашето през тази година много успехи и приучилище за 14 февруари. Още в пър- знание за положения труд.
КЛУБ „КРАЕЗНАНИЕ"

Гордеем се с миналото и облика на
своето любимо родно селище и училище.
Ръководител:Царина Куюмджиева
В клуб „Краезнание" участват ученици от V - VIII клас. Целта, която си поставихме е: Опознай света около теб, научи
повече за себе си, направи родното и
културно наследство по-близко на българските и чуждестранните гости, споделят малките
изследователи.
Чрез краезнанието се създава любов към родината,
към родното и близкото. Своят край учениците трябва
да познават отлично, защото любовта към родината се
изразява преди всичко в привързаност към мястото където сме се родили, където учим и живеем. На това ги
учи Царина Куюмджиева, ръководител на клуба.
Децата събират информация и се запознават с културното и историческото наследство в нашия град,
природата и природните забележителности. Съставят
културни маршрути, изявяват се като екскурзоводи на
обектите, които посещават.
С изработените табла, в снимки, децата разгазват
за посетените природни забележителности, културни
и исторически паметници. Показват своят роден край
с уникалната му природа, култура, традиции и обичаи.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Европейски съюз

Европейски социален фонд

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“
Приоритетна ос 2:
Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
Основна област на интервенция:
2.3. Подобряване условията на работното място
ГЕОМАКС ООД успешно приключи дейностите по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със заглавие:
„ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД
В ХЛЕБОПЕКАРНА НА ГЕОМАКС ООД“
Проектът бе изпълнен по договор № ESF-2303-01-01016 с Агенцията по заетостта в качеството й на Договарящ орган по Оперативната програма. Стартът бе даден на 01.09.2013г.
в гр. Антоново и бе окончателно завършен на 24.02.2014г. с внедряването и сертифицирането
на интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007.
Договорената безвъзмездна помощ възлиза на 67106,88лв. Целевата група по проекта
обхвана всичките четиринадесет лица, работещи в хлебопекарната.
Постигната е основната цел на проекта - подобряване условията на труд в хлебопекaрна
ГЕОМАКС ООД – гр.Антоново при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа с цел осигуряване на високо ниво на безопасност и
качество на работа на служителите в ГЕОМАКС ООД, гарантиращо недопускане на злополуки и осигуряващо висока производителност, адаптивност на работниците и служителите и
по-висока конкурентоспособност.
В рамките на настоящия проект бяха изпълнени следните дейности:
1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ГЕОМАКС ООД
2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
3. Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и
безопасността при работа по изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007
4. Изграждане на климатична инсталация във формовъчното отделение и система за прахоулавяне в склада за брашно, както и направа на противоплъзгащо подово покритие.
Изпълнението на целите на проекта ще се отрази благоприятно в посока на повишаване
на производителността на труда и от там на конкурентоспособнсотта на служителите и съответно на дружеството като цяло.
ПРОЕКТЪТ Е ОСЪЩЕСТВЕН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СЪФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
ГЕОМАКС ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никави обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз
или Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!

Четвъртък, 27 февруари 2014 г.
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

стоителство,

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Търся неангажирана, здрава
Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
ЖЕНА, вдовица или разведена
ЗА ДЪЛГОТРАЙНО ГЛЕДАНЕ НА КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .
БОЛЕН В ЧУЖБИНА.
Може и туркиня. По възможтелефон за връзка: 084/ 65 55 77;
ност не пушачка.
0 888 638 040; 0 888 398 525
тел: 0897/ 717 098

Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

тел: 06064/ 2268
и 0877/ 379 850

Продавам 7 дка НИВИ
и 5 дка ЛИВАДИ в с.
Малоградец, общ.
Антоново
Продавам КИРПИЧЕНА
тел: 0898/ 268 216
КЪЩА с 1 дка място, ток,
вода, кладенец в село
Васил Левски.
И стопански постройки с
1 дка дворно място
тел: 0885/ 800 124

Продавам ТРАБАНТ
и вилно място над
„Борово око”
тел: 0899/ 013 447

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

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

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

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

(1-4)

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

Фирма занимаваща се с търговия
на селскостопански машини
ТЪРСИ ШОФЬОР с кат.C+Е (за извън габаритни товари)
Изисквания за длъжността:
- Високо ниво на лична дисциплина,отговорност и
желание за работа
- Професионален опит: минимум 2 години
- Шофьорска книжка:C и Е кат.
тел. за контакти: 0601-67-138

