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В Търговище

Обсъждаме
общинския бюджет

Огнен спектакъл "Ãðàæäàíñêè
дебат за
в Търговище
ïðîìÿíà"
Огнен спектакъл представиха в Търговище
младежи от пет европейски държави. Въпреки
студеното време, немалко хора се събраха на
обновения площад „Свобода”, за да се насладят
на шоу-програмата, подарена им от фондация
„Жар”, със съдействието
на общинската управа в
Търговище.
Представлението започна с кратко закъснение, последва мултимедийна
презентация,
в която се представиха
участниците и започна
същинският спектакъл от
различни етюди. Програмата бе част от европейски проект, осъществен
по програма "Еразъм" за
междукултурен младежки обмен, в който участниците са на възраст от
18 до 25 години, представители на България, Испания, Италия, Франция,

Словения. Сред тях е и
Златина Милева от Търговище, която учи в Езиковата гимназия в града.
По време на спектакъла участниците бяха
разделени на две групи.
Едните представиха огнения спектакъл, а останалите имаха грижата да
го отразят с помощта на
фотоапарати и видео-камери. На следващ етап
по
проекта предстои
подготвянето на изложба и филм за събитието.
Целта е показване на
самия процес и реализацията на спектакъла. За подготовката на
събитието младежите
имаха по-малко от две
седмици време, в които всички бяха заедно
в хижа „Соколите” край
Търговище, където се
опознаваха, работиха
по програмата и създадоха приятелства за цял
живот.
"ТН"
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Регионален
панел

В Търговище празнуваха 15 години

ЗАД „Армеец”

Катя ХРИСТОВА
Агенцията на застрахователното акционерно дружество „Армеец”
в Търговище празнува
своя 15-годишен юбилей. Събитието бе отбелязано тържествено с
каталожен коктейл в ресторанта на
номер 2491 хотел „Терра Европа” в
областния град в петък,
21 ноември. Представители на държавни
институции, местната
+ ДДС
администрация, културните среди и бизнеса,
както и колеги застрахователи и агенти, бяха
сред гостите, поканени
на събитието.
Домакинът – управителят на „Армеец” в Търговище Искра Павлова,
както е редно, посрещна лично своите гости,

50лв.

Свилен НИКОЛОВ
В петък, на 28.11., от
15.00 часа, ще се проведе публично обсъждане
на проекто-бюджета на
Общината за 2015 г.
Рамката на бюджета и
с колко пари всъщност
ще разполага общинската администрация в
Търговище не бяха оповестени до изпращането на броя за печат.
За да направим съпоставка с отиващата
си 2014 г. поглеждаме
назад, през февруари
м.г., когато бе гласуван
бюджетът за настоящата година - малко над
37 мил. лв. „Най-доброто предложение за по-

като получаваше от тях
поздравления, цветя и
подаръци за празника
на управляваната от
нея агенция. Признание
за работата й като управител и за приноса й
в развитието на компанията през изминалия
период отправи Валентин Димов, който е член
на управителния съвет
на ЗАД „Армеец“ и управител на регионалната агенция във Варна.
Той посочи, че усърдната работа и доказаният професионализъм
на екипа в Търговище,
поставят Агенцията на
челно място сред застрахователите в областта. От своя страна
Искра Павлова направи
кратка
(на 2 стр.)

следните 15 години”, с
тези думи кмета Красимир Мирев го внесе за
гласува на заседание
на Общинския съвет.
Субсидията от държавата в него бе около 20
мил. лв, а собствените
приходи 9 мил. лв. Към
тях се прибавиха остатъка от 2013 г. – 4 мил.,
както и парите, които
Общината щеше да изтегли за реализирането
на европейски проекти
и капиталовата си програма – близо 4,5 мил.
лева. След указания на
Министерството на финансите
(на 2 стр.)

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

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

Уникална изложба в
Историческия музей

Показани са облекла, използвани във филма „Капитан Петко войвода” и вещи на Димо Коларов

Божидар НИКОЛОВ
Завчера, 25 ноември
2014 г., в Славейковото
училище на Регионалния исторически музей
в Търговище беше открита изложба, по повод
170 години от рождението на бележития борец
за освобождението от
турско иго Петко войвода. Тя бе именувана
„Капитан Петко войвода
- закрилникът на Тракия.
От историята до кинолентата”. Но е съчетана
и с годишнината на бележития кинооператор,
родом от Попово, Димо
Коларов.
В присъствието на
дейци на културата и
изкуството, изложбата
откри директорът на музея Магдалена Жечева. А слово за живота и
бойния път на Войводата
произнесе д-р Тоня Любенова, уредник в музея.
Присъстващите имаха
възможност да видят
богата колекция от облекла и аксесоари, които навремето са били
използвани при снимането на филма „Капитан
Петко войвода”, по сценария на
(на 2 стр.)

Как усвоявахме
европейски пари

Катя ХРИСТОВА
С фотоизложба Областният
информационен център в Търговище представи на
гражданите и медиите
едни от най-значимите
проекти, изпълнени с
финансовата подкрепа
на еврофондовете през
програмния
период
2007 - 2013 г. Фотосите
са изложени в стъклените витрини на централната градска част.
Експозицията и прове-

дената след нея кръгла
маса са част от инициативата „Стъпки по пътя
към програмен период
2014 – 2020”, каза управителят на ОИЦ Милчо
Тонев. Изложби има и
в останалите четири общини на областта през
тази седмица. Това е
четвъртата за тази година мащабна национална
кампания на мрежата
от 28-те информационни
центъра в страната, допълни той.
(на 2 стр.)

Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
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ЗАД „Армеец”

(от 1 стр.) равносметка на
изминалия период, сподели
гордостта си от постигнатите резултати и благодари на
ръководството на ЗАД „Армеец“, на посредниците и клиентите за успешното сътрудничество.
Сред присъстващите гости
на празника бяха представители на ЗАД „Армеец“ от
други регионални структури
в страната и от Централното
управление на Дружеството
- Стела Стоилова – директор
„Информационно
обслужване“, Илияна Ненова – директор „Дистрибуция и клонова мрежа“, Мария Манова
– ръководител направление
„Транспортно
застраховане“, Цветанка Михайлова –
ръководител
направление
„Ликвидация на щети на имущество“, Надя Стоянова – директор „Маркетинг и връзки с
обществеността“.
Поздравителни адреси, по
повод 15-годишния юбилей,
бяха поднесени от кмета на
община Търговище Красимир
Мирев, Росен Милачков - директор на СОУ за деца с увреден слух „св. Иван Рилски“,
Даниела Райкова – директор
на ЦДГ 7 „Снежанка“, Катя
Недева – регионален представител на ПОК „Съгласие”.
Отличени с благодарствен
плакет на „Армеец” бяха найдългогодишният клиент на
агенцията – фирма „Лира” АД,
най-добре работещият застрахователен брокер - „Деси Ауто“
- Търговище, клиентът с найразнообразен портфейл – фирма ЕСАШ - Омуртаг. Отличени
бяха още застрахователният
посредник с особен принос
за развитието на Агенцията
в Търговище - „Синс“ ЕООД и
вещото лице Николай Минчев.
В художествената програма със свои изпълнения
участваха представители на
танцови и певчески формации
към Младежкия дом в Търговище. За доброто настроение на гостите допринесоха
актьорът в ролята на водещ
Ивайло Брусовски, както и
изисканите специалитети и
напитки, подбрани за случая.
А гвоздеят в програмата бе
разрязването на тортата с
марката на „Армеец” от домакина на празничното тържество Искра Павлова.

