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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

контрол
Камионите - проблемът на Лиляк Строителният
събаря постройка

Търговище, ул. "Г.С. Раковски" № 24
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Новоизбраният кмет Живко Атанасов
Незаконна сграда към архитектурен УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
обеща да се заеме с решаването му
паметник в кв. „Вароша” в Търговище КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Ръководството на ГЕРБ в Търговище и новоизбраният кмет (в
средата) дадоха пресконференция по повод изборната победа

Борислав КУРДОВ
Жителите на търговищкото село Лиляк
избраха за кмет кандидата на ГЕРБ Живко
Атанасов. Със 72 гласа повече той надделя
над кандидата на ДПС
Стефан Бонев, съобщи
председателят на Общинската избирателна
комисия /ОИК/ в Търговище Гергана Цонева
На частичните избори пред урните са се
явили 588 от имащите
право на глас 892 души.
Преброени са били и 16
недействителни бюлетини. За Живко Атанасов своя глас са дали
307 души, а за Стефан
Бонев - 235. Изборният
ден е протекъл нормално. Нямало е регистрирани сигнали и жалби.
В понеделник новоизбраният кмет и ръководството на ГЕРБ
в Търговище дадоха

пресконференция. След
като изнесоха данните
за гласуването, представителите на партия
ГЕРБ споделиха и впечатления, както от предизборната кампания,
така и от самия изборен ден. Те са на мнение, че в Лиляк хората
са упражнили по-скоро

мажоритарен вот, като
са избирали спрямо възможностите на дадения
кандидат, а не спрямо
неговата партийна или
етническа принадлежност. Нещо повече, според председателя на общинската организация
на партията д-р Дарин
Димитров,
(на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
Във вторник сутринта
на покрива на култовото
заведение в кв. „Вароша” „Хаджи Генчо” кипеше усилена работа.
Наета фирма от Регионалната дирекция „Национален строителен
контрол” /РДНСК/ – Търговище започна принудително премахване
на пристройката към
архитектурния паметник на културата, който в момента е махана.
По сигнал на граждани
екип на „ТН” отиде на
място, за да разбере
становището и на двете
страни – на контролния
орган и на наемателя. От служителите на

на изгодни цени без посредници,
РДНСК разбрахме, че
в землищата на:
към принудителното съТърговище,
Буйново, Буховци, Въбел, Макарибаряне на пристройката
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
се е пристъпило, след
като наемателят не е Острец, Надарево и други в община Търговище,
всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
изпълнил заповедта за
и Велики Преслав.
доброволно премахване
За целта фирмата разкри офис:
на незаконния строеж. А
Търговище, ул. „Раковски“ 3
по закона наемателят на
Телефони за контакт:
сградата Генади Антонов
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
ще заплати стойността
0885/790 121; 0885/ 790 151
на дейностите на фирмата, която извършва събаКръгла маса
(на 2 стр.)
рянето.

За зъбната и устна
профилактика
На обсъждането присъстваха стоматолози и учители, липсваха родителите

Катя НАКОВА
Дейностите и резултатите по безплатно силанизиране на деца от
6 до 8 години бяха основните теми, разисквани по време на кръгла маса в Търговище. Тя
се състоя като част от
„Националната програма за профилактика на
оралните заболявания
при деца от 0 до 18 г.”
В зала 74 на общинската администрация бяха
д-р Борислав Миланов

- председател на Българския зъболекарски
съюз, д-р Виктория Жекова – ръководител на
екипа за силанизиране
и д-р Стефка Куклева
– регионален координатор на Програмата
за Търговище. Тук бяха
още специалисти-стоматолози, учители и
представители на детски градини. Неприятният факт, който отчетоха и организаторите на
събитието
(на 2 стр.)

„Мизия” празнува 50 години
Богат концерт, високо признание и отличия

2013

Готови
за зимата

Приключи зимната
подготовка в община
Търговище, съобщават
от местната администрация. Сключени са
договорите за снегопочистването на града,
общинските
пътища
и селата. Изпълнител
след проведена процедура за обществена поръчка е
(на 2 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
С богат празничен
концерт търговищкият
ансамбъл „Мизия” отбеляза своя половинвековен юбилей. Драматичният театър в Търговище
бе препълнен с почитатели, гости и приятели
на фолклорните артисти. А петъчният ден се
превърна в тържество
за любителите на българския фолклор.
Два часа музиканти,
танцьори и певци радваха с изпълненията си
търговищките граждани, както и (на 8 стр.)

Четвъртък, 29 ноември 2012 г.
В забавачници в Търговище
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Камионите...

Времето през декември

Студено, но слънчево Спорт за децата

(от 1 стр.) жителите на Лиляк били единни повече от
всякога и повечето от тях са
заявили че изборният ден е
един и след това те ще продължат да живеят и работят
заедно.
Лиляк е едно от най-големите села на Търговищка
община със своите над 1200
жители. Най-големият проблем на селото е тежкият
трафик на товарни камиони,
който преминава през цялото населено място, каза
новоизбраният кмет Живко
Атанасов. Според него, първите камиони преминавали
през селото още в 4 часа
сутринта, а някои от къщите
по пътя им вече били с напукани стени. Намаляването
на трафика и на скоростта
на движение на товарните
автомобили ще бъде моята
първа задача, каза Атанасов. Да помогне в разрешаването на този проблем
обеща и присъствалият на
пресконференцията областен управител на Търговище
Митко Стайков. Той потвърди, че проблемът е поставен
за разглеждане и разрешаване пред Агенцията за пътна инфраструктура.
Другите проблеми в Лиляк, според новоизбрания
кмет, са липсата на средства
за ремонт на православния
и на мюсюлманския храмове, лошото състояние на
гробищните паркове, като
християнският е вече със запълнен капацитет, дупките
по улиците, липсата на тротоари и др. Живко Атанасов
обеща единствено да работи по всички въпроси, като
призова жителите на Лиляк
за съдействие.

Тази година декември ще
ни изненада не само с повече сняг, но и със слънчево,
макар и студено време. Според прогнозата за времето
през месец декември 2012
г., можем да очакваме повече сняг по високите части,
повишена облачност и условия за превалявания от сняг
и температури обичайни за
сезона. Температурите ще
бъдат между - 5 и 15 градуса като средните варират
между - 1 и 2 градуса. Предвид предходно хладните месеци, според прогнозата за
декември се очакват обилни
снеговалежи, а на места и
навявания от сняг. По високите части ще се образува
поне 15-20 см. снежна покривка, а зимните курорти ще предлагат отлични
условия за ски. Студените
ветрове идващи от морето
ще направят доста неприятен престоя на туристите в
Бургас и Варна, заради допълнително понижаване на
температурите там и те ще
бъдат между -2 и -6 градуса.
В северозападната част от
страната и Тракийската низина, обичайно температурите ще бъдат около - 2 - 5,
а в югоизточните около – 3
до 0 градуса.
Валежите през декември
традиционни са за равнините около 30-60 л. кв. м. а в
низините около 40-70. Тази
година се очаква леко повишение на валежите, предвид хладните летни месеци и
предходните. В планинските
области също може да има

(от 1 стр.)
избрана фирмата-изпълнител и това е
общинска фирма "БКС - Търговище" ЕООД. Наличната
техника е проверена, закупени са необходимите материали за обезопасяване.
Уточнени са маршрутите на
движение на машините и
приоритетните места за почистване на снега – детски
градини, училища, здравни
заведения, кръстовища, мостове и др.
Приключват и срещите
на общинското ръководство
с управителите на етажна
собственост за създаване
на организация за почистване на снежната покривка
и ледените висулки в прилежащите терени и тротоари, според изискванията
на Наредбата за опазване
на обществения ред. В тази
връзка са предупредени ръководителите на учрежде-

ния, организации и търговски обекти. Определени са
местата в града за поставяне на опилки и пясък в помощ на гражданите.
Всички язовири, реки и
дерета на територията на
общината са проверени. В
следствие на това, работници на общинско предприятие „Флора” почистиха
от излишната растителност
коритата на реките Врана и
Сива в района на Търговище. Също така бяха разчистени и коритата на реките в
населените места, а нивата
на язовирите в общината са
под контрол.
Предстои почистването
на отточните шахти в ниските части на Търговище,
където е възможно задържане на води при есенните
дъждове и зимното снеготопене, допълниха от общинската администрация.

повишени превалявания от
сняг като количеството валежи ще бъде около 140 л.
на кв. метър. През втората
половина на месеца се очаква превалявания от дъжд
и сняг, както и възможни
поледици. Около Коледа и
Нова година се предвиждат
по-обилни снеговалежи, но
все пак и там можем да се
надяваме на слънчеви дни.
За съжаление, като зимен месец през декември
няма да имаме възможност да се радваме много
на слънчевото време. Между 3 и 5 ще бъдат дните
със слънце, като температурите ще са под нулата.
Дните с мъгли и облаци ще

са около 12 - 15, а дните
с превалявания между 6
и 10. Планината предлага
отлични условия за ски, но
все пак съществуват известна опасност от лавини,
както и силен вятър по високите части, където може
да възникнат условия за
кратки, но обилни снеговалежи.
В по-голямата част от
страната през първата половина на месеца, температурите ще останат със стойности близки до обичайните
или малко по-високи през
първите дни на декември.
Но през втората половина
се очаква чувствително захлаждане и сняг.

