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Саниране. Как и Защо?
Пресконференция в областната администрация за подробностите по Програмата
Катя ХРИСТОВА
Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните
жилищни
сгради бе основната
тема на пресконференция, свикана в областната управа. Тук бяха
областният управител
Светлин Бонев, заместниците му Йорданка Георгиева и Стефан Иванов, както и народният
представител от ГЕРБ
Дарин Димитров. Пред
присъстващите журналисти бяха разяснени
основните моменти на
Програмата, начините
за включване в нея и
някои проблеми.
В Програмата могат
да се включат всички
многофамилни жилищни сгради, строени по

индустриален способ –
едропанелното жилищно строителство, пакетно повдигани плочи или
едроплощен кофраж.
Най-важното условие
е в сградата да има
поне 36 самостоятелни обекти с жилищно
предназначение. Пет
са основните стъпки,
които трябва да се извървят, за да се кандидатства по националната програма, а именно:
етажната собственост
да регистрира сдружение на собствениците
по реда на Закона за
управление на етажната
собственост в съответната община и регистър
БУЛСТАТ; да се вземе
решение за обновяване
на сградата с минимум
67% собственост на иде-

В столицата на Монголия

ални от общите части в
сграда, както и всички
собственици да дадат
съгласието си съответната община да реализира дейностите по
сградата. Сдружението
на собствениците трябва да подаде заявление
за кандидатстване пред
общината, (на 4 стр.)

Паметник на кирилицата ще бъде построен
в столицата на Монголия Улан Батор. Това
съобщи
археологът
проф. Николай Овчаров
по време на своеобразната пресконференция
в скалния манастир
край село Крепча на 22
януари. Там той разказа
подробно за най-стария
запазен надпис на кирилица тук, датиран от
921 г., а заедно с Ангел

Времето ни отдалечава от онези януарски дни
на 1878 г., когато се водят боевете за освобождението на Търговище и на страната от турско
робство. Всъщност, в тогавашния Ески Джумая
не става дума за боеве, а за поголовно избиване на
местното население, за кръв, трупове по улици и
домове, за писъци от ужас на майки и деца. По-смелите грабвали пушките, за да загинат в бой с башибозука, други бягали по горите околовръст.
Жестоко време. Свидни, незабравими жертви. Не са забравени и днес. Понякога протоколно,
друг път на гребена на спомени – си припомняме
имена и факти, редим цветя на святите места…
И сме свободни. Имаме народ, държава и бъдеще,
които държим в ръцете си. Затова отдайте
почит. Спомнете си и не забравяйте как всичко това, от преживяното някога, е проправяло
пътя ни към днешния мирен и свободен ден.

"Самозащитата
на Търговище",
графика от
Симеон
Халачев

Крими шок

Паметник на Велосипедист
кирилицата загина на пътя
Проф.
Овчаров
показа
как ще
изглежда
паметника по
време на
своето
посещение в
скалния
манастир
край
Крепча
Конаклиев представиха
нови находки, разкрити
при разкопките на древния град Мисионис край
Търговище. За това
обаче ние ви информирахме в бр. 6 на „ТН”.
А сега ще се спрем поподробно на идеята на
издигането на паметник
на кирилицата, при това
не къде да е, а в Улан
Батор.
Идеята за паметник
на кирилицата (на 4 стр.)

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
137 ГОДИНИ ОТ
ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЩЕ
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
Божидар НИКОЛОВ
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Блъсналият го
шофьор напусна местопроизшествито

Мъж на 39 години от
търговищкото село Васил Левски почина на
място, след като е бил
блъснат от неизвестно
за сега превозно средство.
Инцидентът е станал
на 27 януари около 19
часа, когато мъжът се
връщал към дома си
след работния ден в
града. Неустановената
до момента кола го застигнала до надлеза,
близо до родното село
на починалия. Автомобилът, причинил пътния
инцидент, е напуснал
местопроизшествието.
От полицията уточниха, че неустановеният
автомобил се издирва.
На място на катастрофата са извършени два
огледа. По случая е
образувано досъдебно
производство.

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

Óâàæаеми ñúãðàæäàíè,

Честита 137-ма
годишнина от
Освобождението
на Търговище!

29 януари 1878 г. за мен е изключително важна дата, която белeжи не
само нашето минало, но е част и от настоящето ни.
Настояще, което идва със спомена и искреното ни желание да подчертаем, че никой и нищо не е забравено,
че дадените жертви в името на свободата и усилията на предците ни, не са били напразни.
137 години след това знаменателно събитие ние
продължаваме да носим заряда на дедите си за съзидание и възобновяване. Прекланяме се пред подвига
и саможертвата им и вървим напред с достойнство,
посрещайки новите очаквания от вас, нашите съграждани.
Позволете ми по този повод да ви отправя пожелания за здраве, сговор и искрено намерение за ползотворно партньорство.
Нека не забравяме девиза на града ни:”Бях, съм, ще
бъда!”

Красимир МИРЕВ,
кмет на община Търговище

ПЛАТЕНА
ПУБЛИКАЦИЯ

ДО KMETA
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

от собствениците на обекти в сграда с жилища и офиси
в гр. Търговище, ул. „Георги Бенковски“ № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Възразяваме срещу приемането на обект „Проект за обновяване и благоустройство на централна градска част на гр. Търговище“ в частта на извършени ремонтни дейности на ул. „Севастопол“,
находяща се между ул. „Георги Бенковски“ и ул.
„Васил Левски“, довели до движение на автомобилите до паркинга, обслужващ сградата на ул.
„Георги Бенковски“ № 1 по “тротоара”, в непосредствена близост до сградата и до входовете на
три търговски обекта.
Обновяването и благоустройството в горепосочената част от проекта не осигурява достъп на архитектурна среда на населението до жилищната,
офисна и търговска част на сградата, вкл. като се
отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.
В сградата функционират три образователни школи, които се посещават от много деца, движещи
се на групи. Поставените ограждения принуждават автомобилите, насочили се към паркинга на
сградата, да се движат по досегашната тротоарна
площ. Не е изградена обособена пешеходна зона
за безопасното преминаване на хора, което да е

необезпокоявано от движението на автомобили,
а площта, която преминаващите могат да използват е недостатъчна, като не отговаря на строителните норми, вкл. и на изискванията на Наредба
№ 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания. В резултат
на поставените заграждения се прекратява достъпа и до останалите сгради, по ул.Васил Левски, в
които функционират търговски обекти, чиито обслужване и зареждане е трудно достъпно и почти
невъзможно.
С оглед на горното, възразяваме срещу приемане на обекта в частта на извършени ремонтни дейности на ул. „Севастопол“, находяща се между ул.
„Георги Бенковски“ и ул. „Васил Левски“, като считаме, че същият не съответства на одобрения инвестиционен проект, респ. последният не е съобразен с
изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.
СОБСТВЕНИЦИ на обекти в сграда със смесено
предназначение в гр. Търговище, ул. „Георги Бенковски“ № 1: /следват подписи/

част от подписалите се под декларацията
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Започна Протести
данъчната ресурсни
кампания
Търговище

В община Търговище започва кампанията за плащане
на местните данъци и такси.
Съгласно Закона за местни данъци и такси това става на две
вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2015 г.
Пет процентна отстъпка ползват данъкоплатците, ако до 30
април предплатят изцяло данъка
върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и
таксата за битови отпадъци. Патентните данъци с 5 % отстъпка
могат да се платят до 31 януари
на текущата година.
Заплащането на данъците
става чрез дирекция "Местни
данъци и такси" в oбщина Търговище, чиито каси и терминали са в Центъра за административно обслужване, по банков
път, чрез пощенски записи и
ИЗИПЕЙ.
До 1 март Общината ще изпрати до задължените лица
уведомления за дължимите
местни данъци и такси.
За поредна година, за всички коректни данъкоплатци, платили целия размер на задълженията си, ще бъде организиран
жребий с 40 предметни награди, изтеглени в присъствието
на нотариус.