Регионален панел

„Граждански дебат за промяна” На обучение в Париж
Катя ХРИСТОВА
На 21 ноември, петък, в
Търговище се състоя регионален граждански панел,
организиран от сдружение
„Болкан Асист”. В дискусията
участваха граждани от областите Търговище, Варна,
Добрич и Шумен. В работа
по групи те обсъждаха въпросите: какво да се подобри
в работата на централната и
местната власт; необходим
ли е пряк избор на областните управители; нужно ли е
регионално деление; кои са
най-удачните форми на граждански контрол върху дей-

ността на институциите и др.
Основният кръг от въпроси за обсъждане в панелите,
очертали се в резултат на
националното
социологическо проучване представи
социологът доц. д-р Петя Кабакчиева. В изследването са
участвали 1032 души в страната, които представляват
активното гражданско общество. Доминирали са младите
хора до 30 г.; тези в активна
трудова възраст; работещите
в частния сектор, но с ниски
доходи; тези с високо образование. Резултатите от
изследването показват, че

хората са разочаровани от
начина на функциониране на
представителната демокрация у нас, като 80 на сто от
анкетираните не се чувстват
представени както на местно, така и на национално и
европейско ниво. Тези хора
желаят повече демокрация,
изразяваща се в по-активното включване на гражданите
в процесите на управление
на страната.
Целта на регионалните панели по проект „Граждански
дебат за промяна” е да се
чуят и обобщят аргументите
за показаните резултати, както и да се формулират предложения за необходимостта
от промени в управлението
на държавата. В началото на
2015 г. в София ще се проведе гражданска дискусия с
представители от всеки един
регионален панел. Именно
там ще бъдат синтезирани
конкретните предложения,
които ще бъдат представени
в Народното събрание и на
политическите партии, каза
Славея Христова - председател на сдружение "Болкан
Асист".

Обсъждаме общинския бюджет
(от 1 стр) бе направена и
корекция, като собствените
приходи бяха завишени. С
други думи, европейските и
националните проекти, които се реализират в 2014 г.,
ги вписахме като приходи. В
този си вид цифрата нарасна на 46,2 мил. лв. Толкова
цифри и корекции, че дори
Милко Петров звучеше бодро и уверено за нашето бъдеще от трибуната при неговото гласуване!
Каква бюджетна пица ни
е приготвил Петров ще разберем в петък, а ако искате
и за вас да има парче, не
пропускайте утре, в 15 часа,
да участвате в публичното му обсъждане, с идеи и
предложения, за какво да
се харчат общинските пари.
А къде сме ние? При население от 57 264 души в
Общината, при преброяването през 2011 г., средно
аритметичното „благо” за
всеки един от нас през 2014

г. трябва да е 807 лв. Поглеждайки към София може
само да скърцаме със зъби.
Рекордните 1 465 945 539
лв. за Софийска община,
през тази година, 1 291 591
души. Животът в столицата
осезаемо е по-добър, с 1
135 лв. на човек. Но едва ли
тези малко над 300 лв. карат
младите да предпочетат милионния град за сметка на
чужбината. В уравнението
липсват няколко неизвестни
– чуждестранни инвестиции,
работна заплата, алтернатива за реализация, политики,
списъкът Вие допълнете!
Тук бих попитал защо ли
всяка година и националният, и общинските бюджети
стават все по-големи, а благинките в живота ни все помалко? А може би греша?
Опровергайте ме!
И като говорим за пари,
от новата година в обръщение ще влезе и монета
от 2 лева. Книжната пара

В областта
Депутатът Димитров Акция
за пияни
срещна омуртагчани водачи по селата
Открита приемна
проведе в Омуртаг
народният представител от ГЕРБ – Търговище д-р Дарин
Димитров. Депутатът прие десетината жители, дошли в
офиса на партията
да изкажат свои притеснения и тревоги.
Те споделиха своите
проблеми, касаещи
дългогодишния режим на водата, незаконната сеч и безработицата в региона.
Посетители в приемната с тревожност
заявиха, че се живее
трудно с ниски доходи в малките населени места и липсват
възможности за реализация на младите
хора, които масово
напускат региона.
Земеделски про-

Секретарят на Попово

изводители коментираха с народния
представител идеята да бъде въведена програма, чрез
която да могат да
наемат
безработни лица, които да
ги подпомагат в
дейността им. Д-р
Димитров се ангажира да запознае
министъра на земеделието и храните с
направеното предложение.
Срещата с жителите на Омуртаг
беше първата от
поредицата приемни, които народният
представител организира в региона.
През
следващите
седмици предстоят
приемни и в общините Попово, Антоново
и Опака.
"ТН"

Във връзка с
усложнената пътно-транспортна
обстановка в Търговищка
област
бе проведена специализирана полицейска операция.
Тя бе във връзка с
безопасността на
движението и се
проведе под наслов "Алкохол и неправоспособност".
В акцията участваха
служители
на сектор “Пътна
полиция” в ОД на
МВР и на трите
районни управления в състава й.
Активният контрол
бе осъществяван
предимно в малките населени места
и по третокласната

и четвъртокласна
пътни мрежи на
областта.
По време на
операцията са констатирани
общо
21 нарушения, за
които са съставени
13 акта за установяване на административно нарушение по Закона за
движение по пътищата и са наложени 8 глоби по фиш
по същия закон. В
хода й е образувано едно бързо
полицейско
производство по чл.
343б от Наказателния кодекс - за управление на МПС
с концентрация на
алкохол в кръвта
над 1,2 промила.

Йорданка ГЕОРГИЕВА
Секретарят на община
Попово Владимир Иванов
бе на обучение в Националното училище по администрация в Париж. Той
и още 14 негови колеги
- секретари на български
общини, участваха в обучение на тема „Инструменти
и методи за подобряване
на ефективността на мениджърите в публичната администрация в България“,
което се проведе в периода
17-21 ноември. Обучението
се организира съвместно
с българския Институт по
публична администрация.
Посланикът на Република България в Париж Ангел
Чолаков посети Националното училище на 19 ноември, където се срещна с
участниците в обучението.
Той приветства плодотворното сътрудничество и
изключително добре структурирана и богата програма, включваща лектори от

бързо се изхабявала, от
много употреба, което налагало честата й подмяна.
За да намали разходите
за поддържане на налично парично обръщение,
Централната банка заменя банкнотата с монета.
Добър мотив, а и с мисъл,
за по-малко разходи! Този
подход бе използван и през
2002 г., когато банкнотата от 1 лв. стана желязна
пара, едва три години след
деноминацията, времето в
което всички бяхме милионери. За тези, които не
помнят, то започна с печатането на пари - по-големи
купюри.
Както се казва: в икономиката има цикличност и
понятия като инфлация и дефлация, а ние май не сме си (от 1 стр.) По време на срещата със заинтересованите
взели поука.
страни и медиите, бяха изнесени обобщени данни за
усвоените в Търговищка
област средства по оперативните програми. Експер(от 1 стр.) писателя Ни- тът Анатоли Александров
колай Хайтов. Директорът направи презентация за
на музея в Попово Пламен „Първите седем години на
Събев сподели как те са се област Търговище в Евроозовали в нашенско. Пре- пейския съюз”. За изминади време будни светлен- лия период стана ясно, че в
ци – тракийци, а най-вече областта има одобрени 141
известният краевед Георги проекта за 154 138 191 лв.
Павлов, издействаха това Най-много са проектите в обетнографско
богатство, щина Търговище – 73; следсътворено по мотиви на ват Попово – 40; Омуртаг –
облеклата от едно време, 14; Опака – 8 и Антоново – 6.
да бъдат подарени на чи- Въпреки че в Търговище има
талище „Всеволод Гаршин” одобрени повече проекти, в
в Светлен. Поради липса Попово са усвоени повече
на условия за поддържане пари. От данните стана ясно,
на близо 300-та експонати, че най-много разработени
колекцията бе приютена проекти има по оперативнаот Историческия музей в та програма „Развитие на чоПопово. И ето сега, в наве- вешките ресурси” – 47%.
По програма „Регионалчерието на честванията на
170 години от рождението но развитие” за 2007 – 2013
на закрилника на тракий- г. в Търговищка област има
ските българи, те се озова- разработени 24 проекта.
ха на изложба в Търговище. Едни от най-мащабните
Редом с облеклата и ак- и значимите за региона
сесоарите, тук бяха изло- са ремонта на центъра в
жени и лични вещи на Димо Търговище за над 6.5 млн.
Коларов и негови награди, лв, от които над 4.6 млн.
които се съхранят в Попово. лв безвъзмездна финансоИзложбата ще бъде открита ва помощ; обособяването
за посещения до последни- на крепостта „Ковачевско
кале” край Попово като атте дни на годината.