Готови за зимата Строителният контрол събаря...
(от 1 стр.) Г-н Антонов обясни забавянето на влязлата в
сила заповед за премахване на покритата градина с
факта, че срещу Коледните
и Новогодишните празници
има вече запазени дати и
продадени куверти на клиенти, избрали да се веселят
тук. Такава е била и молбата му към контролиращия
орган – отсрочка до началото на 2013 г. Наемателят
не оспорва незаконността
на пристройката, но изказа своето възмущение, че
освен финансовите загуби,
които ще претърпи точно
срещу празниците, няма
да може да изпълни и ангажимента си към редовни
клиенти, които стават все
по-малко във време на криза. Той показа и нов план
на лятна градина, който е
съгласуван със службата за
съхранение на паметниците
Работници почистват на културата и преповтаря
излишната растителност сегашното разширение към
в кв. "Запад 3" къщата. Реализацията му
ще започне още в следващата година, увери Антонов.
Обществена тайна е, че
голяма част от автентичните
старовременни къщи, обявени за паметници на културата, работят като питейни заведения и безпокоят с
музика и глъч от подпийналите компании живеещите в
близост търговищенци. Попитахме и съседа Красимир
Колев, чиято къща граничи
с механата, дали е съгласен
с разпореденото събаряне.
Според него, няма разбирателство между живущите в
квартала и наемателя на за-

ведението, но не заради въпросната пристройка. Неговото мнение е, че дори след
премахването на закритата
градина проблемът с шума
ще остане. Решението, според него, е в близост до
жилищата на хората, да не
се издават разрешения за
работата на механи и увеселителни заведения. Още
повече, когато са паметници
на културата.

Есенната
сеитба

Есенната сеитба в Търговищка област продължава,
съобщи експертът в областната служба „Земеделие"
Елена Николова. С пшеница
са засети 373 551 дка, като
през миналата стопанска година площите с културата са
били 374 571 дка. С ечемик
са засети 48 807 дка, а със
зимна маслодайна рапица 47 683 дка. Сравнителната
справка на земеделската
служба сочи, че през 2011
г. площите са били съответно 67 314 дка и 42 631 дка,
уточни Николова.
С близо 800 дка тази година се увеличават площите с
тритикале - сега са засети 2
850 дка, при 2 062 дка през
предходната. В общините
Търговище и Омуртаг стопаните са засели и около 290
дка с фуражната култура ръж.
Предсеитбено са обработени 474 605 дка в петте общини на областта. Извършва се и есенното торене.
Дълбоко са изорани 127
516 дка.
"ТН"

Проектите на два спортни
клуба от Търговище са одобрени по програма „Спорт
за децата в детските градини” на Министерството
на физическото възпитание и спорта. Официалното
връчване на договорите се
състоя в понеделник, 26 ноември, в пресцентъра на областната администрация. Те
бяха връчени от заместникобластния управител Елка
Станчева в присъствието
на Христо Стойнев, експерт
към МФВС за областите
Търговище и Шумен.
Двата клуба с одобрени
проекти са „Общински клуб
спорт за учащи” и СК по
художествена гимнастика
„Светкавица-Поляница”. Общата стойност на проектите
е 8 300 лв., като ще бъдат
обучавани 141 деца за период от 6 месеца. Дейностите
с децата вече са стартирали
и ще продължат до края на
април 2013 г., съобщават от
областната управа.
„Общински клуб спорт за
учащи” ще работи с общо
96 деца, разпределени в
осем групи от детските градини „Червената шапчица”
и „Слънце” в Търговище.
Трима специалисти ще тренират малчуганите по спортовете волейбол, футбол и
баскетбол. СК по художествена гимнастика „Светкавица-Поляница” ще обучава
45 деца, разпределени в

три групи от детска градина
„Приказка”.
При връчването на договорите г-жа Станчева поздрави
треньорите на двата клуба за
добре разработените и защитени проекти и ги насърчи да
продължават да се възползват и да кандидатстват по
програми на спортното министерство. Треньорите споделиха, че според тях това е
една добра възможност децата отрано да се ориентират
кой спорт ги привлича повече и да направят първите си
стъпки в него.
В национален мащаб по
програма „Спорт за децата в
детските градини” са кандидатствали 74 спортни клуба,
като 56 от тях са одобрени.
Общият размер на отпуснатите средства от Спортното
министерство са 200 000 лв.
Заниманията за децата са
изцяло безплатни, като след
приключването на проектите всички закупени спортни
уреди и пособия ще останат
за детските градини. Основната цел на програмата
са създаване на условия и
възможности за участие на
децата от детските градини
в безплатни занимания с физически упражнения и спорт,
с цел подобряване на здравния статус, физическата и
психическата дееспособност,
превенция срещу хиподинамията и понижената дееспособност на децата.

(от 1 стр.) бе, че нямаше
присъстващи
родители.
Липсата на активни родители бе отбелязана и при
необходимата зъбна профилактика на подрастващите.
Друг проблем, който стана
ясен по време на кръглата
маса, е, че информацията за
Програмата и прилагането й
не достига до учебните заведения, които от своя страна да запознаят заинтересованите страни, а именно
родителите.
В тазгодишната кампания, която започна в началото на октомври и приключва утре, на 30 ноември,
са силанизирани по-малко
деца в сравнение с миналата година. Окончателният
брой на малчуганите с поставени силанти на първите
постоянни зъби ще стане
ясен след края на кампанията. Д-р Жекова съобщи,
че през 2011 г. в Търговищка
област 222 деца са се възползвали от възможността
за безплатно поставяне на
силанти, а като цяло в страната - 17 000.
Основната цел на Националната програма за периода 2009 – 2014 г. е да се
подобри оралното здраве на
българските деца, както и
да се ограничи разпространението на зъбния кариес
при децата от 5 до 9 години.
Проведено е било и проуч-

ване в страната за установяване на националното и
регионалното състояние на
оралното здраве на подрастващите. Според него, Търговищка област стои добре
и в трите основни показателя. Към 2009-2010 г. 28,8
процента от 5-годишните в
региона и в страната страдат от кариес. По другия показател – среден брой кариесни зъби, чиято норма за
12-годишните е по-малко от
два, в областта е с 2,75 на
сто, а на национално ниво
– 3,03 процента. По-благоприятна е статистиката за
Търговищка област по показател кариеси и заболявания на пародонта при 18-годишните - 43 на сто са без
заболявания на пародонта,
а 5,83 процента без кариеси. Цифрите за страната
са съответно – 36,5 на сто
и 8,3 процента, съобщи д-р
Жекова.
На финала на срещата
д-р Миланов отбеляза два
трагични факта за оралното здраве на българина –
98.3% от жителите на страната имат кариеси, а повече
от 50 на сто са с поне един
изваден зъб. С реализирането на кампанията, каза
той, се стремим да променим тези цифри и да приучим хората, а и децата, да
се грижат за здравето на
устата си.

За зъбната и устна...
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Бенедикт Училище за родители
спомен написа за Семейните конфликти
Христос – опасни за детето

Минало, незабравено

Далечен
Иван ДИМИТРОВ
Годината е 1944-та. Топъл
септемврийски ден. Децата
от нашата махала сме се
събрали на площада пред
дюкяна на дядо Илия Гъркът.
Аз и моите приятели сме на
възраст 8-9 години. Играем
заедно с моя съученик Николай Чакъров, син на моята учителка Татяна Чакърова, която ни учи от първо до
четвърто отделение. Спомням си, че там беше и Колю
Караганчев, имаше и други
деца.
Неусетно до нас спря хубав файтон с охранени коне.
От него слязоха двама цивилни с автомати, а между
тях арестуван, бащата на
Николай – Стойчо Чакъров,
родом от село Светлен. Досетихме се, че това са милиционери от новата власт,
арестували Стойчо Чакъров
като кмет на село Дралфа.
Разбрахме, че арестът е
във връзка с издевателства
от полицията над ятака-антифашист Стамо Костов от
село Заветно, при който е
участвал и кмета на Дралфа.
Стойчо Чакъров е бил и
много години кмет на село
Светлен и селяните го знаят
много добре, тъй като беше
много умен и ерудиран човек. Милиционерите му дадоха срок десет минути да
се сбогува със съпругата и
децата си. Тогава те живееха в къщата на Димо Баров,
като обитаваха втория етаж.
Единият от въоръжените
лица се доближи до нас и ни
нареди да стоим далеч, защото арестуваният може да
побегне и да се стреля на

Безсънието
води до
артрит

Липсата на сън може да
е причина за някои от заболяванията на костите и
ставите,
предупреждават
учените. Според лекарите,
диагноза като артрит например невинаги е причинена
само от износване на костите или старост.
Малкото сън също може
да окаже влияние за развитието й, категорични са
лекарите. Според специалистите, упоритата и неприятна болка в гърба, краката
и ръцете може да е причинена от лошото качество на
съня и малкото часове, прекарани в спалнята.
Експертите установили,
че почти две трети от хората, които страдат от артрит,
се оплакват от безсънни
нощи. Учените обобщават,
че малкото сън отслабва
имунната система, а това
води до дисбаланс на хормоните и износване на хрущялите в организма.

живо, та да не пострада някой от нас. Не минаха и десет минути и извикаха Николай да си вземе довиждане
с баща си. Помня, че майката на Колю Караганчев – съседка, му изпрати торба със
сирене и самун хляб.
След време се чу слух, че
е бил убит в гората до село
Славяново, кучетата изловили трупа и местните хора
го разпознали. Със сина
му Николай се разделихме
след четвърто отделение,
тъй като той замина с майка
си при дядо им в Шумен.
Независимо, че новата
власт не ни харесваше, ние
си останахме много добри
приятели, запазили десетки
мили детски спомени. Той
се отличаваше значително
от нас: находчив, съобразителен, ерудиран. Четеше
много книги. Някои от тях

даваше и на мен, което ми
се отрази положително. Четяхме романи на Карл Май,
Майн Рид, Джек Лондон.
След техникума той завърши икономика във Варна.
След като замина за
Шумен, продължи кореспонденцията помежду ни
до 1952 г. Лятото на 1952 г.
получих писмо от Николай,
че той се записал да учи
в Строителния техникум в
Шумен, в което канеше и
мен да се запиша. Споделих това с моите приятели
Митко, Наско и Илия, те
много се зарадваха. Взехме отчислителни от Поповската гимназия, където
бяхме завършили 9-ти клас
и заминахме за Шумен.
През 1955 г. се дипломирахме като строителни техници, завършили техникум
в Шумен.