С протестни лентички
от началото на седмицата
своето недоволство изразяват учителите и специалистите в Ресурсния център
за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни
потребности в Търговище.
Символичният протест е
срещу предложенията в
Законопроекта за предучилищно и училищно образование, свързани с организацията на обучението на
децата със специални образователни потребности.
Всички, различни по своето естество дейности, ще
бъдат обединени в центрове за личностно развитие, уточни директорът на
Ресурсния център Христо
Христов и допълни, че по
такъв начин отговорностите ще се размият между
институциите.
Г-н Христов каза, че в
Търговищка област има
450 деца и ученици със
специални образовател-

Грижи за вашата градина

Четвъртък, 29 януари 2015 г.

на
учители Омуртаг Отбелязаха
Прояви за Освобождението
на Омуртаг и Търговище

паметната дата

ни потребности. За тяхното
обучение и възпитание се
грижат 44 учители и специалисти. Днес Ресурсният
център в Търговище обслужва всички тези деца,
но ако проектозаконът бъде
одобрен, центровете няма
да бъдат областни звена, а
ще трябва да се превърнат в
общински. Малките общини
обаче няма да могат да си
го позволят. В община Опака няма нито един ресурсен
учител, в Антоново е само
един, специализиран за работа с деца с интелектуална
недостатъчност, каза Хри-

Това

стов.
Основната цел на протеста, не само в Търговище, но
и в други градове на страната
- Комисията по образование
на 43-то Народно събрание
да преразгледа текстовете,
касаещи ресурсното подпомагане на децата със
специални
образователни
потребности. Като Националната асоциация на ресурсните учители предлага
ресурсните центрове в България да станат регионални
Надие МУХАРЕМОВА
специализирани звена към
Сто тридесет и седмата
Министерството на образованието и науката.
„ТН” годишнина от Освобождението на града отбелязаха
в Омуртаг на 27 януари. Денят започна с панихида, отслужена в църковния храм
„Св. Димитър”. Проявите
продължиха на паметната
плоча в местността „Парка”,
където преди 137 години
са били погребани руските
воини, починали в лазарет
край град Омуртаг. Заместник-кметът Халиме Адемова приветства дошлите да
Снимка: Архив на РЦПИОВДУСОП-Търговище се поклонят за празника от
името на кмета Неждет Шабан и лично от свое име.
ви интересува
Преди това директорът
на Историческия музей
Мирослав Тошев припомни историческите събития

Време е за разсадите Изтича срокът на
годишните винетки

Ако искате да отгледате много ранни зеленчуци,
трябва вече да се замислите за разсадите. Те се
отглеждат в култивационни съоръжения – парници, оранжерии, а може и в
сандъчета у дома. Семената се засяват в зависимост
от климатичните условия в
отделните района на страната, тъй че след преминаване на разсадния период,
готовите растения да могат
да се засадят на постоянно
място.
Градинарите трябва да се
съобразят с това: разсадът
да бъде готов за засаждане
в градината след датите на
обичайните за дадения район късни пролетни слани.
Кога се засаждат основните зеленчуци?
Семената на доматите се
засяват в периода от средата на януари до средата на
февруари. Така че, ако не
сте ги засяли все още, направете го. Пиперът и патладжанът, които са по-топлолюбиви, се сеят от края
на януари до средата на
февруари.
От основно значение за
производството на здрав
и качествен разсад, е използването на добре обеззаразени семена и почвена
смес. Доматеният разсад
е готов за около 80 дни, а
този на пипера и патладжа-

на - за 75-85 дни.
При оптимални сеитбени
срокове и условия на развитие, разсадът от домати е
готов за разсаждане в градината през втората половина на април, a този от пипер
и патладжан - през първото
десетдневие на май.
Спазвайте оптималните
условия на средата
За да не се допусне етиолиране на разсада, т.е.
растенията да станат дълги и изнежени, трябва да
се спазва определен топлинен и поливен режим.
Температурата на почвената смес от засяването до
поникването на семената е
необходимо да бъде около
18 градуса, а на въздуха
- 20-25 градуса. При тези
условия семената на доматите поникват обикновено
за 5-6 дни, а на пипера - за
10-11 дни.
След поникване на семената температурата на въздуха трябва да се понижи
краткотрайно. При доматите до 10-12 градуса, а при
пипера и патладжана - до
15-16 градуса.
Важно е поливането на
разсада да се прави много
внимателно. Първоначално
прекалената влага може да
доведе до загниване на семената, а по-късно до увеличаване риска от болестта
сечене.

Валидността на годишните винетки за 2014 година
изтича на 31-ви януари –
събота, напомнят от пресцентъра на Агенция „Пътна
инфраструктура”. Шофьорите, които досега не са
закупили стикер за 2015
г., могат да го направят от
дистрибуторската мрежа бензиностанции, пощи, големи търговски вериги, областните пътни управления,
гранично
контролно-пропускателните пунктове и др.
Цените на винетките през
2015 г. са непроменени. За
шеста поредна година годишната винетка за леки
автомобили струва 67 лв.,
месечната - 25 лв., а седмичната - 10 лв. Без промяна
са и цените на стикерите за
тежкотоварните камиони и
автобусите.
Разпространението и продажбата им стартира от 15

Шахматен турнир

Награди на кмета

декември миналата година.
Досега са продадени 585
000 стикери от всички видове и категории. От тях близо
430 000 са годишните винетки за леки автомобили, а над
75 000 са седмичните. До 22
януари тази година начислените приходи са 39 млн. лв.
През 2014 г. са продадени над 6,3 млн. винетки
от всички видове и категории. Начислените приходи
са над 224,6 млн. лв. Те са
с близо 2 млн. лв. повече
спрямо 2013 г.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е предоставила
на дирекциите „Социално
подпомогане“ 155 896 безплатни годишни винетки за
2015 г. на стойност 10 445
Надие МУХАРЕМОВА
032 лв. Според нормативнаКметът
на
община
та уредба хората с увреждания получават безплатно Омуртаг лично награгодишен винетен стикер за ди най-малкия призьор в
шахматния турнир. Това
автомобили.
е третокласникът Гюрай
Ереджебов, който е ученик в ОУ „Д-р Петър Берон”, с.Плъстина. Той се
класира на трето място в
проведения
ученически
турнир, след като изкусПо случая е образувано до- но надигра съперника си
съдебно производство, съоб- – ученик от гимназиалния
щават от Областната дирекция курс.
В организирания от обна МВР в Търговище.