различни нива на френската администрация, които
споделят своя практически
опит при управлението на
човешки ресурси, преподават ръководни техники,
като се обръща специално
внимание на иновациите
в публичната администрация. Посланик Чолаков
призова участниците максимално да се възползват
от наученото и да го приложат в практиката съгласно
българските условия, както
и от създадените контакти,
като подчерта, че посолството винаги е на разположение, за да оказва необходимото съдействие.
От своя страна, Пиер Тенар, директор на дирекция
„Международни отношения“
в Националното училище по
администрация, подчерта,
че това пилотно обучение е
първият плод на двустранното сътрудничество и се надява то да продължи да дава
резултати и в бъдеще.

Как усвоявахме европейски пари

Уникална
изложба

рактивен туристически комплекс за 4 млн. лв, от които
3.7 млн.лв са по оперативната програма; реконструкцията и оборудването на
МБАЛ – Омуртаг за 3.7 млн.
лв, като 3.6 млн. лв са безвъзмездно финансиране.
От ОП „Административен
капацитет” се възползваха
в общинската администрация в Антоново. Тук за близо 60 000 лева служители
на местната управа преминаха различни обучения,
с които повишиха своите
умения и компетенции, за
по-ефективното обслужване на гражданите и бизнеса. С финансиране от ОП
„Околна среда” се подобряват ВиК-мрежите в Попово и
Търговище. Различни фирми
са ползвали възможностите,
предоставяни от оперативните програми за повишаване квалификацията на работниците, за осигуряване
на транспорт до работното
място, за внедряване на
нови устройства и машини,
за подобряване на енергийната ефективност.
От своя страна Денислава
Атанасова от ОИЦ разясни идеите по програмите за
бъдещия програмен период
2014 – 2020 г. и евентуалното разпределение на бюджета от Европейския съюз.
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Банани За скуката като
Признат поет и общественик с точки лекарство?
Невероятно, но факт

90 години от рождението на Павел Матев

Павел Матев

колеги и приятели – Петър
Караангов, Никола Инджов,
Драгомир Шопов, нашия
земляк Славчо Николов,
който издаде книгата „Господ го ориса”.
Павел Матев беше сериозен общественик, който много време работеше
за развитието на нашата
култура. Той се отнасяше
внимателно към по-младите поети, съветваше ги да
работят упорито, без да се
стремят към бързи успехи.
Петър МАТЕВ
Не се забравят неговите
Навършват се 90 години стихотворения за детството,
от рождението на Павел отрязаните коси на майка
Матев – един от най-добрите български поети на
нашето време. Срещнах се
с него през 1975 г., когато
беше председател на Комитета за изкуство и култура.
През 1984 г. се срещна с
жители в Търговище. Тези
срещи бяха за него обичайно явление. Хората четяха
стихосбирките и споделяха
мнения за актуалните теми
на съвремието, за лиричните откровения на поета.
Негов верен другар в живота почти 60 години беше
Лиза, тръгнала към последния си приют в деня, в който
три години преди нея почива Павел. Като него тя работеше на културния фронт –
беше всеотдайна личност и
работеше в програма „Христо Ботев”. На Павел Матев
посветиха стихове негови

му, с парите от продажбата
на които тя го изпраща на
училище. Помни се песента
по стихове на поета „Каква
невеста си била ти, мамо”.
Поетът обичаше родното си
село Оризово. С негово съдействие се открива новата
му читалищна сграда, обогатява се фонда на библиотеката.
Павел Матев е бисер в
родната литературна съкровищница. Завещал ни е
и двустишието: „В тракийското ни лято аз съм птица/ в крилата й живее моя
стих”.

Деца от „Аероелит” Средиземноморска диета
станаха съдии

Осем младежи от клуб
„Аероелит” към Младежкия
дом в Търговище, с ръководител з.м.с. Николай Николов, получиха сертификати
за съдийска правоспособност от Българската федерация по авиомоделизъм.
Адреан Атанасов, Борислав
Терзиев, Григор Миланов,
Илиян Манев, Дамян Димов,
Александър Стефанов, Лъчезар Замбев и Деян Иванов вече са правоспособни
съдии в класове F3J /планерен авиомодел, състезаващ
се за продължителност на
полета и кацане в цел/ и
F5J /авиомодел с електродвигател, състезаващ се за
продължителност на полета
и кацане в цел/. Друг член
на Клуб „Аероелит” - Иван
Рашков има съдийска правоспособност от миналата
година в тези два класа и в
клас F3K / планерен модел,
който се изстелва от ръка/.
З.м.с. Николай Николов –
ръководител на клуб „Аероелит”: „Съдийският апарат
на България намалява. За-

Подобряват имунната система

Зрелите банани произвеждат вещество TNF (тумор-некротичен
фактор),
който се бори срещу клетки,
които са различни, или туморни клетки.
Японските изследователи откриват, че точно бананите с черни точки са осем
пъти по - здравословни от
зелените банани или други плодове. В сравнение с
гроздето, ябълките, дините,
ананасите и крушите, бананите имат най-много противоракови съставки.
Колкото повече точки,
толкова по-обогатени клетки, които развиват имунитет. Тогава бананът е найдобър за храносмилане, тъй
като захарта най-лесно се
абсорбира, като в неговите
"млади" дни, нишестето все
още не се превръща в захар.

Злато за
Марчела
от Банско

Най-доброто
средство срещу
затлъстяване

това решихме да използваме иновация, взаимствана
от практиката в Австралия,
където съм живял и съм се
състезавал. Внедрихме младежите на две национални
състезания, за Купа Рея и
за Купа НАН, при по-възрастни съдии, които ги обучиха. Всяко от момчетата
имаше и индивидуален ден,
в който съдийстваше самостоятелно и пълноправно.
Получихме висока оценка
от Федерацията по авиомоделизъм и много клубове от страната за тяхната
работа. Нямаше нито една
контестация, защото младежите са абсолютно безпристрастни. Вече пристигнаха
официалните съдийски сертификати. През следващата
година предстоят минимум
две състезания, в които 9-те
млади съдии от клуб „Аероелит” към Младежкия дом
в Търговище, отново ще
участват. Колеги от други
градове също могат да ги
поканят и в техни домакински турнири.”

Средиземноморската диета е по-добро средство срещу
затлъстяването от броенето
на калориите, съобщи Би Би
Си, позовавайки се на водещи
британски диетолози.
Средиземноморската
диета има предимството бързо
да намалява риска от инфаркт
и инсулт, тя гарантира трайно
отслабване и е по-добра от режимите с малко мазнини.
Британските здравни власти
препоръчват да се контролират
калориите, за да се поддържа
здравословно тегло. Авторите
на статия в сп. Postgraduate
Мedical Journal настояват, че
по-важна е приеманата храна,
както и че драстичните диети
са вредни. Те сочат за пример
средиземноморската диета с
големите количества плодове
и зеленчуци в нея, както и ядки
и зехтин.
Главният автор на статията
кардиологът д-р Асим Малхотра изтъква, че има изобилие от научни данни в подкрепа на средиземноморската
диета.
"По-важно е хората да си
поставят за цел да ядат полезна храна. Това много бързо ще
се отрази на здравето им. От
изследвания знаем, че традиционната средиземноморска
диета, която е с повече мазнини, намалява опасността от
инфаркт и инсулт само за месеци", изтъква той.
Ако човек премине на средиземноморска диета след
инфаркт,
ефектът
срещу
смъртността е три пъти поголям, отколкото приемането
на намаляващите холестерола старини.

Диляна СТОЙЧЕВА
15-годишната възпитаничка на Мариам Макарнаян и Севдалина Стойчева от
балетна формация “Търговище” към Младежкия дом
в града, Марчела-Василена, се завърна с поредните
отличия от XIII Международен фестивал на изкуствата
„Утринна звезда“ в Банско.
Младата балерина спечели
златен медал за класическата си вариация на „Есмералда” от едноименната балетна постнока и сребърен
за модерната си вариация
„С пламъка на танца”.
В трите конкурсни дни,
20-23 ноември, се съревноваваха над 1000 деца и
младежи от България, Русия, Македония и т.н. Те показаха своите умения пред
публиката, а авторитетно
жури имаше за задача да
определи най-достойните
сред тях.
По време на конкурса
участниците се състезаваха в категориите спортни
танци, класически балет,
характерни танци, модерен балет, народни танци,
хип-хоп, мажоретни танци,
фолклор, поп музика и театрално изкуство.
Организатори на престижния форум „Утринна
звезда” са сдружение „Арт
академия „Утринна звезда”.