Истории не с вас от КИРИЛ СМИЛКОВ

Най-добрата диета
Дойде ми на гости с мъжа
си Наташка, моя племеница,
дъщеря на една първа братовчедка. Около трийсетгодишна, тя беше бизнесмен, не оставаше без пари.
- Слушай, слушай, вуйчо!
– почна да ми говори още от
вратата. – Твоите научни
теории, кое било полезно и кое
вредно, от кое колко да се яде
са вятър работи. Аз научих
най-добрата рецепта за разделно хранене и за отслабване!
Да си кажа правичката, аз
почти се засрамих от категоричните й думи.
- Браво! И каква е тая вълшебна хранителна рецепта?
- Ето каква… Първия ден
само месни храни, втория
– само бобови, третия – на
обяд малко парче пица, а вечер
торти, колкото си искаш да
изядеш, на четвъртия – само
плодове.
- Хлебец не ти ли се полага?
- Не, никога!
- А няма ли ден за сиренце и
кашкавалец?
- Не, разбира се, ще развалиш магията.
- Значи така? Това железен
закон ли е, само в тоя ред се
позволява да ги караш?
- Да, но можеш и обратно да
ги въртиш.
- А ако на втория ден не ти
се ядат разни фасули и пак
искаш да си похапнеш месна
храница?
- В такъв случай ще повториш пак месния ден.
- А ако си такъв като мен,
да нямаш насита на месо?
И да не ти се почва другата
разкладка, примерно тая глупост с парчето пица?
- Е, не, ти май ще ми окарикатуриш диетата!

- Напротив, особено високо
я оценявам. Позволи и следващото ми уточнение: каква
доза сладкиши са разрешени?
- Няма дозировка, колкото
ти се яде – толкова.
- Аз например като почна
от тортички, щруделчета
или реваненца – две тави няма
да ми се опрат… Само да убедя някой да ми ги купи, пък после да ми гледа сеира. Мисля,
че има и такива джумбишлии,
само да попадна на такъв.
- Виж какво, ако имаш такива въшлясали от пари приятели, няма да ти нарушат полезното действие на диетата,
даже и да се натъпчеш като
циганско духало.
- И казваш, че ще стана
като трепетлика, ако подпукам нещата по твоя режим?
- Абсолютно сигурно е.
- Ти почна ли да вталяваш
двуметровата обиколка на
талията си?
- Е, не ми се присмивай така
жестоко! Аз съм умерено дебеличка…
- Така е, така е. Ти още колко много имаш мегдан да се издуеш! А кажи стомашно-чревните изходни функции как ти
са от тая диета? Извинявай
за фекалния въпрос!
- Виж… Донякъде и там нещата се промениха: редувам
запеци със… Айде не ме карай
да говоря за тия глупави процеси!
- Сгреших, извинявай! Кажи
само кога ще отчетеш мощното действие на тази съвършено здравословна диета.
- Тая диета не е временна,
ден за ден, ще продължава
много… След месец-два ще се
премеря. Прибързано не бива
да се отчита резултата.

Папа Бенедикт XVI публикува третия и последен
том от биографичната книга за Исус Христос - трогателна и изключително
лична творба, подписана
с истинското му име Йозеф
Рацингер.
Книгата, посветена на
детството на Исус, беше
публикувана на девет езика,
като първото издание беше
продадено в около един милион копия, съобщи Ватикана. Неговите 147 страници
са резултат на дълги години работа, започнала през
2003 г., когато Рацингер все
още е глава на Конгрегацията за Доктрината на вярата.
Папата посвети "цялото
си свободно време за осъществяването на този проект, който той искаше и обичаше", заяви говорителят на
Ватикана Федерико Ломбарди пред стотици журналисти и духовници. Кардинал Джанфранко Раваси,
ръководител на Папския
съвет за култура, заяви, че
книгата е съсредоточена
върху 180 стиха от Библиите
на Матей и Йоан.
Книгата е написана от
Рацингер, а не от папа Бенедикт XVI, което означава,
че е академична творба, а
не догма, която не може да
бъде оспорвана. Книгата се
характеризира със своята
"яснота и смирение", заяви
Раваси. "Исус от Назарет:
Разкази за детството" ще
бъде пусната в продажба в
сряда. Първите два тома от
биографията - "От Кръщението в река Йордан до Преображение" и "От влизането в
Йерусалим до Възкресението" бяха публикувани през
2007 и 2011 г.

Както е известно, няма
семейство без кавги. И въпреки общоприетото мнение, че конфликтите могат
дори да бъдат полезни понякога за сплотяване на
семейството, родителите
не трябва да забравят, че
те могат да окажат негативно влияние върху техните деца.
Според психолози, средата, в която се възпитава
детето, може да породи обстановка с психотравмиращ
характер. На първо място
става дума за семейната обстановка.
С какво са опасни семейните конфликти за децата?
Негативният опит от общуването между родителите може да бъде основа за
развитието на психологична патология. Когато детето порасне и създаде свое
семейство, то ще изгражда
отношенията си по начина,
наблюдаван от собствените
си родители. Друг негативен
фактор е липсата на доверие
в детето - то никога няма да
повярва, че между родителите могат да съществуват
нежни или приятелски отношения.
Тук е логично да се зададе
въпрос и за това, струва ли си
детето да се възпитава само
от единия родител. Отговорът
е отрицателен. В повечето
случаи, ако детето се възпитава само от единия от родителите, неговото съзнание
ще се “кодира” за непълноценно семейство и след като
порасне, то с лекота ще копира примера на родителите си.
Конфликтната ситуация е
винаги борба и избор. Борба
между своя вътрешен свят

и света на събеседника.
Избор на компромиса или
категоричното решаване на
проблема.
Отрицателният опит от
конфликтното
семейство
е доста многопланов. Конфликтната семейна обстановка може да формира
следните негативни аспекти в съзнанието на детето:
1. Обща нервозност у детето - когато то се развива
в условията на постоянни
противоречия между родителите.
2. Нарушения в душевното равновесие. Те способстват за формирането на
психологична патология у
развиващото се дете.
3. Повишава се рискът от
неконтролируемо поведение на детето. Родителският
авторитет е твърде нисък в
неговите очи.
4. Детето по-лошо усвоява моралните и общокултурни ценности.
5. Повишава се вероятността от изграждане на
негативно отношение към
единия или другия пол – в
зависимост от симпатиите
на детето към единия от родителите.
Семейните конфликти са
доста болезнен въпрос. Каквото и да се случва, родителите не трябва да забравят,
че неразумните и необмислените действия могат да
провокират развитието на
истеричен характер у тяхното дете.
Емоционалното здраве
на семейството е не само
прерогатив на благополучното семейство, но и мъдро
правило за изграждането
на културни и хармонични
семейни отношения.

се класира на второ място
- индивидуално, по тенис
на маса в Ученически игри
2011-2012, във възрастова
група юноши. Стипендии
получават още: Мустафа
Мустафов от Второ СОУ,
който спечели първото
място в раздел „Поезия"
в Националния конкурс
„Моите детски мечти" в
София; Лидия Йорданова,
също от Второ СОУ, заела
трето място в конкурса за
есе „За хляба наш...", проведен през април в Благоевград и Ангел Ангелов от
Второ СОУ с трето място
в Десетата национална

олимпиада по информационни технологии, състояла
се в Монтана през май т.г.
Право на стипендия, според Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, имат деца
до 18 години, заели индивидуално първо, второ или
трето място на национален
или международен конкурс,
олимпиада или състезание,
включени в Програмата за
деца с изявени дарби, приета за настоящата година
с решение на Министерски
съвет, уточняват от администрацията.
"ТН"

Община Годишни стипендии
Търговище за талантливи ученици
Годишни стипендии от
общинската управа в Търговище ще получат четирима ученици с изявени таланти, съобщиха от
пресцентъра на местната
администрация.
Кметът
Красимир Мирев със своя
заповед отпусна стипендиите съгласно Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби.
Паричната помощ е 135
лв. месечно и ще се изплаща в продължение на
една година. Общината ще
подпомогне Светозар Стоянов от Първо СОУ, който

олкмания

рубриката е
съвместна с

Ф
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Визите за българи остават

ГЕРГАНА:

Не бих могла да живея
в свят без любов
- Гергана, нарече новата си песен „Мирис на
любов”. Всъщност, на
какво мирише любовта?
- Знам само, че когато
съм влюбена, съм много
усмихната, светът е прекрасен или поне аз виждам
само хубавите му страни.
Всички хора са красиви и
добри. Колкото до ароматите, цветята и дърветата
миришат по-силно, дори
любимият ми парфюм още
повече ми харесва, или
път ми се иска да си купя
нов, за да съм по-различна. Виждам само човека,
в когото съм влюбена и никой друг не ме интересува.
Нали не случайно в една
песен се пее, че светът е
за двама.
- Значи не приемаш свят без любов?
- Не, аз не бих
могла да живея в
такъв свят!
- Имаш ли смелост първа да кажеш или покажеш
на един мъж, че го
харесваш?
- По моите наблюдения жените
напоследък са поактивната страна,
да не кажа, че понякога стигат до агресивност. Признавам, че
това ми е малко странно,
защото аз мисля, че мъжът
е този, който трябва да е
водещ в една връзка, дори
още при запознанството.
Така че аз не съм от тези,
които тичат подир някой,
който ги е развълнувал.
Дори и страшно да ми е
харесал, никога няма да го
направя.

АГРОЕЛИТ –
Б. МИТОВ
търси да назначи за свинефермата си в с. Алваново
ГЛЕДАЧ
Изисквания: Опит при работа с животни се счита за
предимство.