Поредна жертва на ало-измама
стана жена от Търговище
Търговище
Жена от Търговище стана поредната жертва на телефонни
измамници. Този път злонамерено обаждане по стационарния си
телефон е получила 52-годишна
жителка на областния град.
По познатата вече схема, в
разговора по телефона й било
обяснено, че неин близък е пострадал тежко и са необходими
много пари за лечението му. Тя
предала на измамниците наличните й 2 700 лв.

от далечната 1878 г., когато в хода Руско-турската освободителна война
градът е бил превърнат в
огромен склад за продоволствия, оръжие, мунициии от турската армия, а в
последствие е бил опожарен. Трагичните събития
по думите на г-н Тошев
са намерили своя край с
настъплението на 11-та
пехотна дивизия под командата на ген.Казимир
Ернрот, който осведомен
за тежкото положение на
населението в Осман пазар влиза във все още горящия град и го спасява от
тотално унищожение.
Празникът приключи с
поднасяне венци и цветя на
паметната плоча.

щинска
администрация
турнир по шах, по повод
Деня на град Омуртаг, взеха участие 23 ученици. Победител при момчетата е
Айхан Юсуфов от гимназия
„Симеон Велчев”, а при момичетата Севим Бюлентова, възпитаничка на същото учебно заведение.
Класиралите се на първите три места при момчетата и момичетата получиха предметни награди
осигурени от община Омуртаг.

Празнични прояви

С шествие до паметника на генерал
Казимир Ернрот ще започнат проявите,
по повод Освобождението на Търговище днес, 29 януари. За желаещите да се
включат във факелното шествие е обявен
сборен пункт пред сградата на Общината
в 11 ч. Поднасянето на венци и цветя пред
паметника на генерала ще бъде в 11.15 ч.,
а след това шествието продължава към
храм „Успение Богородично”, където ще
бъде отслужена и панихида в 11.45 ч.
Преди църковната служба местни уп-

равници и граждани ще поднесат цветя в
памет на загиналите за Освобождението
на града на Морената в кв. „Варош”. Точно в 12 ч. ще се чуе и камбанният звън от
църквите.
Проявите, организирани от общинската
управа за 137-мата годишнина от Освобождението на Търговище, ще приключат
с концерт на местния Духов оркестър и
солисти-земляци под надслов „И ние сме
Търговище”. Той ще започне в 18 ч. в залата на Драматичния театър в града.

Четвъртък, 29 януари 2015 г.
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Едно успяло българско момиче

В Първо ОУ „Христо Ботев”
Капачки –
Библиотека
Галина Тинчева - главен дизайнер в испанска фирма за социална
подкрепа на играчките

Родена на 9 септември
1981 г. в Търговище. Живее и учи в родния си град
до девети клас. След това
се мести в Шумен и продължава образованието си
в Техникума по облекла.
От малка обича да рисува, сама прави различни
модели. На 12-13 години
започва да шие дрехи за
себе си, това са и първите
й дизайнерски прояви. Да
бъде дизайнер, да работи в
модна къща, да твори и облича хората – това са идеите, които младото момиче
има за себе си.
На 19 години, тъкмо
завършила средното си
образование, Галя заминава за Испания, където
в Мадрид живеят нейните
родители. В началото й
е много трудно – не знае
езика, няма и документи.
Скоро обаче започва ра-

бота в местен ресторант,
като сервитьорка. За година успява да научи испанския език, получава й така
необходимите й испански
документи. Записва се да
учи в Академията за стюардеси. Започва и работа
като стюардеса, но това не
е нейното желание. С подкрепата на близките и приятелите си тя се записва в
Европейския университет
за дизайнери в Мадрид.
Галя показва своите възможности на преподавателите в университета. Прави оригинални модели, с
много техника, създава им
илюзия за движение. След
завършването си, започва
работа в малка компания,
като помощник дизайнер.
За шестте месеца работа,
сама казва, че е научила
много. Договорът ми свърши, но не се притеснявах,
вярвах, че мога да се справя и сама, казва младата
дизайнерка.
Скоро след това я намират от успешна и утвърдила се на пазара модна
къща. Галя и до днес не
знае как са се спрели
точно на нея, но се радва,
че сегашната й работа й
доставя удоволствие и
въпреки многото ангажименти, се чувства пълна с
енергия и творчески идеи.

Сега момичето от Търговище е главен дизайнер
на фирмата и цялостната
визия на модната къща е
нейно дело. Нейните модели са насочени към жената на средна възраст
– елегантна, дискретна и
модерна. Колекции с нейни тоалети се показват в
редица дефилета в Испания и в чужбина. Работим
със стотици магазини в
Испания, изнасяме във
още 20 страни не само в
Европа, но и в Латинска
Америка, Китай и др. От
скоро правим част от облеклата в България, имам
много контакти у нас и се
надявам да произвеждаме повече неща именно
там, казва Галя.
Все още не съм готова
за собствен бизнес, смята
дизайнерката. Но професията еволюира с всеки
изминал ден и вбъдеще
може да реша и друго. Засега се чувствам добре в
тази фирма. Доволна съм
от работата и живота си.
Да постигнеш мечтата си
не е лесно, но когато това
се случи, удовлетворението е голямо. Въпреки трудностите и пречките, не
трябва да спираме да се
борим и да вървим напред,
казва уверена в думите си
Галя Тинчева.

За какво ни говори кафето

Любимата напитка разкрива черти от характера ни

Мнозина от нас са пристрастени към вкуса на кафето - едни го обичат по-силно,
други с много мляко. Оказва
се, че определен тип хора
обичат определен тип кафе.
Книгата "Вашият код: какво
говорят навиците ви за вас"
изследва хората, които предпочитат определен вкус кафе
и се оказва, че те имат много
общи неща.
Ето какво казва кафето,
което обичате за вас:
Еспресо – най-разпространеният начин на приготвяне на кафе. Бързо и просто,
обикновено си го поръчват
критично настроени хора,
циници, саркастици, та дори
и агресивни хора. Сменят си
настроенията като носни кърпи, харесват здравословния
начин на живот и често го
практикуват, обичат да бъдат
лидери, а и са такива и нямат
много време за клюкарстване
и дълго пиене на кафе.
Турско кафе – става въпрос за минималистични и готини хора, които не показват
чувствата си току така, не са
драматични. Също са склони
към промяна в настроението.