Вдъхновението е странно животно – идва нахално
в моменти, когато няма как
да се приложи (например в
претъпкан автобус на връщане от работа) и злобничко изчезва, когато отчаяно
се опитваш да го уловиш. А
това, което магически заменя вдъхновението на работа, е скуката. Намества се
удобно на стола ви и вперва
празен поглед в монитора,
докато се опитвате отново и
отново да намерите сили (и
желание) да попълните онзи
документ или да редактирате клиентска оферта, или
пък просто да отговорите на
онези важни мейли от сутринта… Скучно ви е. А това
е лошо. И все пак… дали?
Скуката като предмет на
изследване
Научните
изследователи определят скуката като
„копнеж да се ангажираш
в удовлетворяващо действие, който обаче не може да
бъде задоволен по някаква
причина“. Следва застой в
невроните в мозъка ни, които отговарят за способността ни да се концентрираме
върху нещо, а оттам – т.нар.
блеене в една точка, прецъквайки отново и отново социалните мрежи с надежда
работният ден да мине побързо. Откритията на учени
от Онтарио сочат, че двама
от трима души страдат от някаква форма на скука, с която не могат да се справят. И
дори това да изглежда безобидно, всъщност то може да
доведе до хронични състояния като: ядене без нужда
(фантомно чувство на глад),
прекалена употреба на алкохол, изгубване на желание за комуникация и разбира се, вече споменатото
изгубено вдъхновение, така
важно за хора от всички
професии. Оказва се, обаче, че противно на изводите,
които бихме си направили
от наученото дотук за скуката, тя всъщност може да е
доста благотворна за хората
– стига да знаят как да я използват правилно.
Ползите от скуката
Откритието, направено от
учени, изследвали скуката
години наред, е, че тя всъщност активно сигнализира
мозъка, че имате нужда от
свежи идеи, промяна – и
подбужда креативното мислене. Научното потвърждение, че скуката всъщност
предизвиква изблик на вдъхновение и креативност идва
миналата година – тогава
група учени от Кентъки провеждат изследване, в което
група участници първо биват накарани да преписват
имена и телефонни номера
от телефонен указател в
продължение на 15 минути.
След достигане на състояние на пълна скука на тях

е даден стандартен тест за
креативно мислене, в който
трябва да измислят колкото
може повече приложения
на привидно обикновен,
стандартен предмет (в случая – пластмасова чашка).
Резултатите им са сравнени
с тези на втора група хора,
които не са имали „скучен
период“ преди теста. Оказва
се, че отговорите на първата група са много по-креативни, интересни и че те са
намерили много повече приложения на пластмасовата
чашка, които не са хрумнали на втората група.
Автопилотът и неговите
предимства
В книгата си „На автопилот: изкуството и науката
да не правиш нищо“ Андрю
Смарт твърди, че да стоиш,
без да правиш нищо, е едно
от най-важните неща в живота. Можем да приемем
това като едно нестандартно решение срещу скуката
– вместо да се борим с нея,
можемда й се отдадем, отказвайки се да се насилваме да правим каквото и да е.
Така се включваме на автопилот, а той фактически дава
достъп до подсъзнанието ни,
където са всички идеи, креативни хрумвания и решения
за това, как да постъпим и
как да открием вдъхновение
отново.Парадоксално, за да
откриеш вдъхновението си,
трябва да спреш да го търсиш. Пускайки контрола от
собствените си ръце, вие го
оставяте на подсъзнанието
си, което много по-добре от
съзнанието знае какво да
направи. След това въпросът е да не се плашим от
това накъде ни отвежда
мисълта ни, когато е пусната от „юздите“ – изследвания сочат, че колкото
повече се разсейва един
човек, толкова по-голям
капацитет на паметта има
той (а това е свързано и с
коефициента му на интелигентност).
Скуката като лекарство
Доктор Санди Ман, която
е провела опита с двете контролни групи и телефонния
указател, твърди, че е време
хората да приемат скуката като нещо полезно, а не
постоянно да бягат от нея
– още по-малко да чувстват вина за нея. Според нея
елиминирането на скуката
автоматично елиминира и
всяка гениална, креативна мисъл, която произлиза
от нея и от „автопилота“ на
мисълта. Ман отбелязва,
че шефове, които искат постоянна и неизменна концентрация и вдъхновено
мислене от служителите
си, а заклеймяват скуката
и ефективното„правене на
нищо“, всъщност неволно
намаляват креативното мислене сред екипа си.

Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
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Интернет е на път да
Вместо да работим, когато сме найпродуктивни, висим в социалните мрежи стане леко "претъпкан"
"Една от най-честите грешки, които хората правят, е след като
станат от сън да седнат
пред компютъра и да
проверят имейла си, а
също и профилите си
в социалните мрежи",
казва Джеймс Дюк,
преподавател по психология в Университета
Дюк в САЩ.
Човек е най-продуктивен през първите няколко часа след като
се събуди. Най-подходящите часове за труд,
било то физически или
умствен, са два часа
след като напълно се
разсъни.
"Хората пропиляват
сутринта си пред компютъра докато четат
имейли, ровят се в ин-

Ако имате чувството, че интернет все повече
заприличва на кварталния ви магазин по отношение на претъпкаността, „спокойно”. Нещата няма
да се оправят в скоро време. Дори напротив...
През следващата 2015 г. 2,89 млрд. души ще
бъдат онлайн (което се равнява на 42,4% от населението на света). Тази цифра ще бъде по-голяма
с 6,2 на сто в сравнение с тази година. Ситуацията ще става все по-тежка – през 2018 г. онлайн
се очаква да бъдат 3,6 млрд. души. (половината
от населението на света). Това сочи ново изследване на изследователската компания eMarketer.
От там обясняват, че прогнозите им се основават до голяма степен на все по-големия достъп
до мобилни телефони и широколентов интернет
в развиващите се пазари като Индия и Индонезия. Това става ясно от информацията на сайта
Mashable.
Същевременно много компании предприемат
различни инициативи, с които искат да накарат повече потребители да влязат в итнернет.
Например – неправителствената организация
Internet.org доставя безплатна информация в части от Замбия и Южна Африка. Компанията, която беше стартирана от основателя на Facebook
Марк Зукърбърг с помощта на различни технологични фирми, има амбиция да се разпространи и
из други части на света.

тернет или в социалните мрежи и не усещат
как е станало обедно
време. Ако не прахосваме тези цени часове, ще
бъдем по-продуктивни
и по-лесно ще постигнем целите си", казва
Джеймс Дюк, като добавя, че "обикновено хората са най-продуктивни
сутрин, а най-добри са
двата часа, след като напълно се разсъним".
Заниманията, свързани със социалните
мрежи и развлекателните сайтове в интернет
не изискват висок познавателен капацитет на
мозъка, затова могат да
бъдат оставени за покъсно през деня, съветва преподавателят по
психология.

Държавите
натискат
все
повече
Facebook убийци Facebook за разкриване на лични данни
След 35 години
сексът ще е мит
Британски криминолози представиха резултатите от първото изследване за това, как осъдените за убийство за ползвали социалната мрежа
Facebook за извършването на престъпленията
си.
За периода 2008-2013 година са били установени 48 случаи на Facebook убийства, пише
Howard Journal of Criminal Justice.
Така специалистите определили шест типа
Facebook убийци.
Представителите на първия тип реагират на
постове в социалната мрежа, ядосват се на тях,
след което ликвидират автора им.
„Информаторите” съобщават за намеренията
си с помощта на социалната мрежа или за това,
че вече са го направили, за да демонстрират „успеха и силата си”.
„Антагонистите” започват спор, който прераства в конфликт със заплахи за убийство, които в
крайна сметка се реализират.
„Фантазьорите” използват Facebook за създаването на своя въображаем свят (еротичен,
изпълнен с лукс и т.н.) и могат да прибегнат до
убийство, когато границата между фантазията и
реалността се окаже размита, или за да не позволяват на някой да разкрие лъжата им.
„Преследвачите” създават фалшиви акаунти,
за да подмамят жертвите си и да ги уговорят да
се видят наживо.
„Самозванците” публикуват постове от чуждо
име, за да получат достъп до информация, която
се съдържа в чуждите профили.
Учените се въздържат от това да обвинят социалната мрежа, като виновник за тези престъпления.
Сайтовете, като Facebook, се превърнаха във
важна част от съвременния живот. Те не са повиновни за убийствата, отколкото оръжието на
убийството. Важни са намеренията на хората, а
не техническите средства за реализацията им,
отбелязват авторите на изследването.