Документи се приемат в
офиса на фирмата, на адрес гр. Търговище, ул. Цар
Симеон № 4 или на e-mail:
agroelit@abv.bg

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена,
старо стоителство, в района на
Архива на НОИ
тел. 0888 599 205

- Какво не можеш да
понасяш в силния пол?
- Не понасям страхливците, които остават жената да ги води за носа. Да
ти призная, много е трудно
днес да откриеш истински
мъжкари, защото по принцип мъжете се страхуват от
силните жени. Или просто
аз трудно попадам на такива мъже. Като че ли жените станаха силният пол в
този свят.
- Колко най-дълго би
могла да издържиш без
гадже? И въобще смяташ ли, че самотата е непоносима?
- Винаги ме е било страх
от самотата, но рядко оставам сама. Не съм си позво-

лявала.
- Според теб изневярата може ли да се нарече здравословна?
- Ако връзката не е пълна и не получаваш всичко
в нея, изневярата рано или
късно се появява. Но не
смятам, че е нещо хубаво.
- Случвало ли ти се е
да изневериш на човека
до теб?
- Не, когато имам човек
до себе си, аз съм с него и
не гледам встрани, за да
търся нещо друго.
- А какво предпочиташ – да ти изневерят и
нищо да не разбереш,
или да разбереш истината веднага?
- Не ми се е случвало,
но мисля, че ще е по-добре
да не я разбирам.
- Беше решила това
лято да е под знака на
флирта за теб. Как мина
всъщност?
- Ами, да - лято, нови
емоции, нови запознанства, плажни страсти, без
драми и проблеми. Така
минава и още не е свършило. (Смее се.)
- Преди беше боядисала косата си червена,
после отново стана блондинка. С какъв цвят коса
мъжете те свалят повече?
- Ами и с двата ме свалят, но като че ли повече
ме харесват с червена
коса. (Смее се.)
- Не се ли притесняваш от вицовете за блондинки?
- Не се притеснявам,

между другото може и да
ти се стори странно, но аз
не обичам вицове. Не знам
защо. Когато се съберем в
компания и някой започне
да разказва вицове, дори и
не ги слушам.
- Призна за последната ти връзка с някакъв италианец, с него ли
беше на почивка?
- Повечето време бях с
приятелки, обичам да съм
в женска компания на морето. Тогава ми е най-забавно.
- Когато се съберат на
едно място няколко красиви жени става взривоопасно. Имаше ли много
свалки и смешни истории?

- Наистина е така, когато се съберем с моите
приятелки, винаги има супер интересни случки. По
цял ден бяхме на плажа,
имаше щуротии, случваха
се странни неща. Често ме
спираха с въпроса: „Ама,
вие Гергана ли сте?” И понякога отговарях: „Ами, не,
не съм!”
- Все още ли си влюбена в онзи господин?
- Знаеш ли, не искам да
коментирам това, хайде да
сменим темата! (Смее се.)
- Успя ли да се научиш
да играеш голф, както си
беше обещала?
- Не, не съм... (Смее се.)
Не съм, обаче ми харесва
да го гледам.
- В последния клип си
много секси. Правиш ли
нещо различно, че напоследък, изглеждаш така
добре?
- Ограничавам се с
храната, винаги преди да
снимам клип. 10-15 дни
по-рано внимавам какво
ям - салатки и след 18 ч не
хапвам нищо. Разбира се,
трябва си и спорт. Дори да
не ми харесва да ходя във
фитнеса, си избирам някое
място, независимо дали е
на стадиона или в парка, и
тичам.
- Ако можеш да избираш как да поддържаш
фигурата си, какво ще
предпочетеш – диета,
спорт или секс?
- Честно да ти кажа, ако
мога да мина без спорт,
бих избрала диетата и се-

ксът. (Смее се.)
- Едно твое парче се
казва „Първичен инстинкт”. Според теб кое
е по-първично – любовта
или сексът?
- Сексът. (Смее се.) Ако
ме питаш за песента, разбира се. А в живота, зависи
от ситуацията.
- За да бъде връзката
по-трайна, трябва ли да
се търси разнообразие в
секса?
- Когато двама души се
обичат, те изобщо не мислят – я, сега да потърсим
разнообразие, я да видим
какво има в „Кама сутра”...
То просто им идва отвътре.
- А романтиката задължителна ли е?
- За мен романтиката е на първо място.
При това и двамата
трябва да правят романтични жестове, не
само мъжът.
- Кажи ми, коя е
обидата, която не
успя да понесеш?
- Моят характер
е малко по-особен,
вероятно поради зодията ми Стрелец. По
принцип много държа
на приятелите си и
когато някой ме нарани или разочарова, в
мен нещо се пречупва
и съм дотам. Повече няма
как да допусна този човек
до себе си. Винаги съм била
такава. Може това да ми е
лоша черта, но аз не мога
да бъда друга.
- Какво те разсмива
най-често?
- Опитвам се винаги да
се усмихвам, дори когато
съм сама вкъщи. Убедена
съм, че с усмивка по-лесно
се живее. (Смее се.)
- А кога изруга за последно?
- Скоро не ми се е случвало, дори когато карам
кола. В София трафикът е
напрегнат, шофьорите са
много нервни, а не би трябвало да е така. Постоянно
чувам как някой крещи
или псува наоколо. И защо
го правят? Така няма да
стигнат по-далече. Преди и
аз съм го правила, но вече
престанах. Сега си седя,
слушам музика и не си изпускам нервите. Релаксирам докато карам, докато
чакам на светофара. Дори
хората около мен, които се
държат грубо и невъзпитано, няма как да ми развалят настроението.
- Преди време беше
изпаднала в някаква
дупка, как успя да излезеш от нея?
- Всеки има такива моменти, те идват и си отиват.
Ако ти сам не си помогнеш,
няма кой да го направи
вместо теб. Лекарството е
ясно - повече положителни емоции и срещи с хора,
които не те натоварват.

Увеличи
санкциите срещу Сирия
ЯПОНИЯ:

Япония
разшири
санкциите срещу Сирия
във връзка с продължаващия в близкоизточната страна конфликт
между правителството и
опозицията. Решението
е прието на заседание
на японския кабинет на
министрите, съобщава
ИТАР-ТАСС.
В съответствие с новите санкции Япония
замразява активи на 35
организации и 59 частни
лица, които имат връзка
със сирийския режим. В
допълнение външното

министерство на Япония е увеличило с 36
лица списъкът с хората,
които имат визови ограничения.
В
съобщение
на
японското външно министерство се подчертава, че тези мерки са
необходими за стабилизиране на ситуацията в Сирия. Токио нееднократно призовава
властите в Сирия да
прекратят насилието.
Посолството на Япония
в Дамаск е затворено
от март тази година.

Понижи
рейтинга на Аржентина

АГЕНЦИЯ "ФИЧ":

Рейтинговата агенция
Fitch понижи дългосрочния рейтинг на Аржентина от ниво "В" на "СС", а
краткосрочния от "В" на
"С", предаде Би Би Си.
Рейтингът от ниво "С" е
последната степен преди
технически дефолт. Съобщава се, че причина
за понижената оценка на
агенцията са прогнозите,
че Аржентина няма да
може да обслужва дълговете си.
През миналата седмица съдът в Ню Йорк
постанови, че Аржентина трябва да изплати на
инвеститори сума от 1.3
НАТО се проваля в бормилиарда долара, като
срокът за погасяване на бата си срещу наркотрафизадълженията е 15-ти де- ка от Афганистан. Такава
критика изрази директокември.
рът на руската Федерална служба за контрол на
търговията с наркотици
Виктор Иванов, цитиран от
РИА Новости.
„Производството
на
наркотици в Афганистан е
Срещу държавния се- заплаха за държавите от
кретар на САЩ Хилари ЕС и те (НАТО) се съгласиКлинтън и Държавния де- ха, но обявиха, че не могат
партамент е било заведе- да работят извън Европейно дело във връзка с твър- ския съюз", каза Иванов.
денията, че Вашингтон е
Русия е заинтересована
позволил парите от аме- от сътрудничество с НАТО
риканската помощ за Палестинската автономия да по проблема, добави Ивабъдат използвани от теро- нов, но се оплака, че НАТО
ристични групировки като не е склонен да акредити„Хамас”. Делото е било
заведено във Вашингтон
от името на 24 американски граждани, живеещи в
Израел.
По-конкретно Хилъри
Клинтън и Държавният департамент на САЩ
са били обвинени, че са
„разрешили, допуснали
и насърчили, и/или способствали финансиране
за Палестинската автономия, без да осъществяват
надзора, който е трябвало да наложат”.

Остава визовия режим
в САЩ за българи. Това
стана ясно от дискусия
на евродепутата Евгени
Кирилов с посланика на
САЩ в ЕС - Уилям Кенард. Кирилов е задал
въпрос относно визовия
режим и двойния стандарт на САЩ към граждани на ЕС.
България е една от
малкото страни в ЕС,
заедно с Полша, Румъния и Кипър, за чиито
граждани все още са
необходими визи за щатите. Евгени Кирилов
подчертава, че парадоксът се поражда от това,
че според механизма за
присъединяване към безвизовия режим, годишно
отказите за визи не трябва да надвишават определен процент от всички
заявления, но тези откази се дават именно от
американските власти, в
лицето на техните дипломатически мисии в съответната страна.
"В България по случая имаме поговорка "и
ножът и хлябът са в едни
ръце", каза още Кирилов. В отговор американският дипломат заяви,
че администрацията на
преизбрания президент
Обама, и той самият разбират разочарованието
и работят в тази посока,
но тази ситуация вероятно ще продължи още
известно време.

Провал
срещу наркотрафика

НАТО:

ИЗРАЕЛ:

Съдят
Хилари

ра официален представител от неговата агенция да
представя Русия в Брюксел.
САЩ и силите на НАТО
действат в Афганистан от
2001 година, където се борят с талибаните и други
бунтовнически групи.
Много от тези групи,
особено в южната част на
страната, са свързани с
производството на опиум
и хероин, за да набавят
средства за екстремистките си кампании. Офисът за
наркотици и престъпления
към ООН съобщи, че талибаните печелят по 150 милиона долара на година от
наркотици.