Най харесват общуване на четири очи, а
не големи компании.
Тихи са и обичат да
се състезават.
Кафе с мляко
– в известен смисъл опасността под
формата на кафе се
разводнява с помощта на мляко. Тази
личност харесва да
бъде приета, да бъде
обичана. За нея е
важна сигурността,
умее да бъде и доста
твърдоглава. Избягва директните конфликти и
спорове, избягва и мръсната
работа, лоялна е в семейния
кръг. Най-добре се чувства в
приятна атмосфера и с найблизките приятели.
Кафе със сметана – тези
хора често са големи позьори и актьори. Искат да бъдат
известни, следват модата и
новите тенденции. Нямат
собствено виждане за нещата и често не схващат
иронията.
Капучино – става въпрос
за твърде оптимистична личност, която обича хората и
контактите с тях. Има цели,
но вижда само края, а не
дребните детайли и тежката
работа до достигане на целта. Често започва неща, но
не ги довършва.
Моментно
(разтворимо)
кафе – спокойна личност,
която не бърза за никъде,
не драматизира и обикновено казва какво мисли. Понякога другите я смятат за
повърхностна, тъй като няма
някакви големи амбиции и не
е склонна към авантюри, както на работа така и в секса.
Често сменя добро и лошо

настроение за кратък период
от време.
Безкофеиново кафе или
кафе със соево мляко – обикновено става въпрос за личност, загрижена за околната
среда, но често е само загрижена, а не предприема почти
нищо. Ако предпочитанието
към соевото мляко вместо
кравето не е по здравословни
причини, то става въпрос за
голям актьор.
Според авторите на книгата, хората, които упорито
отказват да пият кафе, са уплашени, страхуват се от живота.
И малко интересни факти:
33 % пият кафе, защото
това е повод да са в компанията на приятелите си
14 % пият кафе, защото
обичат да греят ръцете си на
топлата чаша
14 % са истински пристрастени към кафето
11 % пият кафе за да се
концентрират по-лесно

И в Търговище се събират
пластмасови капачки в подкрепа на деца без родители. Редица училища и учреждения се
включват в кампанията.
"Капачки в действие" е благотворителна акция за събиране на всякакви пластмасови
капачки. С получената сума от
предаването им за рециклиране ще бъдат купени електрически уреди за центрове от
семеен тип за настаняване на
деца, лишени от родителски
грижи, в страната. Целта е да
се помогне за подобряване на
условията за отглеждане и живот на децата, а заедно с това,
чрез разделното събиране на
отпадъци, да се опазват околната среда и природата на България.
В страната кампанията на
фондацията "Идея в действие"
е започнала на 11 септември
2013 г. и до момента са предадени 6910 кг пластмасови капачки, съобщават учениците от
Търговище. Фирма от Пловдив
се е ангажирала за изкупува
събраните капачки и за всеки
тон ще плаща 500 лева.

Търговище

Открити
репетиции
в Драмата
Анета МИЛЕВА
На 20 януари започнаха репетиции на новия спектакъл
за деца “Играта”. Пиесата е
създадена специално за търговищкия театър и за актьорите,
включени в бъдещия спектакъл. Премиерата му ще се състои в края на февруари.
“Играта” е фантастична
история за преплитането на
време и пространство. Тя ни
пренася в Древния Египет, където дворцовите интриги и непрекъснатата борба за власт
са на път да вземат поредната
си жертва. В определен момент
времевите измерения се пресичат и ни пренасят от Древния
Египет в наши дни. Тийнейджърът Мъро е майстор на компютърните игри. Той може да стигне до всяко ниво на всяка игра
и да победи. Но когато героите
от любимата му игра оживяват,
той е объркан.
Мъро трябва да преодолее
собствения си страх и, използвайки уменията си, да върне
всички герои на мястото им.
Дали ще се справи ще разбере
само онзи, който гледа представлението “Играта” на Драматичен театър – Търговище.
Това, което предлага театърът е открита репетиция за
всеки, който иска да види какво става на сцената. Само на
репетиция се вижда, че и професионалните актьори са хора,
като всички нас.

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
„Библиотека на играчките” функционира в Първо ОУ
„Христо Ботев” в Търговище.
Това е нов и много интересен проект на „Фондация
за децата в риск по света“,
ориентиран към предучилищните групи и учениците
начален етап.
На 20 януари представители на Фондацията от САЩ
и Русия посетиха I ОУ, за
да се информират за работата по проекта и да отразят
мнения на деца и родители,
ангажирани с привлекателната и полезна инициатива.
Това е поредното посещение на чуждестранните гости в България, при което те
наблюдават функционирането на центровете, участващи в проекта, и съвместно
с българските си колеги разработват бъдещи стратегии.
Интересен факт е, че
нетрадиционният
проект
привлича вниманието и на

родителската общност като
заинтересована страна. За
възрастните е предизвикателство за известно време
да забравят сериозните си
ангажименти и да поиграят
в библиотеката на играчките, които са изработени
от естествени материали и
са напълно безопасни за
малките си притежатели. В
чудната стая могат да се намерят пъзели, домино, сметала, магнитни форми, игри
за време, за памет, за числа. Има дори играчки за готвене. Всяка седмица в четвъртък от 16.00 ч. до 17.30
ч. децата попадат в този
великолепен свят и обогатяват своите познания, забавлявайки се.
Вече е отчетена голямата ефективност от функционирането на този проект.
Той развива елементарни
математически знания, абстрактно мислене, умения
за усвояване на азбуката,
фина и голяма моторика, социално-емоционално развитие, общуване.

По проект МИКЦ

Обучение срещу
гнева и агресията

Диляна СТОЙЧЕВА
Двудневно обучение на
тема „Управление на гнева
и контрол на агресията” се
състоя в Камерната зала
на Младежкия дом в Търговище. То бе насочено към
младежки работници, специалисти в училищата и в
институции, работещи с млади хора и бе част от проект
„МИКЦ-Търговище – в подкрепа на младите хора”.
Обучител бе проф. д-р
Даниела Тасевска – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и специалист
по проблемите на рисковото и девиантно поведение,
психология на развитието и
клинична психология. Участваха младежки работници,
представители на повечето
училища в града и на основното училище в с.Голямо
Ново, на отдел „Закрила на
детето”, РЗИ, РИО, отдел
„Образование” в местната администрация, на Ресурсния център, Комисията
за борба с противообществени прояви и др.
Целите на обучението
бяха насочени към актуализиране на знанията за същността на агресивността и
агресивното поведение и
идентифициране на връзката между гнева и агресивно-

то отреагирване; формиране
на когнитивното вярване,
че ефективната комуникация при междуличностното
взаимодействие е израз на
себеасертивно поведение;
трениране на умения за управление на гнева и контрол
на агресията.
Първият ден започна с
измерване на очакванията и
представяне целите на обучението. Последваха симулативни и ролеви игри. По
групи участниците идентифицираха проблемни ситуации
в междуличностното взаимодействие и ги обсъждаха.
След почивката последва
работа с въпросници за самооценка на стратегиите
за реагиране в конфликтна
ситуация и за ефективност
на комуникативните умения.
През втория ден основният
акцент падна върху „Управление на информацията и
превенция на проблемната
комуникация при междуличностното взаимодействие”.
Проект: „МИКЦ-Търговище – в подкрепа на младите
хора” се изпълнява от Сдружение „Мисионис”, Център
за младежки дейности и
инициативи и Община Търговище по Национална програма за младежта 20112015.