С близо една четвърт са се увеличили
исканията, които правителствата на отделните държави отправят
към социалната мрежа
Facebook за разкриване на информация за
конкретни потребители.
Според последното
издание на Government
Requests Report, през
миналата година са
отправени 34 946 искания. Facebook обаче не
е удовлетворил всич-

ките - всъщност е дал
данни за 19% по-малко
хора, отколкото през
2012 година.
През юни тази година социалната мрежа
се бореше срещу решение на окръжен съд
в Ню Йорк, с което се
изискваха данните на
381 потребители на
Facebook.
Facebook
отказа да изпълни нареждането с аргумента, че исканията за
събиране на дигитални данни трябва да са

също толкова конкретни и специфични, както
и полицейските нареждания за обиск и откриване на физически
доказателства.
За отбелязване е и
факта, че новото издание на Government
Requests Report бе
обявено в деня на частичните избори в Съединените щати сякаш,
за да послужи като
леко напомняне на гласоподавателите, отиващи към урните.

Към 2050 година мъжете и жените ще престанат да правят секс за продължаване на рода.
Това твърди прогноза на учените от университета в Станфорд.
Вместо това хората ще използват метода ин
витро, замразяването на яйцеклетки и сперматозоиди в млада възраст, след което ще се стерилизират. Това ще позволи напълно да се изключи
вероятността от появата на непланирани деца.
Тази стратегия ще позволи на хората да стават
родители много по-късно. Напр., 20-годишнит е
жени, замразили яйцеклетките си ще могат спокойно да развиват кариерата си до 40-45 годишна възраст, след което да износят и родят детето
си.
Учените са убедени, че в западните общества,
сексът ще служи единствено за развлечение, а
по-сериозната му задача - продължаването на
рода, ще бъде прехвърлена на съвременната наука.

Пръцкането в Китай струва
хиляди долари годишно

Меко казано, странна професия съществува в
Китай. Оказва се, че там има хора с нелеката задача за преценяват дали изпусканите газове от
някой друг миришат здравословно или не.
Според някои специалисти специфичната миризма може да „разкаже” много за състоянието
на човешкия организъм.
Куриозно или не, има
хора, които са се нагърбили с практикуването
на тази професия, а и
защо не, след като печелят от нея $50 хил.
годишно.
Изискванията
към
кандидатите
„подушвачи” са следните: те
трябва да са на възраст
от 18-45 години, да нямат дефекти на носа, да
не пушат и да не страдат от алкохолна зависимост.
Припомняме,
че
преди време учените
доказаха, че кучетата може да установят
рак на простата при
пациент, подушвайки
неговата урина и екскременти.

Емотиконите вече няма да са само жълти

Видът на емотиконите, които често
използваме в онлайн
общуването и писането на SMS-и, скоро ще се промени.
Въпреки че и в момента има вариации,
по-голямата част от
тях са жълти. От догодина обаче ще се
смени цвета им, за
да отразяват по-добре расовото разнообразие по света.
Това съобщава АФП.
"Хората по света
държат емотикони-

те да съответстват
повече на разнообразието на човечеството и да бъдат
съобразени с цвета
на кожата на различните
етноси",
четем в документ,
публикуван от Марк
Дейвис от Google
и Питър Едбърг от
Apple.
Промените трябва
да бъдат одобрени
от международния
консорциум Уникод,
универсалния набор
от символи на всич-

ки езици, и да видят
бял свят в средата на
2015 година.
Емотиконите
на
Уникод
изобразяват хора или части
от човешкото тяло.
Но
първоначално
те са били японско
изобретение, поради което цветът на
кожата им е доста
светъл. Новите графични човечета ще
бъдат съобразени с
класификацията на
Фицпатрик, дерматологична скала, която

определя шест вида
кожа според реакцията й на слънчевите
лъчи.
Емотиконите бяха
разработени най-напред в Япония, но
след това бяха възприети от цял свят.
Те включват каталог от изображения (цветни сърчица, цветя, животни,
транспортни
средства и др.), както и
много варианти на
смайлито с различни
изражения.

Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
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ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ÇÄÐÀÂÅ

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

Който не може да дойде да
се обади на
тел.: 0894 47 57 50
и 0890 300 165

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

Продавам АПАРТАМЕНТ
– тухлен, на ул. „Скопие” 18,
ет. 1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898

F-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

От 100 овце продавам 20
по избор /МЛАДИ ЖИВОТНИ/
- ОВЦЕТЕ СЕ НАМИРАТ
ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Тел.: 0889 49 11 20

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

(1-4)

(1-2)

WWW.PAPUROVSHBAL.COM
Продавам ЕТАЖ ОТ
и още много оферти...
КЪЩА в близост до „БоОчаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!
рово око” в Търговище. Продавам АПАРТАМЕНТ – ул.
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:
Тел.: 0878 816 884 „Паисий” 17б в Търговище; ап. 18;
óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
ет. 6 /непоследен/; 60 кв.м.; локално
êâ. ÂÀÐÎØÀ êâ. ÂÀÐÎØÀ Продавам: ЪГЛОВА
парно, отремонтиран. Цена по догоúãëîâ ïàðöåë
òèõà è ñïîêîéСПАЛНЯ с ракла – 60 лв.;
ñ óë. “Êàòðàíà ïðåñå÷êà íà
варяне. Тел.: 089 74 71 768

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

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ДИВАН с клик кляк механизъм – 60 лв.; ХОЛНА Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
МАСА – 30 лв.
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел.: 0899 83 48 26
(1-4)

óë. “Ðàêîâñêè”

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690

(1-4)

ôèëîâ”

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

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

(1-4)

ТРИСТАЙНИ, панел
78 кв.м. Здравна каса, ет. 7
39 900
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
98 кв.м. кв. Изток, ет. 2, с таванска и маза
98 кв.м. Пазара, ет. 5
69 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, напълно
обзаведен, 2 климатика
67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
70 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Борово око, ет.1 (жил.), лукс.
ремонтиран, обзаведен
170 000
120 кв.м. Център, ет. 2, шпакловка,
PVC, газ, таванска
65 000 EUR
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
70 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000

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

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Продавам РАВНО ДВОРНО МЯСТО
в кв. Бряг /935 кв.м./ с разрешение за строеж и проект на жилищна сграда
Тел.: 0894 39 59 82 и 0899 89 89 47

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
72 кв.м. Пазара, ет. 3, тристаен, ЕПК
53 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
86 кв.м. Ид. център, ет.3, отремонтиран,
частично обзаведен, таванска 66 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5 (непоследен)
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
62 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), ново
строителство, завършен вид 99 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000

СЪОБЩЕНИЯ

ÁÈÇÍÅÑ

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀÅÌÈ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ÑÐÎÊ ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
01.12. 2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.
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www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157



Ñïåöèàëèçèðàíà
очна болница
"д-р Тасков"
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Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
обслужващ център Търговище и Шумен уведоВ отлично състояние.
мява своите клиенти, че:
на ул. „Братя МиладиНа 24.11.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложВ
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена 5000 лева.
ни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ,
нови” 19 в Търговище,
бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
близо до Огледалото;
Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, ще
ул.Граф Игнатиев от №23 до №33 и от №32 до №38.
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам ВТОРИ ЕТАЖ ОТ
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
КЪЩА
в
Търговище
/80
кв.м./
с
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Търся мъж за гледане на болен.
Тел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. гараж. Тел.: 0885 192 825 Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ULUSOY
количества.
Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
LTD
РЕКЛАМНА
след ремонт тел. 0892 454 618
търси да назначи

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ВИЛА в местността „Кованлъка” – отремонтирана; с вътрешно обзавеждане; годна за живеене; с ток и вода; с
тераса; панорамен изглед; леснодостъпно място; с нотариален акт; дворно
място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69

отговорни:

Международен
шофьор на товарен
автомобил

Условията на работа са следните: - заплащане – 1 800 евро
+осигуровки
- отлични условия на работа с нови, отлично оборудвани
камиони, съответстващи на
най-съвременните европейски
стандарти.
Лице за контакт и повече
информация: Гюлсер Каваклъ –
тел.: 084 58 00 76;
GSM – 0897 416 810

ТАРИФА

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

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

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.
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Арендатор на с. Изворово,
общ. Антоново, обл. Търговище
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Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

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

Тракия Глас България ЕАД
Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :

ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ - 2 БР.
Изисквания: - Познания относно машините
за производство на домакинско стъкло
Кандидатите могат да изпращат автобиография
и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв.
Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД,
отдел „Човешки Ресурси” или на е-mail: garif@sisecam.
com. Краен срок за подаване на документи 27.11.2014г.