Четвъртък, 29 ноември 2012 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

Давам под
ФИРМА ТЪРСИ
наем
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ ГАРАЖ – ламаринен;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
намира се на
ул. „Царевец”,
с немски
в близост до бившаили английски език
та стоматология
 0888 94 17 35
 0889 749 561
(3-4)



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

Давам под наем
ДВЕ СТАИ с кухненски бокс,
баня, тоалетна и балкон в
Идеалния център на Търговище
– втори етаж, напълно обзаведени, самостоятелна квартира
Тел.: 0890 16 44 16 (1-4)

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ПОМЕЩЕНИЕ /45 кв.м./
на ул. „Палаузов” 1 за офис или
ОБОРУДВАНО СТУДИО за красота дава под наем
ФРИЗЬОРСКО МЯСТО и място за маникюрист в ра- магазин.  0601/5 87 92 –
сутрин до 10 ч. и след 16 ч. (1-4)
йона на Банята в Търговище
Тел.: 0893 76 84 15

(3-4)

(8-9)

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам машинно ситно
нарязан обработен тютюн
Тел. 0897 686 912

(2-4)

Продавам обзаведен
АПАРТАМЕНТ в
Търговище - 64 кв.м.,
втори етаж, с мазе
Цена: 50 000 лв.
 06034/2 461

Търсим фирма или
частно лице за
почистване на външен мръсен канал
Тел.: 0894/670 770

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

Давам под наем ГАРАЖ
в Идеалния център на Търговище
 0601/8 32 81
и 0885 57 27 13



(3-4)

Продавам ДИСКОВА
БРАНА в отлично състояние – с. Братово,
Търговищко
 0878 97 13 95

(1-4)

()

(1-4)

 0897 897 805

Продавам
АПАРТАМЕНТ
в правителствения
блок в Търговище
Тел.: 0897/85 11 83

(1-2)

(4-4)

Продавам 1 дка МЯСТО в
регулацията на с. Разбойна
Цена по споразумение
 0893/76 92 26

дка с лозе и овощни насаждения;
гараж; кладенец;п ток и вода;
нотариален акт.
* ЛЕК АВТОМОБИЛ
„Пежо 106” – бензин; година на
производство ‘1993
(1-4)
Цена по договаряне
Тел.: 0601/8 25 75 и 0898 73 93 39

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА /104
кв.м./ - 5 стаи; PVC дограма и
газ; ул.”Никола Симов” 19; втори
жилищен етаж  0899 10 51 52

(4-10)

Продавам тухлена,
Търся да закупя ШАСИ на цена
масивна КЪЩА
до 2 000 лв.  0899 42 09 94
/100 кв.м./ на желано
Продавам
Продавам МАГАЗИН
място в кв. „Изток” в
* ТУХЛЕНА КЪЩА в Лиляк /на ценТърговище с 600 кв.м. /89 кв.м./ в Идеалния център на тралната улица „Г. Димитров” 82,
гр. Попово; наемател – Виваком в посока към Могилата/ - стопандворно място
ски постройки; тухлен сайвант
Цена по договаряне
 0898 44 58 48
за животни; дворно място от 1.8

Продавам или
давам под наем
ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ
/60 кв.м./ с ток и ВиК.
Намира се на ул. „Хаджи
Димитър” 10 – преди огледалото от пазара
 0601/8 46 18 и 0890 466 701
(2-4)

КВАНТОВ
МАГНИТЕН
РЕЗОНАНСЕН
Продавам ЛОЗЕ /910 кв.м./ с вила Изкупувам кафе автомати
Давам под наем АПАРТАПродавам
АПАРТАМЕНТ
/120
кв.м./
АНАЛИЗАТОР
МЕНТ /64 кв.м./, подходящ и стопански постройки в местностзаедно с местата, на които
с гараж, таванска стая и маза за
та „Серсема” над Боровата гора.
за офис, медицински
са разположени в Търговище Централна поща. Цена: 85 000 лв. Бърз инвазивен метод
Има кладенец и трифазен ток
кабинет или жилище
 0896 722 102
за спектрален анализ
 0897 83 88 53
 0889/749 561
 0898 22 83 36
Продавам камина с водна
на човешкото тяло
Продавам масивна, тухлена КЪЩА в с. БистДавам под наем разработен, напълно оборудван
риза DIPLOMAT,10 кв. ловна
ра – с гараж, стопански постройки, 1.5 дка
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60 кв.м./ - ново строител- пушка”ВОСТОК”5.6 мм. ловна пуш- Д-р. ЙОТОВА
Тел. 0888 841 993
дворно място. Продава се с обзавеждането.
ство; ул. „Никола Симов” 11 /до детска градина
ка „ТУЛА”,16 КАЛИБЪР /за колекциЦена по споразумение.  0897 334 533
Търговище,
„Пчелица”/. Наем: 400 лв.  0887 53 61 56
онер/.  0884 362 859
ул. „Преслав” №14
Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ /150 кв.м./ с дворОБЯВА
(3-4)

(1-4)

(1-4)

(6-9)

(1-4)

но място от 320 кв.м., находящ се до закусвалня
„Вароша” 0885
55 88 20 и 0887 18 56 61 (2-4)
(

Давам под наем или продавам обзаведен тристаен
АПАРТАМЕНТ /90 кв.м./ в
Центъра на Търговище –
след освежителен ремонт,
на 3-ти етаж, ул. „Кюстенджа” 9, с асансьор и мазе;
възможност за паркиране
на автомобил. Наемна
цена: 260 лв./месец
Продажна цена: 75 000 лв.
 0897 40 15 80
или 0886 27 19 86
()

()

(6-9)

()

(1-4)

Давам под наем ОФИС /60
кв.м./ - ет. 2, Идеален център,
пешеходна зона
Тел.: 0896 51 51 55

()(6-8)

ПРОДАВАМ
* Къща с парцел от 600 кв.м.
на ул. „Антим I” № 51;
* Къща с парцел от 598 кв.м.
на ул. „Антим I” № 49;
* Къща с парцел от 370 кв.м.
на ул. „Шипка” № 3;
* Къща в с. Разбойна от 150 кв.м.
с дворно място 1 дка.
* Апартамент /118 кв.м./ с гараж
на ул. „Граф Игнатиев”
 0887 307 877 – Николов

Продавам
ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ
ДЕСЕРТНИ в извънучебно време –
СОРТОВЕ
индивидуален подход
ЛОЗИ
по училищната програма
 0888 72 44 06
 0893 38 55 10
(1-4)

(1-4)

(3-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ , 64
кв.м., ново строителство в разширения център на Търговище
Тел. 0893 /85-70-86

(2-4)

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

КОНКУРС
Със заповед на министъра на вътрешните работи от 23.11.2012 г. в
ОД МВР-Търговище е обявен
КОНКУРС ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
за една вакантна длъжност –
РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ,
в отдел “Досъдебно производство”, от категория “Г” – инспектор.
Документите на кандидатите се
приемат всеки делничен ден от 10
до 11 и от 14 до 15 ч от 30.11.2012 г.
до 14.12.2012 г. в “Човешки ресурси” на ОД МВР-Търговище.
За допълнителна информация –
тел. 60363.

от Мехмед Хюсеин Байърлъ
има следното
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
Създаване на трайни насаждения – орехова градина
в поземлен имот
в местността „Пореджик”
в землището на с. Кралево,
община Търговище
Мнения и възражения се приемат в стая №5
/проход на етаж 2/ – дирекция „Инвестиции
и екология” в сградата на община Търговище
или кметството в с. Кралево.

Молим всеки който има
възможност да ни помогне с кавтото може да ни
потърси!!!
Ако се нуждаете от
допълнителна информация, моля свържете се
директно на телефонен
номер 0899448729 с майката на Марти - Десислава
Герчева
Моля ви помогнете на
Марти!

Четвъртък, 29 ноември 2012 г.

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Action - Вулкан
22.00 ч. - трилър

29 ноември
БНТ 1

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва в
библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
12:55 Д-р Г.М.Димитров вечният опозиционер
документален
14:25 Сен Тропе - тв филм
15:35 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай- рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлинарубрика
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:45 Бедното малко богато
момиче - 6-сериен тв
филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45-Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - сериал
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век: Мел
Брукс и Ан Банкрофт документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлинарубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
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предаване
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой сериал
08:00 Шантави рисунки анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Един прекрасен ден комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия
bTV Action
- сериал
06:00 Батман: Дръзки и смели 13:30 Модерно семейство - детски
сериал
08:00 Властелинът на
14:00 Колеж Грийндейл готвачите - сериал
сериал
09:00 Забравените - сериал
15:00 Теория за големия взрив
10:00 Кости - сезон
- сериал
11:00 Вавилон 5- сериал
15:30 Блондинка в
12:00 Менталист: Крадецът на
книжарницата - сериал
мисли- сериал
16:00 Приятели - сериал
13:00 Лице в лице 17:00 Столичани в повече публицистично
сериал
предаване
18:00 Колеж Грийндейл 14:00 Враг мой - трилър
сериал
16:00 Вавилон 5 - сериал
19:00 Слънчева Филаделфия
17:00 Властелинът на
- сериал
готвачите - сериал
19:30 Модерно семейство 18:00 Менталист: Крадецът на
сериал
мисли - сериал
20:00 Да разлаем кучетата 19:00 Забравените - сериал
комедия
20:00 Кости- сезон
22:00 Приятели - сериал
22:00 Вулкан - трилър
23:00 Теория за големия взрив
00:00 Код криминално
- сериал
23:30 Блондинка в
bTV Cinema
книжарницата - сериал
06:00 В дълбоки води- сериал
00:00 Столичани в повече 07:00 Паудър Парк- сериал
сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
Nova TV
09:00 Китайската кукла 06:30 Здравей, България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
10:30 Досиетата Х - сериал
11:25 Клуб Нюз
11:00 Легендата за Том Дули11:30 Бон Апети
драма
12:00 Малки жени - сериен
13:00 В дълбоки води - сериал, 13:00 Новините на Нова
еп. 5
13:30 Забраненият плод 14:00 Изкуплението на ГрейсbTV
сериен
сериал
06:45 Тази сутрин
15:00 Доктор Куин
15:00 Паудър Парк - сериал
09:30 Преди обед - токшоу
Лечителката - сериен
16:00 Лош късмет - комедия
11:30 Кухнята на Звездев
16:00 Часът на Милен Цветков
18:00 Досиетата Х - сериал
12:00 bTV Новините
17:00 Черешката на тортата 19:00 Революция Z: Секс, лъжи
12:30 Шоуто на Слави
Ти си звездата! - тв шоу
и музика - сериал
13:30 Женско царство - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
20:00 Добрите момчета 15:00 Някой те наблюдава19:00 Новините на Нова
сериал
сериал
20:00 BIG BROTHER: ALL
21:00 Циклонът - екшън
16:00 Горките родители на
STARS 2012 - реалити
богатите деца - сериал 23:00 Революция Z: Секс, лъжи 21:00 Етажна собственост и музика - сериал
17:00 bTV Новините
Новодомци - сериен
00:00 Батман и Робин 17:30 Лице в лице 22:00 Господари на ефира
фантастика
публицистично
- шоу