Четвъртък, 29 януари 2015 г.
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Саниране. Как и Защо? Кои
(от 1 стр.) а от своя
страна общината осъществява приема на
документите, оценката,
одобрението или отхвърлянето. При одобрение на сградата се
сключва споразумение
между общината, сдружението на собствениците, Българската банка
за развитие и областния
управител в качеството
му на представител на
държавата.
В Търговищка област
сгради, които отговарят
на изискванията за кандидатстване по програмата за енергийна ефективност, има в общините
Търговище и Попово. В
Попово има 22 блока в
четирите квартала на
града, които отговарят
на условията. Конкретни данни за бенефициенти в Търговище все
още не са подадени
в областната администрация, каза Светлин
Бонев. Той апелира за
по-висока активност от
страна на собствениците на такива жилища,
както и от страна на
общините, защото одобряването на проектите
и разпределянето на
средствата ще се осъществява на принципа
„първи по ред, първи по
право”. За да се осигури
достъп на повече фирми
до обществените поръчки по Програмата пък
има условие, че дадена
фирма не може да кандидатства за два обекта
едновременно, а едва
при завършване на единия, ще се кандидатства

за друг.
Финансовият капацитет на Националната
програма е 4 млрд. лв.,
като 75% са осигурени
от Българската банка за
развитие, а 25% - от републиканския бюджет.
Санирането и енергийното обновяване ще
бъде напълно безплатно за собствениците.
По програмата ще се
обхванат дейностите по

конструктивното укрепване на сградата, обновяването на общите
части, топлоизолация и
подмяна на дограма, ремонт или подмяна на вътрешните инсталации,
изграждане на соларни
панели и др. Няма да се
покриват разходите за
закупуване на нови радиатори, нови асансьори, вътрешно обзавеждане и оборудване.

(от 1 стр.)
в монголската столица е нашето
виждане за създаването
на културен обект. Монголия е една прекрасна
страна - на над 3 000 000
квадратни
километра
територия живеят едва
3 млн. души. Една страна, която няма нищо
общо със славянството,
но използва кирилицата
за своя писменост. Това
разказа проф. Николай
Овчаров и добави, че
той и Младен Станев
от години развиват дейност в Централна Азия.
До издигането на монумента се стигнало благодарение на Ордена на
рицарите – тамплиери,
които по своя инициатива събират необходимите средства, без никакво
държавно участие, каза
още проф. Овчаров.
През април ще бъде
направена първата копка на паметника, а на
24 май – Деня на славян-

ската писменост и култура, ще бъде неговото
официално откриване.
До построяването му се
стига след три години
преговори и уточняване
на подходящото място
за поставянето му.
Проектът на триметровия монумент е дело
на скулптора Спас Киричев. Той ще представлява факел, от който
като искри ще излизат букви на кирилица. Това ще бъдат Ю,
Я и други специфични
букви, които са твърде
различни от гръцките,
например, заяви проф.
Овчаров. Върху него
ще бъде отбелязано
също, че е дар от Република България. Паметникът на кирилицата
ще бъде поставен пред
новопостроено училище, до централната магистрала в Улан Батор,
водеща от летището до
града.
„ТН”

Паметник на
кирилицата

са най-добрите
любовници в Европа

Французите са найдобрите любовници в
Европа, показа ново
проучване с участието на 10 000 жени, направено от европейски
сайт за запознанства.
Редовните
посетителки на сайта оценили
мъжете от различните
страни не само от гледна точка на уменията им
в леглото, но и според
критерии като чувство
за хумор и атрактивен
външен вид. Според резултатите французите
печелят златния медал
като майстори на женското удовлетворение.
Среброто е за испанците, които споделят наградата с шведите.
На трето място са
жителите на Португалия, които оставят зад
себе си италианците.
Пети в класацията са
три държави с еднакъв
вот - Великобритания,
Германия и Дания, а холандците и норвежците
споделят шестата позиция.

Глобалното затопляне отслабва
пенисите на полярните мечки
Глобалното затопляне, причинено от замърсяването на атмосферата, отслабва структурата
на костта в пениса на
полярните мечки и те не
могат да се чифтосват,
установиха датски учени.
Специалисти от уни-

верситета в Орхус установиха връзката между
високите нива на замърсителите, открити в организмите на белите мечки, и по-малкия размер
на тяхната пенисна кост.
Тези животни не са единствените, които страдат
от човешката дейност.
Подобно намаляване на
костта в гениталите било
открито и при видрите.
Според
Маргарет
Джеймс от университета
във Флорида, вредните
химически замърсители
вече се депозират и в
по-ниските ширини, от-

колкото досега. Те биват
приземявани от студения
полярен въздух и понастоящем
арктическите
животни са по-застрашени от тях, отколкото представителите на
фауната в регионите с
умерен и екваториален
климат.
Топенето на ледовете
в Арктика допълнително
затруднява лова на белите мечки. Учени предвиждат, че една четвърт
от тяхната популация в
Канада може да измре
поради глобалното затопляне.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Идеален център, ет. 4, тристаен
тухла, с гараж (+8000 лв.)
72 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, тристаен тухла,
лукс. ремонтиран и обзаведен,
с гараж (+15 000 лв.)
79 500
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
тристаен тухла
102 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
паркет, теракот, трист. тухла
82 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
78 000
93 кв.м. Център, ет.3, тристаен тухла,
до шпакловка, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
55 000
98 кв.м. Широк център, ет. 2, четиристаен, PVC, газ, таванска
82 000
106 кв.м. Борово око, ет.4, четиристаен 68 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
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
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

88 кв.м.
88 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
90 кв.м.
90 кв.м.
91 кв.м.
91 кв.м.
95 кв.м.

Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
Широк център, ет. 1
60 000
Борово око, ет.1, с таванска
62 000
Бряста, ет. 2
70 000
Борово око, ет.4
58 000
Вароша, ет. 2 (жил.), нов
99 000
Ул. Опълченска, ет. 2, с двор 49 000
Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
Идеален център, ет. 3
62 000
Широк център, ет.3, завършен 72 000
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. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
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. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!
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РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТИ
на покриви, улуци,
комини, както и почистване на комини и
отточни тръби
Тел.: 0894 220 786

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

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

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

 0601 6 73 95

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

СЪОБЩЕНИЯ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

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

Търся апартамент
под наем в Търговище – двустаен, частично обзаведен
Тел.: 0899 889 967
Продавам
ОСЕМ КОЗИ И ПЕТ ЯРЕТА
– добре гледани; в Кралево.  0893 20 45 42



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Давам под наем
ГАРСОНИЕРА в района
на Кооперативния
пазар в Търговище –
самостоятелна,
полуобзаведена
Тел.: 0898 53 30 85

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам КЪЩА в
и три стаи, две тераси, маза и таванско
кв. Боровец с гараж,
помещение в района на Кооперативния
дворно място 600
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- кв.м.. С нотариален
следен Тел.: 0898 467 009
акт. Цена 75 000 евро.