Давам под наем
таванска гарсониера в района
на Стоматологията – обзаведена
Наем: 100 лв./
месечно
 0886 45 93 96

Давам под наем
Продавам
апартамент /кухня,
спалня и хол/ до ПАНЕЛЕН ГАРАЖ
Енергото в Търго- на ул. „Брегалвище – необзавеница” 2А /ап.
ден. Подходящ за
11, ет. 4/
семейство
 08 999 20 160
 0892 944 820

27 ноември 2014 г.

6 страница

ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Огън в кръвта
21.00 ч. - екшън

27 ноември
БНТ 1

20:30 Разделени заедно - драма 20:00 От местопрестъплението
22:30 Приятели - сериал
- сериал
bTV Action
21:00 Огън в кръвта: Високо
09:00 Експериментът - сериал 23:30 Предградие - сериал
напрежение - драма
10:00 В. И. П. - сериал
bTV Lady
11:00 Опасен град - драма
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 22:55 От местопрестъплението
- сериал
13:00 Точен изстрел - драма
09:00 Детето отказва да се
23:55 Виртуално - трилър
храни - документален
15:00 Survivor: Камбоджа 10:00 Пътешествия - лайфстайл
реалити
Diema TV
10:30 Път към висшата мода - 09:00 Военни престъпления 16:00 В. И. П.- сериал
модно предаване
17:00 Експериментът - сериал
сериал
11:00 Шопинг съветник - модно 10:00 Къл Завоевателя - прик17:45 УЕФА Лига Европа предаване
студио
люченски
11:30 Модерно - токшоу
18:00 УЕФА Лига Европа:
12:00 На гости на третата
Динамо Москва - Пана- 12:30 Диво сърце - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
тинайкос
12:30 Новата мисия невъзмож15:00 Свързани съдби - сериал
20:00 УЕФА Лига Европа:
на - сериал
16:00 Престъпления и страсти 13:30 Медикоптер 117 -сериал
Волфсбург - Евертън
- сериал
22:00 УЕФА Лига Европа:
14:30 Кобра 11 - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 15:30 Среднощен ездач -сериал
Селтик - Залцбург
18:00 Опасни тайни - сериал
00:00 УЕФА Лига Европа
16:30 Военни престъпления 19:00 От обич - сериал
сериал
bTV Cinema
20:00 Свързани съдби - сериал 17:30 Новата мисия невъзмож08:00 Никита - сериал
21:00 Цветовете на любовта на - сериал
09:00 Убийството - сериал
сериал
18:30 На гости на третата
10:00 Сфера - трилър
22:00 Стъклен дом - сериал
планета - сериал
13:00 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 19:00 Медикоптер 117 -сериал
14:00 Убийството - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
Nova TV
15:00 Престъпления от класа 21:00 Клоунът - сериал
06:20 Здравей, България
сериал
22:00 Враг пред портата 16:00 Арестувани в Парадайз - 09:30 На кафе - НТВ
драма
11:30 Бон Апети
комедия
00:40 Клоунът - сериал
12:00 Новините на Нова
19:00 Докосване - сериал
12:30 Опасна красота - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
TВ 7
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Танцувай с мен - драма
09:30 Момичето с червения
23:30 Пустинята - приключенски 14:30 Момичето, което обичах
шал - сериал
- сериен
10:30 Карма - драма
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
11:30 Кръвни сестри - сериал
08:00 Шоуто на Том и Джери16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
bTV
анимационен
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Превратностите на
06:30 Тази сутрин
09:00 Шоуто на Слави
19:00
Новините
на
Нова
живота - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Мафиоти - комедия
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 14:00 Лекар в планината 12:00 bTV Новините
12:00 Напълно непознати 2014 - реалити
сериал
сериал
12:30 Шоуто на Слави
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:00 Въпрос на гледна точка
13:00 Столичани в повече 13:30 Тайните на времето22:00 Х Factor - музикално шоу
- ток шоу
сериал
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
14:00 По средата - сериал
15:30 Светлината на моя
23:30 Новините на Нова
16:00 Черна роза - сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
живот - сериал
17:00 Нюзрум
Kino Nova
15:30 Предградие - сериал
17:00 bTV Новините
18:30 НОВИНИ
10:00 Отмъщението - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:30 Лице в лице
19:30 Акцент
11:00 Убийства в Мидсъмър 18:00 Времето лети - сериал 17:00 Комиците - шоу
20:00 Справедливостта на
сериал
18:00 По средата - сериал
19:00 bTV Новините
Кара - сериал
13:00 Контролна кула - комедия
18:30 Столичани в повече 20:00 Милост - сериал
21:00 Федерални свидетели 15:30 Клиентът - трилър
сериал
21:30 Survivor: Камбоджа сериал
18:00 Отмъщението - сериал
19:30 Напълно непознати
реалити
22:00 Новини
19:00 Д-р Хаус - сериал
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Следвай ме - игрален
филм
14:20 Япония днес
14:30 Отворени досиета документален
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Американска мечта,
произведено в България
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Виляреал
- Борусия /Мьонхенгладбах/ - пряко

23:30 bTV Новините

ПЕТЪК

bTV Cinema - 21.00 ч. - приключенски
Властелинът на пръстените

28 ноември
БНТ 1

10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Точен изстрел - драма
13:00 Легенда за червения
дракон - екшън
14:30 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
15:00 Survivor: Камбоджа
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Истинско правосъдие сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Ромео трябва да умре екшън
00:15 Истинско правосъдие сериал