Продавам АПАРТАМЕНТ, не обзаведен
двустаен, 75 кв. м.,
ет. 2 в кв. „Запад” 3
в близост
до магазин „Lidl”
Цена: 38 000 лв.
тел: 0988/ 906 279

Давам под наем

(1-4)

Купувам
пчеларска
центрофуга
3-4 рамкова
0894 47 25 46

(3-10)

ÇÍØÄËÌÍÂÍÍÓÄÏÑÇ

Ɉɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɨɮɟɪɬɢ
ɡɚɝɚɪɫɨɧɢɟɪɢɢɞɜɭɫɬɚɣɧɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ

ТЪРСИМ ЗА РАБОТА
В ШВЕЙЦАРИЯ
сервитьор
до 40-годишна възраст
и детегледачка, също
до 40-годишна възраст.
Владеенето на западен
език е с предимство. 
0899/ 67 68 17
(1-2)

ɤɜɦ ȻɭɥɆȺɧɞɪɟɣɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬ ɝɚɪɚɠ  
ɤɜɦ ɭɥɬɢɦɚɪɬɟɬ
ɨɛɡɚɜɟɞɟɧɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬ ɠɢɥ ɥɭɤɫ
ɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɨɛɡɚɜɟɞɟɧ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɥɭɤɫɨɡɟɧɧɨɜ 
ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬ
ɫɝɚɪɚɠɦɚɡɚɡɚɠɢɜɟɟɧɟ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬɝɚɪɚɠɞɜɨɪ

ɤɜɦ ɛɭɥɆȺɧɞɪɟɣɟɬɫɞɜɨɪ 
ɤɜɦ ɆɐÄɋɨɥɢɝɟɧɚ´ɟɬɬɚɜɚɧɫɤɚ 
ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɨɬɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɤɜɦɞɜɨɪɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ ɆɐÄɋɨɥɢɝɟɧɚ´ɟɬɫɬɚɢɪɟɦɨɧ
ɬɢɪɚɧɫɬɚɜɚɧɫɤɚɢɝɚɪɚɠ


СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

38 кв.м., тухлена, старо

 Ç¶§´¬²
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ 
Ç

ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɱɟɬɢɪɢɫɬ 
ɤɜɦ ɤɜɂɡɬɨɤɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚɢɦɚɡɚ
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬɥɚɦɢɧɚɬ39&(85
ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɨɛɡɚɜɟɞɟɧ 
ɤɜɦ ɂɞɰɟɧɬɴɪɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ 
ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɧɚȻɪɹɫɬɚɟɬ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬɩɚɪɧɨ 
ɤɜɦ ɭɥɋɚɪɞɠɟɜɟɬɨɛɡɚɜ

ɤɜɦ ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹɟɬ
ɥɚɦɢɧɚɬɬɟɪɚɤɨɬ

ɤɜɦ ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹɟɬ
ɫɬɚɜɚɧɫɤɚɢɝɚɪɚɠ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɢɡɨɥɚɰɢɹ 
ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬɝɚɡɢɮɢɰɢɪɚɧ

ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚɫɬɚɹ 
ɤɜɦ ɂɞɰɟɧɬɴɪɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ 
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ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 14.03.2014 г., от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Равно село, с.Черна вода, с. Малка
Черковна,с.Свободица – община Антоново.
На 13.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Поройно, с.Кьосевци както и рибарско селище Ястребино /
Изворово/ - община Антоново.
На 12.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Еревиш, с.Ястребино и с.Божица - община Антоново.
На 11.03.2014 г., от 12:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата Берковски, Долец и Конак от община Попово, както и
селата Трескавец, Моравка и Любичево от община Антоново.
На 10.03.2014 г., от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: км.Длъжка поляна, км.Стара речка и км.Богомолско - община
Антоново.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

((2-4)