СЪБОТА
БНТ 1

bTV

06:00 Светът на Куест детски
06:30 Батман: Дръзки и
смели - детски
07:30 Кой е по- по- най
08:30 Кухнята на Звездев
09:00 ?Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Най-смешните
животни и хора на
планетата
13:00 Само ти - комедия
15:00 Такъв е животът:
Истинските герои сериал
16:00 Наполеон и Жозефин
- исторически, драма
18:00 Големите загадки научно-популярна

Diema

06:00 Маями Вайс - сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 18 колела на
справедливостта сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 В светлината на
прожекторите - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
справедливостта сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Смъртоносно влияние
- екшън
00:20 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

06:10 Моята среща с Дрю драма
07:45 Пагубна страст романтичен
10:00 Да ти паднат
100 хиляди тв игра
11:00 Безследно изчезнали сериал
11:55 Болница Мърси - сериал
12:50 Престъпни намерения сериал
13:45 Лунатизъм - драма
15:40 Мисията невъзможна
3 - - екшън
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Манджурският кандидат
- трилър
23:35 От местопрестъплението:
Маями - сериал

bTV - Нашествие
22.30 ч. - трилър

1 декември
06:55 Денят отблизо
08:00 Пътят към Мондиала
- сериал
08:30 Без багаж - реалити
09:00 Животът и други неща
- съботно ток шоу
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:20 Бразди- предаване за
земеделие
12:45 Студио Футбол
13:00 Футбол: Среща от
турнира за Купата на
България
15:00 И пак тръгни концерт-послание,
посветен на
Международния
ден на хората с
увреждания
16:30 Памет българска
17:00 Вяра и общество
18:00 Умно село: Инсомния
хроника
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Младата Виктория игрален филм
23:30 По света и у нас
23:35 БунтАрт
00:05 Трето полувреме

22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити

поредица
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък риалити
22:00 bTV Новините
22:30 Нашествие - трилър
00:30 Речен свят фантастика

bTV Action

06:00 Батман: Дръзки и
смели - детски
07:00 Астробой - детски
08:30 Кобра - екшън
10:00 Умирай трудно 4.0 екшън
12:30 Лице в лице публицистично
предаване
13:30 ФИФА Футбол
Мондиал 2012 обзорно предаване
14:00 Хрътките
15:00 Забравените - сериал
16:00 Беглецът - сериал
17:00 Руският олигарт документален
18:00 Вавилон 5: В
началото фантастика
20:00 Хрътките
21:00 Непознатите – тв.
поредица
22:00 Гангстери на терена комедия
00:30 Хрътките

21:00 Къщата на езерото
- драма
23:00 Луд град - драма
01:30 Добрите момичета сериал

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Трева - сериал
09:00 Развитие в застой сериал
10:00 Имате поща - комедия
12:00 Норм - сериал
12:30 Слънчева
Филаделфия - сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Женени с деца сериал
17:00 Домашен арест ситком
18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева
Филаделфия - сериал
19:00 Развитие в застой сериал
20:00 Луд живот - комедия
22:00 Трева - сериал
23:00 Първична сила турнир на Световната
федерация по кеч
00:00 Женени с деца сериал

Nova TV

06:00 Гостите на Здравей,
България
bTV Cinema
07:00 Иконостас
06:00 Добрите момичета 07:30 World stories - малки
сериал
истории от големия
08:00 Кажи нещо - комедия
свят
10:00 Избягай, ако можеш
08:00 Събуди се... - НТВ
– сериал
09:30 Специалистите - НТВ
11:00 Космическа
11:30 Бон Апети
катастрофа - екшън
12:00 Годеж по правилата 13:00 Революция Z: Секс,
комедия
лъжи и музика 13:45 Животът на момчето
сериал
- филм
14:00 Господин бавачка 16:00 Карбовски директно
комедия
- публицистично
16:00 Жената ястреб предаване на НТВ
романтичен
18:00 Отечествен фронт
18:00 Невероятно
- НТВ
приключение с панда 19:00 Новините на Нова
- приключенски
19:30 НАЦИОНАЛНА
20:00 Избягай, ако можеш
ЛОТАРИЯ
- сериал
20:00 BIG BROTHER:

ALL STARS 2012 реалити
21:00 Нотинг Хил романтичен
23:30 Горещо - таблоид
00:30 Клуб Нюз - забавно
предаване

Diema

07:45 Макгайвър - сериал
09:00 Пътят на сълзите документален
10:35 Свободна игра комедия
13:00 Кейп, супергероят сериал
14:00 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
14:45 Уест Хям - Челси мач от английската
Висша Лига,
директно
16:40 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
17:00 Фулъм - Тотнъм - мач
от английската Висша
Лига, директно
18:55 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
19:30Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
20:30 Яростни топки комедия
22:20 Клоунът - трилър
00:30 Горещи моменти еротика

Kino Nova

06:00 Тайна - драма
07:50 Франклин и
съкровището
от езерото анимационен
09:45 Отнесени анимационен
11:25 Маска - драма
13:45 Свободният Начо комедия
15:30 Шпионски игри екшън
18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Светецът - екшън

ПЕТЪК

Kino Nova - Манджурският
кандидат 15.35 ч. - трилър

30 ноември
БНТ 1

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с
Мария
11:00 Парламентарен
контрол - пряко
14:15 Япония днес
14:35 Памет българска
15:05 Олимпийски хроники
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Предаване за хора с
увреден слух
16:35 Симфония №3
от Густав Малер
- изпълнява
Софийската
филхармония /1 част/
17:35 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина
18:45 Бедното малко богато
момиче - сериал
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Падащи звезди - шоу
23:00 По света и у нас
23:05 Зелена светлина
-рубрика
23:10 Под прикритие 3 сериал
00:15 Отблясък - игрален
филм

bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава
сериал
16:00 Горките родители
на богатите деца сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично
предаване
18:30 Любов извън закона
- сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Домашен арест сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави

23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Action

06:00 Батман: Дръзки и
смели - детски
08:00 Властелинът на
готвачите - сериал
09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости- сериал
11:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
13:00 Лице в лице 14:00
Вулкан - трилър
16:00 Вавилон 5 -сериал
17:00 Властелинът на
готвачите - сериал
18:00 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Код криминално
21:00 Руският олигарт документален
22:00 Кобра- екшън
23:30 Код криминално
00:30 Кости - сериал

bTV Cinema

06:00 В дълбоки водисериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Срещу гравитацията
- сериал
09:00 Изкуплението на
Грейс - сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Циклонът- ешън
13:00 В дълбоки води сериал
14:00 Изкуплението на
Грейс- сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Седем часа разликасериал
17:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Срещу гравитацията
- сериал
20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Космическа
катастрофа - ешън,
23:00 Добрите момчетасериал
00:00 Жената ястреб рмантичен

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой сериал
08:00 Шантави рисунки анимация

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

bTV

06:00 Какво ново, Скуби Ду
- детски
07:00 Приказки край
лагерния огън детски
08:00 Духът на здравето здравно предаване
09:00 Тази неделя
11:00 Търси се - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Слънчасали - сериал
13:00 Мецес любов комедия
15:30 Двама мъже и
половина - сериал
16:00 Нека говорят с Росен

Nova TV

06:30 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериен
15:00 Доктор Куин
Лечителката - сериен
16:00 Часът на Милен
Цветков
17:00 Черешката на тортата
- Ти си звездата! - тв
шоу
18:00 Сделка или не – тв.
игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити
21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира
- шоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити

00:30 Магнитико - тв игра

Diema

06:00 Маями Вайс - сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 18 колела на
справедливостта сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Смъртоносно влияние
- екшън
12:00 Питайте Джим сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
справедливостта сериал
18:30 Питайте Джим сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Свободна игра комедия
00:25 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

06:00 Пагубна страст романтичен
07:40 Тайна - драма
10:00 Да ти паднат 100
хиляди - тв игра
11:00 Безследно изчезнали
- сериал
11:55 Болница Мърси сериал
12:50 Най-смешните
домашни
видеоклипове на
Америка
13:20 Маска - драма
15:35 Манджурският
кандидат - трилър
18:00 Болница Мърси сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Шпионски игри екшън
23:30 От местопрестъплението: Маями

Nova TV - Снайперист
20.00 ч. - екшън

2 декември
06:45 Иде нашенската
музика
07:55 Неделно Евангелие
08:00 Ангели приятели анимационен
08:30 Малкият принц анимационен
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 - ток шоу
15:30 Студио Футбол
15:45 Футбол: Среща от
турнира за Купата на
България
17:45 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:00 Студени следи
- предаване за
разследваща
журналистика
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 3 сериал
21:50 Нощни птицивечерно ток шоу
22:50 По света и у нас
23:00 Джаз линия: Леа
Клайн квинтет /САЩ,
България/,
23:55 Трето полувреме
00:45 Наемници - игрален
филм

09:00 Столичани в повечесериал
10:00 Да разлаем кучетата
- кмедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
13:30 Модерно семейство сериал
14:00 Колеж Грийндейл сериал
15:00 Теория за големия
взрив - сериал
15:30 Блондинка в
книжарницата сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Колеж Грийндейл сериал
18:30 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Имате поща –
комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия
взрив - сериал
23:30 Блондинка в
книжарницата сериал