20:30 Вярвай в чудеса - фентази 20:00 От местопрестъплението
22:30 Приятели - сериал
- сериал
23:30 Парченца живот - сериал 21:00 Кралят на скорпионите приключенски
bTV Lady
22:55 От местопрестъплението
09:00 Детето отказва да спи - сериал
документална поредица
10:00 Пътешествия - лайфстайл 23:55 Огън в кръвта: Високо
напрежение - драма
10:30 Път към висшата мода модно предаване
Diema TV
11:00 Шопинг съветник 08:50 Военни престъпления лайфстайл
сериал
11:30 Модерно - токшоу
09:50 Враг пред портата 12:30 Диво сърце - сериал
драма
14:00 От обич- сериал
12:30 Новата мисия невъзмож15:00 Свързани съдби - сериал
на - сериал
16:00 Престъпления и страсти 13:30 Медикоптер 117 - сериал
- сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! 17:00 Огледален свят - сериал
сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
15:30 Среднощен ездач 19:00 От обич - сериал
сериал
bTV Cinema
20:00 Свързани съдби - сериал 16:30 Военни престъпления 08:00 Никита - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
09:00 Убийството - сериал
сериал
17:30 Новата мисия невъзмож10:00 Танцувай с мен - драма
22:00 Стъклен дом - сериал
на - сериал
13:00 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 На гости на третата
14:00 Убийството - сериал
планета - сериал
15:00 Престъпления от класа Nova TV
19:00 Медикоптер 117 - сериал
сериал
06:20 Здравей, България
20:00 Кобра 11: Обади се! 16:00 Огнена стихия - екшън
09:30 На кафе - НТВ
сериал
18:00 Докосване - сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Клоунът - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Властелинът на пръсте12:30 Опасна красота - сериен 22:00 Полицейска мрежа комедия
ните: Завръщането на
13:30 Моята карма - сериен
bTV
краля - приключенски
14:30 Момичето, което обичах
TВ 7
06:30 Тази сутрин
00:45 Месец любов - драма
- сериен
09:30 Момичето с червения
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Новините на Нова
шал - сериал
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
16:30 Малката булка - сериен
10:30 Карма - драма
08:00 Шоуто на Том и Джери12:30 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Кръвни сестри - сериал
анимационен
13:30 Тайните на времето19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
09:00 Комиците - шоу
сериал
10:00 Разделени заедно - драма 20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 13:00 Превратностите на
15:30 Светлината на моя
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ
живота - сериал
12:00 Напълно непознати живот - сериал
22:00 Голямата уста - ток шоу
14:00 Лекар в планината сериал
17:00 bTV Новините
23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
13:00 Столичани в повече 17:30 Лице в лице
23:30 Новините на Нова
15:00 Въпрос на гледна точка
сериал
18:00 Времето лети - сериал
- ток шоу
14:00 По средата - сериал
Kino Nova
19:00 bTV Новините
15:30 Новини
14:30 Клуб Веселие - сериал
10:00 Отмъщението - сериал
20:00 Милост - сериал
16:00 Черна роза - сериал
15:30 Предградие - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
21:30 Гласът на България
17:00 Нюзрум
16:00 Приятели - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър - шоу
18:30 НОВИНИ
17:00 Шоуто на Слави
сериал
22:30 Шоуто на Слави
18:00 По средата - сериал
14:00 Американска приказка - 19:30 Акцент
23:30 bTV Новините
20:00 Справедливостта на
18:30 Столичани в повече анимационен
Кара - сериал
сериал
15:45 Едно за из път - драма
bTV Action
21:00 Федерални свидетели 19:30 Напълно непознати 18:00 Отмъщението - сериал
09:00 Експериментът - сериал
сериал
сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен контрол пряко
14:15 Обзор Лига Европа
14:45 Д-р Г.М.Димитров документален
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Салон на изкуствата:
Хофманови разкази от
Жак Офенбах /1 част/
17:35 Европа на фокус
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2008г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Дъждовен мирис над
Балканите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Зелена светлина
23:20 На границата - тв филм

СЪБОТА

Diema TV - Слипърс
22.00 ч. - криминален

29 ноември
БНТ 1
08:55 Саладин - анимационен
09:20 Приключенията на
Пинокио – детски
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Бразди
13:05 Иде нашенската музика
- фолклор
14:05 Малки истории
14:55 Пътят на едно разглезено дете - филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Дискавъри: Когато Рим
управляваше Египет
-документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Време за любов - филм
23:40 По света и у нас
23:55 Празници на изкуствата
Аполония 2014

17:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Извън играта - сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Френска Лига 1: Рен Монако
23:00 Ню Джак Сити - драма
01:00 Блокада - екшън

bTV Cinema

07:00 Огнена стихия - екшън
09:00 Арестувани в Парадайз комедия
11:30 Месец любов - драма
14:00 Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля - приключенски
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Опасен съсед - драма
23:15 Кой е баща ни? - комедия
01:30 Луд град - драма

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
bTV
10:00 Вярвай в чудеса - фантас07:00 Трета смяна - сериал
тичен
08:00 Тази събота
12:00 Такеши касъл - риалити
11:00 Cool…T - лайфстайл
13:00 Семейство Флинстоун 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Аляска - приключенски 15:00 Столичани в повече сериал
15:10 Аламинут - шоу
15:40 Процес от класа - драма 18:00 Да, мило - сериал
19:00 Двама мъже и половина
18:00 Survivor: Камбоджа - сериал
студио
20:30 Дъстън сам в хотела 19:00 bTV Новините
комедия
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - шоу 22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Двама мъже и половина
22:00 Комиците - шоу
- сериал
23:00 Универсален войник:
Завръщането - екшън
bTV Lady
00:50 Добрият син - драма
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Редакцията - сериал
bTV Action
08:30 Дивата муха- предаване 11:00 Шопинг съветник - модно
предаване
за екстремни спортове
11:30 Кухнята на Звездев
09:30 Survivor Камбоджа 12:00 Гласът на България - шоу
реалити
15:00 Стъклен дом - сериал
11:30 Легенда за Черения
17:00 Изборът на Лара - сериал
дракон - екшън
13:30 Ромео трябва да умре 20:00 Папараци - шоу
21:00 Цветовете на любовта - екшън
сериал
15:30 Верижна реакция 22:00 Пепел от рози - сериал
драма

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Football, директно
22:00 Слипърс - криминален
01:00 Горещи моменти еротика

Diema Family

08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Цената на славата сериен
12:20 От любов и страст романтичен
14:10 Круиз към щастието:
Австралия - романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Нова Зеландия завинаги - романтичен
Kino Nova
08:10 Детски анимационен блок 21:50 Круиз към щастието:
Австралия - роман09:30 Американска приказка тичен
анимационен
23:45 Езо ТВ
11:15 Едно за из път - драма
Nova Sport
13:30 Монте Карло - драма
15:45 Кралят на скорпионите - 14:45 Футбол: Уест Бромич
Албиън - Арсенал,
приключенски
мач от английската
17:40 Шантава компания Висша Лига
комедия
20:00 От местопрестъплението 19:30 Футбол: Съндърланд Челси, мач от англий- сериал
ската Висша Лига
21:00 Аз, ти и Дюпри - комедия
23:15 От местопрестъплението
TВ 7
- сериал
08:00 В търсене на съкровището - сериал
Diema TV
08:50 Амика - сериал, Белгия
09:45 Комисар Рекс - сериал
09:45 Омагьосаното езеро 10:45 Полицейска мрежа семеен
комедия
13:00 Студио А ПФГ, директно 11:30 Голямата рифова долина - документален
13:30 Футбол: Славия - Ботев
Пловдив - мач от А ПФГ, 12:30 Новини
13:00 Ченгета - сериал
директно
15:25 Студио А ПФГ, директно 14:00 Клиничен случай сериал
16:00 Невероятна ваканция 14:30 Фенове - комедия
комедия
18:00 Студио А ПФГ, директно 16:30 TOP GEAR
18:30 Светът на Висшата Лига 17:30 Пряка демокрация
19:00 Студио Carlsberg Premium 18:30 НОВИНИ
19:30 Сбогом ергенски живот
Football, директно
- комедия
19:30 Футбол: Съндърланд
21:40 Новини
- Челси - мач от английската Висша Лига, 21:50 Икар - екшън
23:30 Заличено минало директно
драма
21:30 Студио Carlsberg Premium

bTV - 12 години в робство
23.00 ч. - драма

30 ноември
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Златните гласове на
Златният Орфей:
Шоуто, което… не
продължи
13:35 В сянката на властта
2 - тв филм
14:25 Съдилището - филм за
филма
14:55 Дерсу Узала - игрален
филм
17:15 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Скандали
на древния свят - документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 На границата - тв филм
21:45 Град на мечти - документален
23:05 По света и у нас
23:20 Нощни птици Развлекателно предаване
00:20 Твърдоглавецът - филм

Nova TV

07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
13:00 Бебе на борда - комедия
15:00 Съдби на кръстопът - НТВ
16:00 Футбол: Левски - Литекс мач от А ПФГ, директно
18:00 Ничия земя - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Карибски пирати:
Сандъкът на мъртвеца приключенски
23:00 Кралете на мамбото драма

16:00 Италианска Серия А:
Милан - Удинезе
18:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
19:00 Италианска серия А:
Ювентус - Торино
21:00 Италианска серия А студио
21:45 Италианска серия А: Рома
- Интер
23:45 Италианска серия А студио
00:00 Огън под земята - екшън

bTV Cinema

07:00 Перфектен план - драма
09:00 Луд град - драма
11:15 Опасен съсед - драма
13:30 Кой е баща ни? комедия
15:45 Пустинята - екшън
18:00 Седем часа разлика сериал
21:00 Джон Кю - драма
23:15 Изтезаване - трилър