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

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

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

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

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

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

четвъртък

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

27 февруари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо- лесно- вкусно
13:00 Пътят към София
14:20 Днес и утре
15:05 Робин Худ
15:30 Пъстрото лице на
Добруджа
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:40 Втори шанс
17:25 Бързо- лесно- вкусно
17:35 Дързост и красота
18:00 По света и у нас
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Още от деня
19:30 Студио Футбол
20:00 Футбол: Лудогорец Лацио - реванш от
турнира на Лига
Европа
22:15 По света и у нас
23:00 Детективката- комедия

bTV

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

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

bTV Action

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

bTV Cinema

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

bTV Comedy

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

петък

bTV Cinema - Хишникът 2
23.00 ч. - екшън

28 февруари
БНТ 1

20:00 От коя планета си -комедия 19:00 Тайнствени афери сериал
22:00 Гувернантката - сериал
20:00 От местопрестъплението
23:00 Напълно непознати
- сериал
- сериал
21:00 Подмяната - трилър
Nova TV
23:55 От местопрестъплението
06:20 Здравей- България
- сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен
TV 7
13:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро- България
13:30 Мелодията на сърцето - 09:30 Усещане за жена- шоу
сериен
11:30 Отчаяни съпруги- ко15:00 Черешката на тортата - тв
медия
шоу
12:30 Новини
16:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона- сериал16:20 Часът на Милен Цветков
драма
17:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Любов и вендета-сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 15:00 Дневниците на Кърти19:00 Новините на Нова
цата
20:00 Хавай 5-0 - сериен
15:30 Новини
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 16:00 Великолепният век22:00 Господари на ефира - шоу
сериал
22:30 От местопрестъплението 17:00 Нюзрум
- сериен
18:30 Добър вечер- България
23:30 Новините на Нова
19:30 КЪРТИЦАТА - риалити
23:45 Касъл - сериен
22:30 Новини
22:55 Club News - лайфстайл
Diema TV
AXN
08:45 Убийството - сериал
10:00 Без миг покой - трилър
08:45 Чудеса - документален
12:25 Медикоптер 117 - сериал 09:35 Изгубеният свят - прик13:25 Морски патрул - сериал
люченски
14:25 Синя кръв - сериал
10:30 Мерлин - приключенски
15:20 Зина - принцесата войн - 11:25 Първобитен свят - приксериал
люченски
16:20 Убийството - сериал
12:20 Красавицата и Звяра 17:30 Медикоптер 117 - сериал
драма
18:30 8 Прости правила - сериал 13:10 Чудеса - документален
19:00 Морски патрул - сериал 14:00 Комисар Рекс - сериал
20:00 Военни престъпления 14:55 Морски детективи - крисериал
минален
21:00 Кобра 11 - сериал
15:45 Изгубеният свят - прик22:00 Недосегаемите -криминален
люченски
16:40 Мерлин - приключенски
Kino Nova
07:15 Инспектор Луис - сериал 17:35 Първобитен свят - приключенски
09:45 Лекар на повикване 18:30 Красавицата и Звяра сериал
драма
10:45 Тайнствени афери - сериал
11:45 Инспектор Луис - сериал 19:15 Морски детективи екшън
13:40 Моят ирландски меден
20:05 Комисар Рекс – сериал
месец - романтика
15:30 Изобретението на Хюго 21:00 Морски детективи - криминален
- драма
22:40 Морски Детективи: Лос
18:00 Лекар на повикване Анджелис - екшън
сериали