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

ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”



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

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

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

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

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

Тел. 0899 935 453 и
0889 280 959

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

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

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

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

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

Diema TV - Човек отвътре
22.00 ч. - трилър

29 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:30 Избор на председател на Върховния
касационен съд пряко
предаване от ВСС
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Тютюн /100 години
българско кино/
14:25 България от край до
край
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Европейско първенства
по фигурно пързаляне:
Танцови двойки /волна
програма/ пряко
22:55 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 От нищо нещо /100 години българско кино/

bTV

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

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

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

bTV Cinema

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

bTV Comedy

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Боговете сигурно са полудели 2 - комедия
12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Кое е това момиче -сериал
14:30 Модерно семейство сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Двама бащи, двама синове - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Кое е това момиче сериал

ПЕТЪК

12:00 Въпрос на чест - сериал
13:00 Меч без сянка - екшън
15:30 Кралството - екшън
17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Обявявам ви за законни
Чък и Лари - комедия
23:20 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Освежи дома се с Деби
Diema TV
Травис - лайфстайл
09:00 Гарванът - сериал
09:30 Пътешествия - лайфстайл 10:00 Американска нинджа
10:30 Вълнуващи ваканции 3 - екшън
лайфстайл
12:00 Теория за големия взрив
11:00 Мода и шик - модно
- сериал
предаване
12:30 Полицейска академия 11:30 Топ дестинации
сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
13:30 Синя кръв- сериал
13:30 Далас - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
15:30 Среднощен ездач 15:30 Ангели и пазители сериал
сериал
16:30 Гарванът - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 17:30 Полицейска академия 18:00 Незабравима - сериал
сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
18:30 Теория за големия взрив
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
- сериал
21:00 Далас - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Човек отвътре - трилър
Nova TV
00:40 Хавай 5-0 - сериал
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
Diema Famly
11:30 Бон Апети
09:30 Памуковата принцеса 12:00 Новините на Нова
сериен
12:30 Огнено сърце - сериен
11:30 Клонинг - сериен
13:30 Моята карма - сериен
12:30 Ангелският остров 14:30 Надежда за обич - сериен
сериен
16:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
16:30 Малката булка - сериен
14:00 Триумф на любовта 18:00 Сделка или не – тв.игра
сериен
19:00 Новините на Нова
16:00 Забраненият плод 20:00 Подли камериерки сериен
сериен
17:00 Дила - сериен
21:00 Елементарно, Уотсън 18:00 Клонинг - сериен
сериен
19:00 Моята карма - сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 20:00 Малката булка - сериен
22:30 Скандал - сериен
21:30 Забраненият плод 23:30 Новините на Нова
сериен
22:30 Дила - сериен
Kino Nova
09:50 Правителството - сериал 23:30 Ангелският остров сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал

bTV Cinema - Легенда за страстта
21.00 ч. - драма

30 януари
БНТ 1

18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Напълно непознати сериал
20:30 От Джъстин за Кели комедия
22:30 Двама бащи, двама синове - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

17:00 Шоуто на Слави
18:00 Кое е това момиче сериал
bTV Action
08:00 Под наблюдение - сериал 18:30 Столичани в повече сериал
09:00 Извън играта - сериал
19:30 Напълно непознати 10:00 Щитът - сериал
сериал
11:00 Снайперисти - сериал
20:30 Да отгледаш Аризона 12:00 Ренегат - сериал
екшън
13:00 Земя - документален
22:30 Двама бащи, двама сино15:00 Истинско правосъдие ве - сериал
сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Извън играта - сериал
bTV Lady
18:00 Под наблюдение - сериал 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:00 Ренегат - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
20:00 Снайперисти - сериал
Травис - лайфстайл
21:00 bTV Новините
09:30 Пътешествия -документален
22:00 Извънредно решение 10:00 Топ дестинации eкшън
лайфстайл
00:30 В обувките на Сатаната - 10:30 Вълнуващи ваканции сериал
лайфстайл
11:00 Мода и шик
bTV Cinema
11:30 Топ дестинации -лайфстайл
08:00 Никита - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
13:30 Далас - сериал
10:15 Най-бързият мотор 14:30 Али Макбийл - сериал
драма
15:30 Ангели и пазители 13:00 Никита - сериал
сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Любовта се хваща с куче 17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Незабравима - сериал
- драма
18:00 Ризоли и Айлс: Кримнални 19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
досиета - сериал
21:00 Далас - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
21:00 Легенди за страстта 23:00 Огледален свят - сериал
драма
23:30 Скитникът - драма
Nova TV
bTV
06:20 Здравей, България
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
09:30 Преди обед - токшоу
08:00 Шантавите рисунки- ани- 09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
мационен
12:00 Новините на Нова
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Комиците - шоу
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Тайните на времето 10:00 От Джъстин за Кели 13:30 Моята карма - сериен
сериал
комедия
14:30 Надежда за обич - сериен
15:30 Светлината на моя
12:00 Напълно непознати 16:00 Новините на Нова
живот - сериал
сериал
16:30 Малката булка - сериен
17:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 18:00 Сделка или не – тв. игра
17:30 Лице в лице
сериал
19:00 Новините на Нова
18:00 Бинго милиони - ло14:00 Кое е това момиче 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
тария
сериал
18:05 Опасни улици - сериал 14:30 Мразя моята тийн дъщеря 21:00 Елементарно, Уотсън сериен
19:00 bTV Новините
- сериал
20:00 Милост - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал 22:00 Господари на ефира - шоу
21:30 Бялата кралица 16:00 Двама бащи, двама сино- 22:30 Скандал - сериен
23:30 Новините на Нова
сериал
ве - 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
14:15 Европа днес
14:30 Младият Дракула
14-сериен тв филм
15:00 История.bg
16:00 По света и у нас
16:25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:40 Концерт на Симфоничния оркестър на БНР
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Европейско първенства
по фигурно пързаляне:
Мъже /волна програма/ пряко
23:15 По света и у нас
23:20 Зелена светлина
23:25 Дъждовен мирис над
Балканите - тв филм
00:15 Викингите - тв филм

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Kino Nova

09:50 Правителството - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал
13:00 Последният залез уестърн
15:25 Обявявам ви за законни
Чък и Лари - комедия
17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Амистад - драма

Diema TV

09:00 Гарванът - сериал
10:00 Човек отвътре - трилър
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Синя кръв - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Гарванът - сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Синя кръв- сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Целуни момичетата криминален
00:20 Фрактура - рок музика

Diema Famly

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

СЪБОТА

Kino Nova - Поверително от Ел Ей
21.00 ч. - криминален

31 януари
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Хват Митак - тв филм
09:15 Саладин - анимационен
09:40 Гномео и Жулиета анимационен
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:10 Малки истории
15:10 Европейско първенства
по фигурно пързаляне:
Жени /волна програма/
пряко
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Умно село
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Мьобиус - игрален филм
23:30 По света и у нас
23:45 Джаз фестивал Банско
2014

bTV

07:00 Трета смяна - сериал
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Г-н майката на отбора комедия
15:00 Банкок - документален
16:00 Селена - биографичен
18:30 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Кой е баща ни? комедия

