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Повече пари за боклука Цигара или грип
Завишен контрол за чистота и хигиенизиране
Свилен НИКОЛОВ
На ноемврийската сесия в четвъртък Общинският съвет в Търговище
гласува актуализация на
капиталовите разходи за
2012 г. За да бъдат включени в Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие. На шест
обекта в града ще бъде
извършено конструктивно
и енергийно обследване,
като проектните дейности
ще бъдат извършени със
собствени бюджетни средства в размер на 125 000
лв. Ще бъдат закупени и
климатици за нуждите на
Младежкия дом в града.
По проект на „Зелена България”, по който община
Търговище кандидатства
за благоустройство, техническа помощ и оценка за
съответствие на заложените обекти, е необходимо
завишаване на сумите за
дейности. Заложените 10
000 лв. бяха завишени на
близо 64 000 лв.
На заседанието бе разгледана и план-сметката
за разходите за почистване, хигиенизиране и извоз-

ване на боклука на територията на общината. 3 650
000 лв. ще струва чистотата в Търговищко през следващата година. Предвижда
се закупуването на нови
150 контейнера за битови
отпадъци, както и ремонт
на съществуващите, за
което са предвидени над
125 000 лв. За транспортирането на отпадъците
са бъдат необходими над
800 000 лв. По план-сметката са предвидени и 600
000 лв., които да покриват
разходите за поддръжка и
експлоатация на депото,
където се събира боклука.
Предвидени са и 80 000
лв. за проектирането на
четири площадки – две за
растителни отпадъци и по
една за строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци.
За чистотата на уличните платна, алеи, паркове
и зелени площи са заложени над 1 300 000 лв. От
тях 43 000 лв. ще бъдат за
контрол и спазване на Наредбата за чистотата. Общинската администрация
предлага още организира-

2013

нето на томбола, в която да
участват гражданите, заплатили таксата за битови
отпадъци още в началото
на годината. Заложени са
и 5000 лв. за поощряване
на най-добрите домсъвети
и домоуправители, които
следят и се грижат за чистотата на прилежащите
към жилищата им площи.
Николай Даскалов от
МК „Обединени за Търговище” обяви, че коалицията
ще подкрепи план-сметката, но направи и предложение да бъдат заложени
средства конкретно за почистването и хигиенизирането на пътя
(на 2 стр.)

Тежка
катастрофа

Жена загина при пътен инцидент, станал в
прохода „Боаза" край
Търговище, информираха от ОД на МВР.
Водачът на лек автомобил със сливенска
регистрация - К.К., на
27 г., изгубил контрол
над управлението на
возилото и навлязъл в
насрещното движение,
където се сблъскал с
товарен автомобил. Починалата жена - Д.В.,
на 25 г., се е возила на
предната дясна седалка
в лекия автомобил. Водачът е настанен в многопрофилната болница
за активно лечение в
Търговище, има опасност за живота му. "Шофьорът е с (на 2 стр.)

Търговище, ул. "Г.С. Раковски" № 24
 6 60 11
 0896 691 035

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
В началото на зимата и в разгара на кризата, когато Европа и светът обсъждат жизнено
важни проблеми за бъдещето ни /като граж- УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
дани на една глобална световна политика и КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
последствията от нея/ у нас се разгоря всена- на изгодни цени без посредници,
родна дискусия „за” и „против” тютюнопушев землищата на:
нето в ресторанти, кръчми и кафенета. В ня- Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарикаква степен министър Дянков обяви лична
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
война на пушачите, правейки директна връз- Острец, Надарево и други в община Търговище,
ка между пушенето и здравеопазването и т.н. всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
Даже в последното си импозантно изявление
и Велики Преслав.
каза, че това е най-смелата реформа, която За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
е предприемана у нас и той ще бъде докрай
неин защитник. Тежко ни, ако само това сме
Телефони за контакт:
постигнали като реформа и конкретно през че0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
тиригодишното управление на ГЕРБ, а всичко
0885/790 121; 0885/ 790 151
друго е останало само добри намерения. Но
това е проблемът гледан отгоре, през фискал0897 99 88 69
ната политика на правителството и сложните
КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
препратки към здравето на нацията.
Община
Търговище,
Община Попово
Погледнато отдолу нещата имат друг мирис
и Община Лозница
и тютюневият дим има и своите социални измерители. Защото дори лекарите не отричат,
Атрактивни цени! Плащане веднага!
че една цигара с кафе или чашка алкохол има
Тел. 0601 6 52 45
своя социално успокоителен ефект и помага
да се преглътнат катадневните проблеми на
трудовия човек, да се излезе от състоянието
на стрес. В крайна сметка въпросът да пушим
или да не пушим е личен избор
(на 2 стр.) „Да съживим България” е деви-