14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно предаване
18:30 Майк и Моли - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Деца без придружител bTV Action
комедия
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Напълно непознати
10:00 Най-добрият нинджа - сериал
риалити
00:00 Шоуто на Слави
10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат - сериал
bTV Lady
12:30 Лице в лице
08:00 Диво сърце - сериал
14:00 Щитът - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
15:00 Дивата муха - предаване 13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
за екстремни спортове 14:00 Дом и градина - идеи и
16:00 Ренегат - сериал
решения
17:00 Платина - сериал
15:00 Топ дестинации 18:00 В.И.П - сериал
лайфстайл
19:00 Опасни илици - сериал
15:30 Градска природа 20:00 Щитът - сериал
лайфстайл
21:00 Тринайсет - сериал
16:00 Призракът на Елена 22:00 Отис - комедия
сериал
00:00 Тринайсет - сериал
17:00 Призракът на Елена сериал
bTV Cinema
18:00 Изпитание на любовта 07:00 Никита - сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Добри момчета - драма 20:00 Цветовете на любовта сериал
13:00 Цялата истина - сериал
22:00 Престъпления и страсти
14:00 Никита - сериал
- сериал
16:00 Герой - екшън
23:00 Топ дестинации 18:00 Никита: Отмъщението лайфстайл
сериал
23:30 Градска природа 19:00 Трета смяна - сериал
лайфстайл
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Хищникът - екшън
Nova TV
23:00 Хищникът 2 - екшън
06:20 Здравей, България
bTV
09:30 На кафе - НТВ
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
11:30 Цвете от Изтока - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
07:00 Модерно семейство 13:00 Новините на Нова
11:30 Кухнята на Звездев
сериал
12:00 bTV Новините
08:00 Пинки и Брейн - сериал 13:30 Мелодията на сърцето сериен
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Комиците - шоу
15:00 Черешката на тортата - тв
13:30 Ангели пазители 10:00 От коя планета си шоу
сериал
комедия
16:00 Новините на Нова
14:30 Цветовете на любовта 12:00 Модерно семейство
16:20 Часът на Милен Цветков
- сериал
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал 13:00 Голата истина - комедий- 17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
16:30 Бон Апети
но предаване
19:00 Новините на Нова
17:00 bTV Новините
13:30 Майк и Моли - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 История.bg: 85г. от рождението на писателя
Георги Марков /п/
15:15 Робин Худ - анимационен
15:40 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Концерт за пиано №1
от П.И.Чайковски - изпълнява Симфоничният оркестър на БНР
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи:
Васил Левски - документален
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко
Василев
22:00 Борджиите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Под прикритие 4 - тв
филм
00:15 Сто хиляди долара на
слънце - игрален филм

17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал
00:00 Кости - сериал

20:00 Дънди Крокодила 2 екшън
22:00 Господари на ефира
- шоу
22:30 От местопрестъплението
- сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 Закон и ред: Умисъл за
престъпление - сериен

Diema TV

07:30 Зина - принцесата войн
- сериал
08:45 Убийството - сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 -сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Военни престъпления сериал
15:20 Зина - принцесата войн
- сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 - ериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 Ченге в детската градина - екшън-комедия
00:20 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

07:30 Инспектор Луис - сериал
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Инспектор Луис - сериал
13:00 Без батерии - комедия
15:10 Подмяната - трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Момиче за милиони драма
23:40 От местопрестъплението
- сериал

събота

Kino Nova - Кинг Конг
21.00 ч. - приключенски

1 март
БНТ 1
08:25 Пътят към ФИФА - документален
08:55 Животът и други неща
Съботно - токшоу
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:40 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Спускане /мъже/ пряко
14:25 Бразди
14:55 Иде нашенската музика, Фолклорно шоу
16:00 Вяра и общество
17:00 Бокс: Купа Странджа финали пряко
19:00 Шоуто на Марта
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Желязната лейди игрален филм /
23:30 По света и у нас
23:45 Най-хубавите години от
нашия живот - тв шоу

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Кит Китридж: Едно
американско момиче комедия
15:00 Извън играта - сериал
16:00 Cool…T - лайфстайл
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - с
Наталия Симеонова
22:00 bTV Новините
22:30 bTV Документите
00:30 Точен прицел - трилър

13:30 Големите надежди - документална поредица
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Армейски готвачи - сериал
18:00 Френска Лига 1: Сент
Етиен - Монако
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А: Рома
- Интер
23:45 Студио Италианска
Серия А
00:00 Войник - екшън

bTV Cinema

06:00 Убийството - сериал
10:00 Перфектен план - трилър
12:00 Развод по френски комедия
14:30 Мис Слънчице - комедия
16:30 Уолстрийт - драма
19:00 Романс за камъка комедия
21:00 Батман в началото екшън
00:00 Развод по френски комедия

bTV Comedy

07:00 Алф - сериал
09:00 Блондинка в книжарницата - сериал
10:00 Деца без придружител комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави
14:00 Алф - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Блондинка в книжарницаbTV Action
та - сериал
08:00 Аниме Марвъл - анима19:00 Невидими улики - сериал
ционен
20:00 Приключения в Ню Йорк
08:30 Добрите момчета - екшън
сериал
22:00 Теория за големия взрив
10:30 Пустинята - екшън
- сериал
12:30 Дивата муха - преда23:00 Първична сила - турнир на
ване за екстремни
Световната федерация по кеч
спортове