22:20 Комиците - шоу
23:00 Кметството - трилър

11:30 Светкавичен огън - екшън
13:30 Извънредно решение екшън
16:00 Код счупена стрела екшън
18:00 Тежки престъпления сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска серия А Студио
21:45 Италианска серия А
23:45 Италианска серия А Студио

bTV Cinema

07:00 Синове на анрхията сериал
08:00 Врагът в моето легло трилър
10:15 Моето куче Скип - драма
12:15 Любовта се хваща с куче
- драма
13:45 Легенди за страстта драма
16:30 Най-бързият мотор драма
19:00 Хъдзън Хоук - екшън
21:00 Маската на Зоро - екшън
23:45 Таен прозорец - трилър

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Да отгледаш Аризона екшън
12:00 Такеши касъл - риалити
13:00 Семейство Флинстоун сериал
15:00 Столичани в повече сериал
18:00 Челси, там ли си? - сериал
19:00 Двама мъже и половина
- сериал
20:30 Дейв - комедия
22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Изпитание на любовта bTV Action
сериал
07:00 Приключенията на Джеки Чан - анимационен 12:00 Али Макбийл - сериал
08:30 Експериментът - сериал 15:00 Стъклен дом - сериал

НЕДЕЛЯ

Nova TV - Просто секс
20.00 ч. - комедия

1 февруари
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:50 Спортни новини
13:00 Европейско първенства
по фигурно пързаляне:
Спортни двойки /волна
програма/ пряко
14:20 Тържествен гала
концерт по повод
80-годишния юбилей
на БНР
16:00 Непозната земя
16:30 Европейско първенства
по фигурно пързаляне
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Дискавъри: Проект
Земя
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - тв филм)
21:35 Животът е прекрасен,
нали? документален
22:45 По света и у нас
23:00 Нощни птици
00:00 Мьобиус - игрален филм

bTV

17:00 Изборът на Лара - сериал 14:30 Най-опасните пътища в
20:00 Папараци
света - документална
21:00 Паднала от небето поредица
сериал
15:30 Най-яката класация
22:00 Пепел от рози - сериал
16:00 Че: Бунтовникът 00:00 Папараци
драма
19:00 Студио Carlsberg
Nova TV
Premium Football,
07:30 Събуди се... - НТВ
директно
10:00 На светло с Люба Кулезич
19:30 Футбол: Челси - Ман11:00 Съдебен спор - НТВ
честър Сити - мач от
12:00 Новините на Нова
английската Висша
12:30 Разследване
Лига, директно
13:00 Просто неустоима 21:25 Студио Carlsberg
комедия
Premium Football,
14:50 Семейна черта - романдиректно
тичен
17:00 Съдби на кръстопът - НТВ 22:00 Психо - мистъри
18:00 Ничия земя - НТВ
Diema Famly
19:00 Новините на Нова
08:30 1001 Нощ - сериен
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 10:30 Голямата лъжа - сериен
20:00 Бевърли Хилс Чихуахуа 12:20 Корабът на мечтите 2 – комедия
романтичен
14:10 До края на света романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
21:40 Уличен бой - екшън
20:00 Семейство назаем романтичен
Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок 21:50 До края на света - романтичен
10:20 Снежната кралица 23:45 Езо ТВ
семеен
12:10 Оскар и розовата дама
TV 7
- драма
08:55 Шеметен бяг - сериал
14:25 Амистад - драма
09:45 Лисицата и детето 17:40 Пристигане в Америка приключенски
комедия
11:30 Полет над земята от
20:00 От местопрестъплението
птичи поглед – док.
- сериал
12:30 Новини
21:00 Поверително от Ел Ей 13:00 Лекар в планината –
криминален
сериал
23:50 От местопрестъплението 14:00 Командирован - сериал
- сериал
14:30 Как да целунеш милионер - комедия
Diema TV
07:45 Новата мисия невъзможна 16:30 Топ Гиър
17:30 Пряка демокрация
- сериал
18:30 Новини
10:00 Комисар Рекс - сериал
11:00 Безследно изчезнали - 19:30 Обирът на девицата комедия
сериал
13:00 8 Прости правила - сериал 21:25 Операция черешa екшън
13:30 Мотоакадемия - докумен00:25 Райско езеро - трилър
тална поредица

13:30 Италианска Серия А:
Сасуоло - Интер
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Удинезе - Ювентус
18:00 Тежки престъпления сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Разбулените тайни на
магията - документална
поредица
21:00 Френска Лига 1 - обзорно
предаване
21:30 Френска Лига 1 - студио
22:00 Френска Лига 1: Монако Олимпик Лион
23:45 Френска Лига 1 - студио

bTV Cinema

07:00 Цялото кралско войнство
- драма
09:30 Хъдсън Хоук - екшън
11:30 Марсианско дете - драма
13:45 Маската на Зоро - екшън
16:30 Таен прозорец - трилър
18:45 Пропукване - криминален
21:00 Легендата за Зоро екшън
23:30 Марсианско дете - драма

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоунсериал
07:00 Трета смяна - сериал
10:00 Дейв - комедия
08:00 Тази неделя
12:00 Такеши касъл - риалити
11:00 Търси се… - токшоу
13:00 Семейство Флинстоун 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Домашен арест - ситком
15:00 Столичани в повече 13:00 Пълнолуние - драма
сериал
14:50 Аламинут - шоу
15:20 Мъжоретки - комедия 17:00 Комиците - шоу
18:00 Челси, там ли си? - сериал
17:00 120 минути
19:00 Двама мъже и половина
19:00 bTV Новините
- сериал
19:30 bTV Репортерите
20:00 Хрониките на Нарния - 20:30 Ваканция във Вегас комедия
приключенски
22:30 Такеши касъл - риалити
22:10 Папараци
23:30 Двама мъже и половина
23:10 Мисионер - екшън
- сериал
01:00 Ефектът на Зироу приключенски
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
bTV Action
08:30 Експериментът - сериал 09:00 Изпитание на любовта сериал
11:30 Приключенията на
Бриско Каунти – прик- 12:00 Али Макбийл - сериал
14:00 Стъклен дом - сериал
люченски