Петров - токшоу
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Гости от миналото комедия
22:00 bTV Новините
22:30 Къде е Маги? - сериал
00:30 Речен свят –
фантастика

bTV Action

06:00 Астробой - детски
08:30 Вавилон 5: В
началото фантастика
10:00 Гангстери на терена комедия
12:30 Зона Спорт
13:30 УЕФА Шампионска
Лига- обзорно
предаване
14:00 Хрътките
15:00 Беглецът - сериал
17:00 Непознатите – тв.
поредица
18:00 Вавилон 5: Третото
пространство фантастика
20:00 Хрътките
21:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
22:00 Kървав прах - екшън
00:05 Хрътките

ни - драма

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Трева - сериал
09:00 Развитие в застой сериал
10:00 Луд живот - комедия
12:00 Норм - сериал
12:30 Слънчева
Филаделфия - сериал
13:00 Домашен арест ситком
14:00 Женени с деца сериал
15:00 Женени с деца сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева
Филаделфия - сериал
19:00 Развитие в застой сериал
20:00 Приятели с пари комедия
22:00 Трева - сериал
23:00 Разбиване - турнир
на Световната
федерация по кеч
00:00 Женени с деца сериал

Nova TV

06:00 Гостите на Здравей,
bTV Cinema
България
06:00 Невероятно
07:00 Иконостас
приключение с панда 07:30 Хай тек - предаване
- приключенски
за информационни
08:00 Господин бавачка технологии
комедия
08:00 Събуди се... - НТВ
10:00 Избягай, ако можеш
09:30 Станция НОВА - сериал
Удавете водещия с
11:00 Къщата на езерото Любен Дилов
драма
11:30 Станция НОВА 13:00 Звездите отблизо Съдебен спор
риалити
12:30 Станция НОВА 13:30 Седем часа разлика
Съпругите
- сериал
15:00 Станция НОВА - Най14:30 Революция Z: Секс,
добрият човек
лъжи и музика 16:00 Станция НОВА
сериал
- Необичайните
15:30 Луд град - драма
заподозрени
18:00 Добрият син - трилър 16:30 Разследване - НТВ
20:00 Избягай, ако можеш
17:00 Всяка неделя
- сериал
19:00 Новините на Нова
21:00 Малки деца - комедия 19:30 Темата на Нова
23:30 Знамената на бащите 20:00 Снайперист - екшън

22:30 Красив ум - трилър
01:10 Клуб Нюз - забавно
предаване

Diema

07:55 Макгайвър - сериал
09:15 След Мейфлауър документален
10:50 Клоунът - трилър
13:00 Мисия: Моят
Дом - предаване
за архитектура и
строителство
13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални
части - сериал
14:30 Смъртоносен боец документален
15:30 Сапьорски отряд:
Афганистан документален
16:30 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
17:40 Яростни топки комедия
19:30 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал
20:30 Династията
на Дракона приключенски
22:15 Цитаделата - екшън
00:05 Фрактура - за рок
музика

Kino Nova

06:40 Франклин и
съкровището
от езерото анимационен
08:00 Отнесени анимационен
10:00 Бернард - аним.
12:00 Свободният Начо комедия
13:55 Наполеон Динамита комедия
15:40 Светецът - екшън
18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Шпионин по неволя екшън
22:45 От местопрестъплението:
Маями - сериал
23:40 Чък - сериал
01:10 Гъби - трилър

Четвъртък, 29 ноември 2012 г.
Децата от всички възрасти
обичат да се включват в приготвянето на домашни вкусотии. Поощрете ги сами да
правят поне едно свое ядене
през деня, като ги обучите за
състав на продуктите и кулинарните техники. Под формата на игра покажете всичко,
което знаете: а може би ще се
увлечете и заедно ще научите още много нови и интересни неща.

Възрастта от 4-5 години е навременна да започнете въвеждането на детето в света на вкусните
хапки с най-прости действия. Така,
преди да тръгне на училище, то
ще може само да си обели банан,
да измие ябълка, или да забърка
в своята купичка полезна закуска
от кисело мляко, овесени и ръжени ядки и лъжичка мед.
ИГРА №1: НА ЕКСКУРЗИЯ
ИЗ КУХНЯТА
Приберете косите, вържете
престилка и вземете за показалка
кухненската шпатула. Тръгнете на
обиколка в кухнята като в музей –
ако първият път разкажете за различните съдове и приложението
им, втория – се спрете на аксесоарите и приборите. Постепенно
вмъкнете в разговорите обяснения
за видовете електро-домакински
уреди, за начина им на ползване
и вкусните ястия, които се полу-

Астения след грип, синдром на хронична умора, фатиг синдром, синдром на
Епщайн-Бар – състоянието
има много имена, а през 1988
г. било вписано официално в
регистъра на съществуващите заболявания.
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Час по готвене

чават с любов и вещина. Говорете а безопасността без
заплахи, а с въвеждане на
правила за работа. Докато
готвите нека детето донесе на масата сервизчето на
куклата – така неусетно ще
направи преход към истинските съдове.
ИГРА №2: ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ ЗА ПОВЕЧЕ
ЗНАНИЯ ЗА ХРАНИТЕ И
ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ
Няма как детето да създаде правилно отношение към
продуктите и здравословния
им прием ако вие пазарувате само пакетирани и консервирани храни, колбаси и
сладкиши. Използвайте всеки
повод да разширите собствената си култура по важни
теми, свързани не само с вашата диета, но и с необходимата за правилното израстване на вашето дете. Положете
усилия да се отървете от лошите
си хранителни навици – с малкия
кандидат-готвач имаше шанс да
започнете на чисто, да се обучите
и развиете.
Показвайте и разкривайте на
детето за видовете и характеристика на хранителните продукти и подправките. Пазарувайте
по-малко но разнообразни све-

жи плодове и зеленчуци, търсете в интернет нови рецепти за
приготвянето им. Обяснете предимствата на прясното пред замразеното месо, на бялото пред
тлъстото. И най-евтината прясна
риба е по-добра за менюто от
скъпи деликатеси с много Е-та.
При всяка възможност се снабдявайте с храна от местни производители. Със сигурност ще

намерите и свой аргумент защо
да не купувате газирани напитки
– проверете многобройните писания по темата и ще започнете
да правите домашни сокчета от
пресни или замразени продукти,
подсладени с малко мед, вместо
съдържащите мъртви калории и
Менделеевата таблица течности.
ИГРА №3: ОСНОВНИ

Прочетохме
за вас от в-к
"Животът днес"
ГОТВАРСКИ ПРАВИЛА
Въведете ден от месеца,
когато ще пържите картофки;
друг – когато ще правите бургери на скара и трети, когато
ще хапвате мазен чипс и много сладолед. Отбелязани върху календара в кухнята те ще
напомнят за дисциплината, но
ще показват, че дори вредните
храни са позволени понякога.
Определете ден когато детето
да състави менюто – така ще
се научи да мисли практично и
да балансира вкусовете.
Вие знаете много добре предимствата на варената на пара
или печена храна пред всички
варианти на пърженото.
ИГРА №4: ИМАМ
ВРЕМЕ ЗА ТЕБ
Младите майки редовно се
оплакват от липса на свободно време за готвене. Особено ако
работят, те гледат да прехвърлят
тази важна дейност на друг или да
я прескочат. А защо не посветите
част от времето си, прекарано с
детето, да приготвяте заедно нещо
вкусно за хапване? Една постна
зеленчукова супичка се слага на
котлона за десетина минути, за
толкова става и пилешкото филе
без кожа на тиган.

За умората и смяната на сезоните
Има различни теории
за възникването на синдрома – имунна дисфункция,
невро-ендокринни
нарушения, дори генетична теория. Повечето
специалисти са склонни
да разглеждат синдрома
на хроничната умора като
мултифакторно заболяване, възникнало след провокиращо събитие (инфекция, стрес и др.).
Внезапното застудяване, температурните разлики при смяната на сезоните, множеството вируси
и бактерии из градския
транспорт и офисите водят
до стрес на организма и
срив на имунната система.
Българите по традиция боледуваме на крак.
Ходим на работа с температура, за да покажем
криворазбрана преданост
пред шефовете си. Климатиците в офисите превър-

тат стотици микроби и ги
разпръскват по-успешно и
от бактериологично оръжие. Автобусите са пълни
с кихащи и кашлящи. Така
се завърта порочният кръг
и болестта трае не само
по-дълго, но заразата се
прехвърля на максимален
брой хора.
Синдромът на хроничната умора възниква, когато отслабеният от резките
температурни промени и
преминаването от „ваканционен” към „работен” режим
на работа организъм се опитва да работи при пълно
натоварване. Най-честите
симптоми са умората и мускулната слабост, които не
преминават след почивка,
намаляване на паметта,
понижена концентрация на
вниманието, раздразнителност,
астено-депресивни
състояния, лош сън.
Може да се яви главобо-

лие, липса на апетит, болки
в ставите и депресивно настроение. Най-често заболяването се среща при хора
в трудоспособна възраст,
материално
обезпечени,
занимаващи се с умствен
труд. Това са хора, подложени на стрес в работата и
всекидневието си. Чувствителни, отговорни, амбициозни, работохолици.
Медиите преливат от
съвети как да се справим
– достатъчна и пълноценна почивка, предпазване
от конфликтни ситуации,
разходки на чист въздух,
релаксиращи
упражнения и йога, студени душове, разтоварващи диети с
много цитрусови плодове
и зеленчуци, билкови чайове, витамини... И още
– ароматерапия, цветни
есенции и ободряващи
масла, тонизиращи средства, хомеопатия... Кое все

пак е чудото?
Последните проучвания
показват, че приемът на две
аминокиселини - аспартат
и аргинин, е от съществено
значение при състояния на
хронична умора.
Аминокиселините спомагат за възстановяването
на мускулните тъкани след
физически натоварвания,
повишават издръжливостта и увеличават продукцията на нуклеинови киселини и енергия в клетките.
Аргинин е незаменима
аминокиселина, която е от
съществено значение при
състояния на стрес и някои здравословни проблеми. Нуждите от аргинин
при човека се повишават
и при състояния на: инфекции, травми, тежък стрес,
интоксикации и др. Дефицитът на аргинин води до
нарушения в растежа и половите функции при мъжа.