неделя
БНТ 1

директно
19:10 Студио Carlsberg
Premium Football,
07:00 Клиника сред рози директно
сериал
08:00 Желязната дама - сериал 19:30 Футбол: Саутхямптън
- Ливърпул - мач от
12:00 Часът на мама - токшоу
английската Висша
13:00 Светът на бебето - лайЛига, директно
стайл
15:00 Престъпления и страсти 21:25 Студио Carlsberg
Premium Football,
- сериал
директно
20:00 Цветовете на любовта 22:00 Черен дъжд - екшън
сериал
21:00 Цветовете на любовта Kino Nova
сериал
08:00 Детски анимационен
22:00 Малки сладки лъжкини блок
сериал
09:00 Галактическа мисия
00:00 Готвачи за милиони - приключенска
риалити
11:00 Али Баба и четиридесетте разбойници
Nova TV
- приключенски
06:30 Иконостас
13:00 Фантасмагор - комедия
07:00 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич 15:20 Момиче за милиони драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Птиците умират сами: Из- 18:00 Д-р Хаус - сериал
губени години - сериен 20:00 От местопрестъплението - сериал
13:00 Новините на Нова
21:00 Кинг Конг -приключенски
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Сутрешен блок - комедия 00:40 От местопрестъплението - сериал
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
TV 7
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 07:00 Кой е по-по-най
20:00 13-ят войн - екшън
08:00 Терминал 7: Съдът
22:00 Горещо - таблоид
влиза
23:00 Синоптикът - трилър
09:00 Факторът Кошлуков
01:10 Птиците умират сами: Из- 11:00 Сблъсък - ток шоу
губени години - сериен 12:00 Терминал 7: Жените
говорят
Diema TV
14:00 Терминал 7: Ангел парк
07:45 Кобра 11: Обади се! 14:30 Пряка демокрация
сериал
11:00 Ченге в детската градина - 15:25 Градините на Странд документален
екшън-комедия
15:45 Студио футбол
13:30 Кейп, супергероят 16:15 А група: ЦСКА - Славия,
сериал
футболна среща от
14:30 Сапьорски отряд: Афгабългарския футболен
нистан - документална
шампионат
поредица
15:30 Спасителни хеликоптери - 18:10 Студио футбол
документална поредица 18:30 Добър вечер, България
19:30 Червената вдовица 16:30 Студио Чемпиъншип,
сериал
директно
17:00 Футбол: Мач от Чемпи- 20:30 Горчива любов - драма
22:30 Поверително от Н.Л. ъншип, директно
таблоид
18:55 Студио Чемпиъншип,

bTV Lady

Nova TV - Транспортер 3
20.00 ч. - екшън

2 март
07:55 Неделно евангелие
08:00 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:40 Бърколино
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
мъже/ пряко
14:00 Неделя х 3 - шоу
17:15 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Стив
Джобс - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 4 - тв
филм
21:50 Нощни птици - ток шоу
22:50 По света и у нас
23:05 Аполония 2013: Концерт
на Лоу Степ, Ню
Дженерейшън и Бул
Химиците

00:00 С теб ми е добре - сериал

12:30 Зона спорт
13:30 Италианска Серия А:
Киляри - Удинезе
15:30 Обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Верона - Болоня
18:00 Занаятите - сериал
19:30 Италианска Серия А:
Ливорно - Наполи
21:15 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А:
Милан - Ювентус
23:45 Студио Италианска
Серия А
00:00 Пустинята - екшън

08:00 Желязната дама - сериал
12:00 Духът на здравето
13:00 Предай нататък - с Наталия Симеонова
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Малки сладки лъжкини сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Малки сладки лъжкини сериал
00:00 Топ модели - риалити

Football - директно
18:30 Футбол: Астън Вила Норич Сити - мач от
английската Висша
Лига, директно
20:25 Студио Carlsberg
Premium Football директно
21:00 Затъмнение в Лос
Анджелис - екшън
22:50 Баскервилското куче криминален