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Дъстън сам в хотела комедия
12:00 Майк и Моли - сериал
bTV
13:00 Семейство Флинстоун 08:00 Тази неделя
сериал
11:00 Търси се… - токшоу
15:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Домашен арест - ситком
17:00 Комиците - шоу
13:00 Да охраняваш Тес 18:00 Да, мило - сериал
комедия
15:00 Луд живот - комедия
19:00 Двама мъже и половина
17:00 120 минути
- сериал
19:00 bTV Новините
20:30 Мартин и Луис - драма
19:30 bTV Репортерите
22:30 Майк и Моли - сериал
20:00 Гласът на България
23:3 0Двама мъже и половина
- шоу
- сериал
22:00 Папараци - шоу
bTV Lady
23:00 12 години в робство 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
драма
09:00 Редакцията - сериал
bTV Action
11:00 Шопинг съветник - модно
08:30 Survivor: Камбоджапредаване
реалити
11:30 Кухнята на Звездев
11:30 Блокада - екшън
12:00 Предай нататък - шоу
13:30 Ню Джак Сити - драма 14:00 Стъклен дом - сериал
15:30 Италианска серия А 17:00 Изборът на Лара - сериал
обзорно предаване
20:00 Cool…T - лайфстайл

21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Редакцията - сериал

драма
22:40 Бандата на Кели - приключенски
01:00 Фрактура - рок музика

07:00 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Ловът на мишката - драма
14:30 Извън новините с Ани
Салич
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 Разследване
20:00 Бевърли Хилс Чихуахуа
- екшън
22:00 Обществен враг - трилър
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Цената на славата сериен
12:20 Триумфът на любовта романтичен
14:10 Круиз към щастието:
Джърси - романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Магията на Нова Зеландия - романтичен
21:50 Круиз към щастието:
Джърси - романтичен
23:45 Езо ТВ

Nova TV

Kino Nova

08:10 Уроци по целуване комедия
10:15 Шантава компания комедия
12:35 Принцеса дьо Монпансие
- драма
15:30 Аз, ти и Дюпри - комедия
17:45 На Уонг Фу, с благодарности! - комедия
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Шпионин по неволя екшън-комедия
22:45 От местопрестъплението
- сериал
23:45 Птиците - ужаси

Diema TV

09:55 Слипърс - криминален
13:00 Студио А ПФГ, директно
13:30 Футбол: Марек - ЦСКА мач от А ПФГ, директно
15:15 Студио А ПФГ, директно
15:30 Футбол: Лудогорец Локомотив София - мач
от А ПФГ, директно
17:30 Студио А ПФГ, директно
17:45 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
18:00 Футбол: Тотнъм Хотспър
- Евертън - мач от английската Висша Лига,
директно
20:30 Командир на взвод -

Diema Family

Nova Sport

15:30 Футбол: Саутхямптън
- Манчестър Сити,
мач от английската
Висша Лига - пряко
18:00 Футбол: Тотнъм Хотспър - Евертън, мач
от английската Висша Лига

TВ 7

08:50 Амика - сериал
09:45 Кой не харесва коледа?
- драма
11:30 Голямата рифова долина - документален
12:30 Новини
13:00 Хранилище 13 - фантастика
14:00 Зовът на дълга - сериал
15:00 В търсене на истината
- документална
поредица
16:00 Под същата луна драма
18:00 Жега - разследваща
журналистика
18:30 Новини
19:30 Цветът на кожата драма
21:40 Новини
21:50 Хипнотизаторът - драма
00:10 Сърфист - комедия

Четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Прочетохме
за вас от в.
"Животът днес"
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ПЕТЪК



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО



СЪБОТА

ТОП ВИЦ
Клиент
купува
яйца. Магазинерът
му дава доста замърсени:
– Господине, много мръсни яйца
продавате! – недоволства клиентът.
– Какво да правя,
като във фермите
правят икономии и
не дават тоалетна хартия на кокошките!
***
Заек върви из
гората и среща
странно животно.
– Ти какво си?
– Аз съм лисицотигър.
– И как така?
– Ами баща ми е
тигър, а майка ми е
лисица.
Продължава заекът и среща друго
странно животно.
– Ти какво си?
–
Хипопотамослон. Баща ми е
слон, а майка ми е
хипопотам.
Продължава заекът и среща трето
странно животно.
– Ти какво си?
– Конска муха.
– Еее! Това вече
не може да е вярно!

Разкриха на каква възраст
достигаме пика на щастието
ват средно с 14
години по-млади.
Анкетата
разкрива
и
най-големите
съжаления на
хората над 50
години.
Найголям процент
- една четвърт
от участниците
в допитването,
споделят,
че
най-много съжаляват,
че
не са
опоз-

уведомява своите клиенти, че

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

нали достатъчно света. Една
пета от анкетираните 1000
души
вярват,
че са сключили
брак с погрешни хора. Един
на всеки шестима съжалява, че
не е избрал различен професионален път.
В ъ п р е к и
всички тези съжаления, обаче,
пикът на задоволство от живота се отчита
на 52 години. На

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

ТЪРГОВЕ

НЕДЕЛЯ

Багрите на късната есен

се чувстват по-доволни от
живота и смятат, че могат
да се справят с всяка ситуация, в която той ги поставя.
Любовта също изпълва
с по-голямо задоволство
от всякога прехвърлилите 50-те - над една трета
от тях не крият, че ценят
партньора си повече от
всичко.
Резултатите от проучването показват още, че
една четвърт от хората на
средна възраст се чувст-
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Казват, че животът започва на 40 години. Данните от ново проучване,
направено във Великобритания, обаче разкриват,
че хората достигат пика
на щастието 12 години покъсно на 52-годишна възраст, пише в. "Дейли експрес".
Над 50 процента от
участниците в допитването на социалната мрежа
Silversurfers.com споделят,
че след прехвърлянето на
половинвековния юбилей

ОБЯВИ



тази възраст натрупаният
житейски опит позволява
на хората да се справят с
различни ситуации. Чувството на щастие се подсилва и от по-голямата
самоувереност на индивидите, както и от факта, че
те спират да се интересуват от чуждото мнение и
се занимават само с неща,
които са им приятни. На
средна възраст също така
хората се радват на всеобщо уважение и разполагат
с повече свободно време.
И въпреки че част от
индивидите на средна
възраст не са добре подготвени финансово за

старини - близо 30 процента признават, че нямат никакви спестявания,
те запазват оптимизма си
и планират пътешествия
на по-късен етап. От тези,
които все пак са заделили
пари, една трета казват,
че са готови да ги похарчат за пътешествия и само
една пета предпочитат да
ги "кътат"
за поспокоен
пенсионерс к и
живот.

0893 693 202 от понеделник до събота!

Кои са найнадарените
мъже на
Балканите
Сърбите, босненците и
албанците са най-надарени
на Балканите, българите,
македонците и турците са
средно надарени, а при румънците и гърците положението е отчайващо.
Българите държат златната среда в класацията
с най-надарени нации на
Балканите, показва световното годишно изследване,
публикувано в everyoneweb.
com. Средната дължина на
мъжкия "инструмент" в България в 14,09 см. Следват
словенците с 14,01 см, македонците с 13,98 см, турците с 13,98 см.
България не е шампионът
на Балканския полуостров,
но все пак не сме и за жалене. Преди нас от нашите
съседи се нареждат сърбите - 14,87 см, босненците с
15,65 см, хърватите - 14,77
см, албанците с 14,19 см.
Наистина зле е положението в Гърция - 12,18 см,
и Румъния, където мъжете
могат да зарадват половинките си с 12,73 см.
Резултатите от изследване за средният размер
на пениса в цяла Европа
показват, че средната му
дължина е 7,3 см, а във възбудено състояние достига
15,4 см. Най-големият член
в историята на медицината
е с дължина 34 см.
Откроява се разликата в
големината между различните нации. Чернокожите
са най-надарени, следват
белокожите, а при азиатците размерът намалява.
В световен мащаб рекордьорите живеят в Конго със
17,93 см, следвани от Еквадор - 17,77 см. Най-малък
е размерът в Непал - едва
9,3 см, Тайланд - 9,43 см и
Южна Корея - 9,66 см.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