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ
ГРАФИК
за изплащане на наем
за стопанската 2011г.-2012 година
В СЪОТВЕТНИТЕ СЕЛА
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

19.11.2012г.
/понеделник/

с.ЧЕРЕНЧА

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

20.11.2012г
/вторник/

с.СРЕДНЯ

/ от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

21.11.2012г
/сряда/

с.БУХОВЦИ

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

22.11.2012г
/четвъртък/

кв.БРЯГ
с.МИРОВЕЦ

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

23.11.2012г.
/петък/

с. ДАВИДОВО
с.СЪЕДИНЕНИЕ

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

24.11.2012г.
/събота/

с.АЛВАНОВО
с.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

от 10 до 12.30 ч
от 14 до 17 ч

26.11.2012г
/ понеделник/

с. ПРЕСЯК.
с. ТВЪРДИНЦИ
с. БУЙНОВО
в с.Буйново

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

27.11.2012г.
/вторник/

с .НАДАРЕВО
с.ОСЕН
с.ДЪЛГАЧ
в с.Надарево

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

28.11.2012г.
/сряда/

с. МАКАРИОПОЛСКО
с. МАНАСТИРЦИ
в с.Макариополско

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

29.11.2012г.
/четвъртък/

с ПРОБУДА
от 10 до 12.30 ч.
с. ОСТРЕЦ
с. ЛОВЕЦ
Само следобяд в с.Острец от 14 до 17 ч.

ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ
ГРАФИК
за изплащане на наем за стопанската
2011-2012 година
В ОФИСА
гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” №4
ДАТА ...................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ....... ЧАС
03.12.2012г. ........... гр. ТЪРГОВИЩЕ ............. от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/........ с. ЛОВЕЦ ......................... от 14 до 16.30 ч.
................................ с .ВАСИЛ ЛЕВСКИ .........
04.12.2012г. ........... с. СЪЕДИНЕНИЕ ............ от 10 до 12.30 ч.
/вторник / .............. с. МАНАСТИРЦИ ............ от 14 до 16.30 ч.
05.12.2012г. ........... с..НАДАРЕВО ................. от 10 до 12.30 ч.
/сряда/................... с.ОСЕН ............................ от 14 до 16.30 ч.
................................ с.ДЪЛГАЧ
06.12.2012г. .......... с.ОСТРЕЦ ........................ от 10 до 12.30 ч.
/ четвъртък/ .......... с.ДАВИДОВО .................. от 14 до 16.30 ч.
07. 12.2012г. .......... с. МАКАРИОПОЛСКО .. от 10 до 12.30 ч.
/петък/ ............................................................... от 14 до 16.30 ч.
08.12.2012г. .......... За арендодатели, които
/събота/ ................. не са могли да получат от 10 до 14 ч.
................................ наема си по обявения график
09.12.2012г. ........... ПОЧИВЕН ДЕН
/неделя/
10.12.2012г. .......... с. МИРОВЕЦ .................... от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/........ кв.БРЯГ............................ от 14 до 16.30 ч.

11.12.2012г. ............с.БУХОВЦИ ........... от 10 до 12.30 ч
/вторник/. .................................................. от 14 до 16.30 ч.
12.12.2012г. .............с. ПРОБУДА ........... от 10 до 12.30 ч.
/сряда/.....................с. АЛВАНОВО ........ от 14 до 16.30 ч.
13.12.2012г. ............с. СРЕДНЯ ............. от 10 до 12.30 ч
/четвъртък/ .............с.ЧЕРЕНЧА............. от 14 до 16.30 ч.
14.12.2012г. .............с. ПРЕСЯК
/петък/ .....................с. БУЙНОВО .......... от 10 до 12.30 ч.
..................................с.ТВЪРДИНЦИ ....... от 14 до 16.30 ч.
15.12.2012г. .............За арендодатели, които не са
/събота / ..................могли да получат.. ...от 10 до 14 ч.
..................................наема си по обявения график
16.12.2011г..............ПОЧИВЕН ДЕН.
/неделя/

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ
АРЕНДОДАТЕЛИ, ЧЕ
ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО
НА РЕНТАТА ЗА
СТОПАНСКАТА 2011-2012г.
Умоляваме арендодателите за спазване на графика, за пропусналите да
получат наема си по график, могат да
направят това в един от следващите
дни на раздаване след
15.00 ч.
Плащанията ще възобновим от
10.01.2013 година

Аргининът е необходим за
нормалното функциониране на хипофизната жлеза,
защото участва при синтезата и секрецията на
растежния хормон от хипофизата. В условията на
натоварване той съдейства
за повишаването на регенерацията, помага за отпускането и разширяването на кръвоносните съдове.
Аспарагин (аспартат)
подпомага метаболитните функции на централната и периферната нервна
система; той е съставна
част на важни ензими,
отговорни за работата на
черния дроб, участва в
синтезата и разграждането на протеините. Аспарагиновата
киселина
е едната от двете главни
възбудни аминокиселини
в мозъка.
Аспарагиновата киселина помага при разграждането на вредния амоняк в
организма и така допринася
за защита на нервната система. Участва в изграждането на имунната система,
както и в синтезата на носителите на наследствената
информация – ДНК и РНК.
Аспарагиновата киселина е
изключително полезна при
състояние на умора. Спортисти, приемащи соли на
тази киселина, проявяват
значително по-голяма издръжливост.
Съчетаването на двете
аминокиселини
създава
оптимален синхронизиран
ефект върху отслабения
организъм. Подпомага се
възстановяването
след
боледуване. Активират се
енергизиращите въздействия върху мозъка и сърцето, както и детоксикацията
на черния дроб. Укрепва се
имунната система и преминаването към есенно-зимния режим на натоварване
става плавно и без стрес.

Четвъртък, 29 ноември 2012 г.
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Снимка: Свилен НИКОЛОВ
ÒÎÏ ÂÈÖ

„Мизия” празнува 50 години
(от 1 стр.) гости от страната и
чужбина, дошли да станат част
от празника на „Мизия”. По повод 50-годишния юбилей бяха
получени и поздравителни
адреси от Министерството на
културата, областната управа,
община Търговище и много други. От името на Вежди Рашидов
бяха връчени плакет и диплом
на художествения ръководител
Любчо Василев за приноса,
който професионалният ансамбъл има „за съхранението, развитието и популяризирането на
българския музикален и танцов
фолклор”. Съюза на българските музикални и танцови дейци
отличи за своята всеотдайност
От сцената кметът Красимир
фолклорни изпълнители от
Мирев
пожела бъдещи творчески
състава. Бяха връчени „Златна
успехи
и благодари за всеотдайзначка”, „Златна лира” и „Среността
на
артистите и силния дух
бърна лира”.

- Каква е приликата
между студент на изпит и
куче?
- И двамата гледат умно
- аха и ще проговорят.
***
Разсеян професор разпитва асистентката си:
- Ходихте ли снощи на
театър?
- Не, професоре, прекарах
вечерта в леглото си.
- Ммм-дааа... - продължава професорът, - а много ли
хора имаше там?
***
Изморен и притеснен
един студент излиза от изпит.
Отвън чакащи го питат:
- Как мина изпитът?
- Ами, като в църква.
- Е, как така? - го питат
те.
- Той ми задава въпроса,
аз се кръстя. Аз му отговарям, той се кръсти.
***
Двама студенти след изпит си говорят:
- С колко го взе?
- С тройка. В началото
мислех да го взема с шестица, а после реших, че е по-добре с тройка, а спестените
пари да ги дам за бири.
***
- Професоре, какво мислите за студентките, които
ползват много козметика?
- Тези са ми любимите! Не
плачат, като ги скъсам.
***
Възрастен професор разказва на колегите си:
- Оня ден спя и сънувам,
че чета лекции на студентите си. Събуждам се и какво мислите? Наистина чета
лекция на студентите си.

 0893 36 29 77
Изкупувам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
в Североизточна България
Съдействие при обработване на
документи
Цена до
650 лева

 0878/ 840 942

на ансамбъл „Мизия”, чрез който
в годините той се е превърнал в
запазената марка на нашия град.
Със свои изпълнения Даниел п р а з н и ч н ата
около
Спасов и Милев Иванов от торта,
фолклорното предаване „Иде която с чаша в
нашенската музика”, които ръка днешното
бяха и водещи на концерта, р ъ ко в о д с т в о
поздравиха колегите си. За на ансамбъла
първи път на една сцена за- и изпълнитеприеха
едно с народните певици от лите
„Мизия” пяха и изпълнители- овациите и поте от женския хор на Търго- клона на повище „Златна лира”. Главният читателите и
художествен ръководител на приятелите си,
ансамбъла Любчо Василев което е и гоприпомни за началото на лямата награсъстава за народни песни и да за тяхната
уведомява своите клиенти, че
танци, поставено преди 50 го- всеотдайност
народното
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- дини от учителката по музи- към
ка Надежда Каракалева. На изкуство.
мираната питейна вода по електронен път празничната сцена дъщеря й Ръководите(Е pay), както и да получават електронни получи благодарствен пода- лят на „Мизия”
Любчо Васирък от името на „Мизия”.
фактури (e Faktura)
Празникът за изпълните- лев обяви за „ТъргоПодробности на сайта на „В и К” Търговище
лите и гостите продължи с вищки НОВИНИ, че за
коктейл в ресто- всички онези, които не
рант „Тера Евро- успяха да видят юбипа” до малките лейния концерт, той ще
часове на нощта. бъде повторен срещу
А гвоздеят на Коледно-Новогодиштържеството бе ните празници.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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



0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