17:00 Изборът на Лара - сериал 15:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
20:00 Cool…T- лайфстайл
директно
21:00 Паднала от небето 15:30 Футбол: Арсенал сериал
Астън Вила - мач от
22:00 Пепел от рози- сериал
английската Висша
00:00 Цветовете на любовта Лига, директно
сериал
17:25 Студио Carlsberg
Nova TV
Premium Football,
07:30 Събуди се... - НТВ
директно
10:00 На светло с Люба Кулезич
18:30 Ченгето и бандита II 11:00 Съдебен спор - НТВ
комедия
12:00 Новините на Нова
20:30 Династията на Дракона
12:30 Щастливият Гилмор - приключенска
драма
22:20 Звездна мисия 14:15 За добро или лошо фантастика
комедия
00:05 Фрактура - рок музика
16:00 Дикoff - НТВ
Diema Famly
19:00 Новините на Нова
08:20 1001 Нощ - сериен
19:30 Темата на Нова
10:20 Голямата лъжа - сериен
20:00 Просто секс - комедия
22:10 Нито дума - романтичен 12:15 Корабът на мечтите:
Бали - филм
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
14:10 Падащи звезди през
Kino Nova
август- романтичен
08:00 Детски анимационен блок
16:00 Индия: Любовна исто10:30 Снежната кралица рия - сериен
семеен
18:00 Памуковата принцеса 12:20 Ловецът на хвърчила сериен
драма
20:00 Помощ, сестра ми идва
15:30 Поверително от Ел Ей - романтичен
криминален
21:50 Падащи звезди през
17:50 Раздялата - комедия
август - романтичен
20:00 От местопрестъплението
23:45 Езо ТВ
- сериал
TV 7
21:00 Опасна плячка - екшън
08:55 Шеметен бяг - сериал
09:40 Тайната на Лох нес
11:30 Доктори за милион
долара - сериал
12:30 Новини
13:00 Лекар в планината хсериал
23:00 От местопрестъплението
14:00 Командирован - сериал
- сериал
14:30 Зовът на дълга - сериал
00:00 Ловецът на хвърчила 15:20 В търсена на истината
драма
- сериал
Diema TV
07:45 Новата мисия невъзможна 16:15 Бегълците - приключенски
- сериал
10:10 Че: Бунтовникът - драма 18:00 Жега - сериал
13:00 8 Прости правила - сериал 18:30 Новини
19:30 Десет ярда - кoмедия
13:30 Национална лотария
21:35 Екстракт - комедия
14:00 Най-опасните пътища в
23:20 Кой се страхува от черсвета - документална
ния мъж - трилър
поредица
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Авторът на тази снимка Ивелин Иванов, която е публикувана във Facebook, е написал: "Табелата е реална, снимана е до село Надарево. Не зная кой е вложил средства за поставянето й, но
определено привлича внимание!" В коментарите под поста са му отговорили, че табелата е поставена от кмета на населеното място.

Най-големият ледник в Източна
Антарктида започна да се топи
Най-големият ледник в Източна Антарктида - Тотен, е
започнал да се топи
заради затоплянето
на океана, съобщи
АФП.
Изчезването
на ледника, който е с
размери 120 км на 30
км, би предизвикало
покачване на морското равнище с 6 м. Зоната, в която е ледникът Тотен, досега се
смяташе за защитена
от топлите течения.
Там ледът е много



стабилен и почти не е
подвластен на вариации.
Австралийски учени, които бяха на експедиция на място, установиха, че водата
около ледника е потопла от очакваното
и ледникът може да
се топи отдолу.
"Знаехме от спътникови данни, че дебелината на ледника намалява, но не знаехме
защо" - заяви ръководителят на експедици-

ята Стив Ринтул.
Температурата на
водите около ледника
е била около 1,5 градуса Целзий по-висока, отколкото в другите изследвани зони
през лятото в южното
полукълбо.
"Фактът, че топлите води могат да
достигнат до този
ледник, показва, че
Източна Антарктида
е потенциално поуязвима от глобалното затопляне, отколкото мислехме
досега" - казва
Стив Ринтул.
Ледникът Тотен няма да се
стопи за един
ден. Установеното е важно за подобро преценяване на ефекта
от промяната на
океанската температура върху
ледената
поуведомява своите клиенти, че кривка. Ритъмът
топене на
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу на
ледовете в наймираната питейна вода по електронен път уязвимата зона
(Е pay), както и да получават електронни на Антарктида
се утрои през
фактури (e Faktura)
последното деПодробности на сайта на „В и К” Търговище сетилетие, показа изследване.

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

Скрих от себе си шоколада и
въпреки това по-късно го намерих.
Не може мен така лесно да
ме минат.
***
– Скъпа, имаш доста подозрително изражение на лицето си. Или смяташ да ми
изневериш,или вече си ми изневерила, кое от двете?
– А защо да е едно от двете?
Може да е и едното, и другото.
***
Шефът:
- Вие искате голяма заплата,
работите бавно, движите се
бавно, възприемате бавно.
Правите ли изобщо нещо
бързо?
- Да, правя. Бързо се изморявам.
***
Много хора се притесняват,
че нямат гаджета за 14 февруари. Как никой не се тревожи, че е неграмотен за 24
май?!
***
Всеки път, когато ви дойда
на гости, забелязвам, че зетят хич не ми се радва.
- Недей така, мамо! Нали го
знаеш какъв е – със забавени
реакции. Той започва да се
радва чак след като си тръгнеш.
*** В едно африканско племе
на вожда се родило бяло дете.
Естествено, съмненията паднали върхуединствения бял
човек –мисионера в селото.
Пред опасността от смъртно наказание, мисионерът направил отчаян опит да се спаси и казал на вожда:
– Виждаш ли онези кози на
хълма? Всички са бели, само
една е черна. Случва се, майката природа има своите тайни, които никой не може и не
бива да разкрива.
Вождът се стреснал, помислил малко и казал:
-Добре. Аз ще си трая за детето, ама и ти си трай за козата.

Американец на свобода след

40 г. в затвора
по погрешка

Американски съд постанови освобождаването от затвора на 70-годишния Джоузеф Следж, който по
погрешка лежал в затвора 40 години.
През 1976 г. Следж получил доживотна присъда за убийство на
74-годишна жена и 57-годишната й
дъщеря. Извършената наскоро ДНК
експертиза обаче показа, че мъжът
не е замесен в престъплението. Освен това от показанията се отказал
един от главните свидетели.
Сред прочуването на новите данни
съдът в град Уайтуил, щата Северна
Каролина, постанови Следж да бъде
пуснат на свобода. Пред входа на затвора той сподели, че възнамерява
"да си отспи на истинско легло и по
възможност да поплува в басейн".
По данни на американските медии
от 1973 г. в САЩ са били освободени
около 150 души, осъдени по погрешка.

Бразилски учени откриха

Морфин има
и в кафето

Учени от Бразилия са открили в
състава на кафето протеин, действащ
на организма подобно на морфина,
предаде АФП.
Според изследователите от университета на бразилската столица,
откритото от тях вещество притежава „аналгетични и транквилизиращи”
свойства.
Изследователите твърдят, че откритието им ще бъде полезно за фармацевтиката и анестезията.

Паяците също можели да броят

Паяците също могат да
броят, установиха американски учени при експерименти в Коста Рика, пише в.
„Дейли мирър”. Тези животни си служели с елементарна аритметика, за да следят
броя на жертвите, попаднали в паяжините им.
Откритието е направено
от специалисти от университета в Уисконсин-Милуоки.
На плетящите златисти
паяжини представители от
вида Nephila били дадени
малки ларви и учените наблюдавали тяхното поведение. Когато им отнемели
плячката, паяците започвали усилено да я търсят.


Те запазвали в паметта си
големината на плячката и
нейното количество.
Ръководителят на изследването Рафаел Родригес заяви, че Nephila имат
понятие за брой. Видът е
един от най-големите, след
този на тарантулите, и плете златисти и много здрави
паяжини. Мрежите им са

известни с това, че в тях се
съдържа естествен репелент, който прогонва мравките, припомня изданието.
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