Kino Nova

08:00 Детски анимационен
блок
10:00 Фантасмагор - комедия
Nova TV
12:25 Али Баба и четириbTV Cinema
07:00 Събуди се... - НТВ
десетте разбойници
09:00 На светло с Люба Кулезич
06:00 Убийството - сериал
- приключенски
11:00 Съдебен спор - НТВ
10:00 Проблясък - трилър
12:00 Птиците умират сами: Из- 14:15 Кинг Конг - приклю12:30 Батман в началото ченски
губени години - сериен
екшън
18:00 Д-р Хаус - сериал
13:00 Новините на Нова
15:30 Титаник - драма
20:00 От местопрестъпление19:00 Перлата на Нил - комедия 13:30 Студио VIP - НТВ
то - сериал
14:00 Съдба на куртизанка –
21:00 Черният рицар - екшън
21:00 Авиаторът - биоградрама
00:00 На червения килим от
фичен
86-ите годишни награди 16:00 Всяка неделя
00:25 От местопрестъпление19:00 Новините на Нова
Оскар: Номинираните
то - сериал
19:30 Темата на Нова
bTV Comedy
20:00 Транспортер 3 - екшън
07:00 Алф - сериал
TV 7
09:00 Блондинка в книжарница- 22:00 Заплащането - трилър
07:00 Кой е по-по-най
bTV
00:20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 08:00 Терминал 7: Съдът
та - сериал
06:30 Кухнята на Звездев
10:00 Приключения в Ню Йорк
влиза
Diema TV
07:00 Духът на здравето
- екшън
09:00 Терминал 7: Пуснете
07:45 Кобра 11: Обади се! 08:00 Тази неделя
12:00 Теория за големия взрив
водата
сериал
11:00 Търси се… - токшоу
- сериал
11:00 Сблъсък - ток шоу
11:00 Весели празници - ко12:00 bTV Новините
12:00 Терминал 7: Жените
медия
12:30 НепознатиТЕ - докумен- 13:00 Комиците - шоу
14:00 Алф - сериал
говорят
12:55 Спортни професии с Джутална поредица
ниър Сео - документална 14:00 Терминал 7: Град на
13:00 Хъдзън Хоук - комедия 16:00 С теб ми е добре - сериал
ангели
поредица
15:00 Извън играта - сериал 17:00 Шоуто на Слави
15:00 Терминал 7: Игри на
16:00 Нека говорят - токшоу 18:00 Блондинка в книжарница- 13:25 Национална лотария
та - сериал
съдбата
14:00 Най-яката класация
19:00 bTV Новините
19:00 Невидими улики - сериал 14:30 Сапьорски отряд: Афга15:30 Жега
19:30 bTV Репортерите
20:00 Марсиански атаки 16:00 Карбовски: Предаванистан - документална
20:00 Скитница - приклюкомедия
нето
поредица
ченски
22:30 bTV Новините - късна 22:00 Теория за големия взрив 15:30 Студио Купа на Лигата - 18:00 Фронтова линия
- сериал
18:45 Добър вечер, България
директно
емисия
23:00 Разбиване - турнир на
16:00 Футбол: Съндърланд - 19:20 Студио баскетбол
23:00 Аламинут - шоу
Световната федерация
Манчестър Сити - мач 19:30 Купа на България по
23:30 Версия Пеликан по кеч
баскетбол, мъже за Купата на Лигата,
трилър
00:00 С теб ми е добре - сериал
ФИНАЛ
директно
bTV Action
17:55 Студио Купа на Лигата - 21:30 Оригиналът с Иван ГаbTV Lady
08:30 Добрите момчета релов и Елена Йончева
директно
07:00 Клиника сред рози сериал
18:15 Студио Carlsberg Premium 23:00 Новини
сериал
10:30 Войник - екшън
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Прочетохме за вас
от в. "Животът днес"

ïðåç ôåâðóàðè-ìàðò
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СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ
Пролетно утро

ÒÎÏ ÂÈÖ
Тъщата идва на зетя
на гости. Пита за виното:
- Къде е бялото вино
да си налея?
Зетят с неудоволствие отговаря:
- Държим го в бутилката с белина. Сипи си,
мамо, сипи си!
***
Мъж и жена са в леглото. По някое време
Генко почва да пипа
жената по гърдите, по
корема и така дълго
време, накрая тя казва:
- Хайде, де, готова
съм!
А Генко:
- Я стига! Само търся
дистанционното.
***
Звъни свекървата на
снахата:
- Как е моят синковец?
- Ми как е...пие ракия,
по жени скита, мен пък
ме бие...
- Слава Богу, че не боледува...
***
В България затлъстяването е заболяване, а в
САЩ - начин на живот.
***
Женската логика:
Не ми пише, няма да му
пиша и аз!
Мъжката логика:
Не ми пише, ще пиша
на друга...

Какво кара мозъка да чувства доверие?
Чувството на доверие е заложено
в устройството на
човешкия
мозък,
но може би то не е
нещо толкова благородно, колкото са ви
учили. Невронауката
днес има обяснянение, което разчита
на редица удивителни биохимични процеси.
В едно изследване учените помолили 49 участници
да играят по двойки
игра на доврието –
работейки
заедно

като брокер и инвестиор, те събират
голяма сума пари,
инвестирайки един
в друг. Но за да бъде
увеличен рискът, а
следователно и доверието, има едно
важно условие –
един от участниците
може да открадне
всички пари във всеки един момент.
Преди да започнат играта, някои
от участниците е
трябвало да вдишат
спрей,
съдържащ
окситоцин.
Окси-

тоцинът е известен
като „хормонът на
любовта”, но учените са открили, че той
има роля в това да
предразполага към
доверие. И изследването го доказва,
Участниците, които
са вдишали окситоцин, в крайна сметка
инвестират повече
пари, отколкото онези, които са вдишали
плацебо. Изглежда
допънителната доза
окситоцин е увеличила доверието им.
Но изводът не е

толкова топъл и приятен. Колкото повече
си вярвали участниците, толкова повече
се
активирала
една зона в мозъка,
известна
като
„опашато
ядро” (nucleus caudatus), един от
центровете
на
удоволствието. И
колкото повече
укрепвало доверието им, това
опашато
ядро
започвало да се
активизира все
по-рано.
Така
уведомява своите клиенти, че участниците заот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- почнали да припечалбите
мираната питейна вода по електронен път емат
от всяка инвести(Е pay), както и да получават електронни ция за даденост.
Което
довело
фактури (e Faktura)
изследоватеПодробности на сайта на „В и К” Търговище лите до заключението,

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

че ние не вярваме на хората
поради някаква
универсална
морална сила.
Вярваме им, защото това възнаграждава един

от устремените
към удоволствието центровете
в мозъка ни. Мозъкът ни просто
обича приятния
прилив на окситоцин.

Любовната игра
води до поумняване

Учени откриха, че
сексът повишава броя
на невроните в онази
част на мозъка, която
се свързва с паметта и
обучението, съобщава
Telegraph.
Психолози от Университета на Мериленд са установили, че
при мишките, които
правят секс по-често,
мозъчните клетки се
увеличават. Освен това
редовният секс през
по-продължителен период от време повишава познавателните
функции.
Единственото условие е интимните ласки
да бъдат редовни.
На плъховете била
позволена половинча-

сова сексуална дейност на ден, която била
наблюдавана и записвана на видео. Учените
изследвали плъховете
на средна възраст и
установили, че сексът
възвръща отслабващото с възрастта функциониране на мозъка до
нивата на младежите.
Според изследователите това означава,
че редовният секс стимулира генерирането
на неврони при възрастните и възстановява когнитивната функция при плъховете на
средна възраст. Но ако
сексуалната дейност
спре, подобрението на
когнитивната функция
ще бъде загубено.

Мъжете имат само три шанса
да се докажат в леглото

Жените могат да простят
само три гафа в спалнята
преди да прекратят връзката, показва ново изследване.
За жените сексът е много
важен. Много от представителките на нежния пол
са готови да се откажат от
мъж, който не го бива под
завивките. Около 41% от
момичетата казват, че да-

ват на партньора три шанса да покаже какво може в
леглото, тъй като първия път
винаги е неловък. Следователно дамите смятат, че
три шанса са напълно достатъчни за партньора да се
отпусне. Ако това не стане,
жените, без да се чувстват
виновни, ще прекратят отношенията и ще си намерят
по-добър любовник.

Но не всички представителки на пола са толкова
строги. 30% казват, че ако
момчето им хареса, биха
положили малко повече
усилия, за да подобрят секса с него, разкрива БГНЕС.
Във всяка история има по
един краен пример - 4% от
жените не биха дали втори
шанс на мъжа, ако не останат доволни първия път.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