„Лидер” се възражда

Безплатни паркоместа за
автомобили на инвалиди

Катя НАКОВА
Инвалидите в община
Търговище могат да ползват безплатно 18 паркоместа, разположени в
зоните на платените паркинги. Това съобщи Панайот Панайотов от общинското предприятие „Социални
и охранителни дейности”.
Местата за трудоустроени
се определят от кмета на
Търговище Красимир Мирев. А общият брой на местата за паркиране в т.нар.
„синя зона” в града е 317.
Да паркират на обозна-

чените места имат право
всички граждани на общината, които имат експертиза от ТЕЛК, удостоверяваща 50 или над 50 на сто
трайно намалена работоспособност. Задължително
условие е обаче те да са
получили от общинската
управа карта за паркиране
на хора с трайни увреждания. Панайотов уточни, че
от май тази година в сила
е влязла нова разпоредба
и стикерите са различни от
предишните. До момента
нови карти за безплатно
паркиране имат 65 трудоустроени лица. От общинската администрация
уточниха, че сега придобита тази карта, дава право
на инвалида да я ползва в срок, отговарящ на
експертното решение от
ТЕЛК. Според Наредбата
за организация и безопасност на движението в община Търговище, водачът
трябва да е поставил на
видно място в автомобила
си талона за паркиране.
А паркирането на необозначени моторни превозни
средства на местата, определени за хора с увреждания, е забранено и нарушителите се глобяват.

зът на политическата формация за предстоящите избори

Божидар НИКОЛОВ
През
изминалата
седмица в Търговище
бяха председателят на
Лидер Кънчо Филипов
и ръководители на партията, които организираха в една от залите
на хотел „Тера Европа”
пресконференция,
а
по-късно се срещнаха
и с представители на
местния бизнес. Целта
на пресконференцията
бе, медиите в Търговище да се запознаят с
новия председател на
областната структура
Лидия Стоянова, която
е на този пост от месец
март 2012 г. Както и да
представят целите и
задачите, които си поставят за предстоящите

избори. На читателите
ще припомним, че партия Лидер, която основа
Христо Ковачки преди
няколко години, тогава
бързо набра политическа инерция и дори се
очакваше да влезе в
парламента. Но се завихриха нескончаеми дела
около бизнеса на Ковачки и това осуети тези намерения. Въпреки това,
партията спечели 3.2%
от вота на избирателите
в парламентарните избори 2009 г.
Днес Лидер видимо
се възраждат. В своето
експозе пред журналистите Лидия Стоянова
сподели причините за
активизацията на партия и
(на 2 стр.)
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Назначиха РИК

Търговище вече има назначена Районна избирателна комисия /РИК/ за насрочения за 27 януари 2013
г. национален референдум.
Изборът стана факт след
решение на Централната
избирателна комисия /ЦИК/
от 26 ноември. Намесата на
ЦИК се наложи след като на
20 ноември по време на проведените консултации не бе
постигнато съгласие между
участниците по отношение
длъжността секретар на
РИК в Търговище.
Новоназначената Районна избирателна комисия
встъпи в правомощия в сряда, 28 ноември. В състава
й има 13 членове. За председател е избрана Гергана
Цонева от ГЕРБ, за зам.председател е назначена
Мевзуне Бейтулова от ДПС,
а за секретар – Красимира
Маркова от АТАКА.

Тежка
катастрофа

(от 1 стр.) тежка черепномозъчна травма, изпаднал е
в кома, има счупени ребра с
кръвоизлив в гръдния кош",
съобщи главният лекар на
МБАЛ - Търговище д-р Иван
Светулков. Двамата пострадали са жители на село Градец, община Котел.
Шофьорът на камиона е
без наранявания. Взета му е
проба по надлежния ред – с
техническо средство алкотест
“Дрегер”, за евентуално наличие на алкохол в издишания
въздух, която е отрицателна.
По случая е образувано
досъдебно производство.

Писмо до редакцията

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ

За празниците и още нещо Интегрират ромите с областна стратегия

Наближава краят на
2012 г., предстои ни посрещане на Коледните и Новогодишните празници. От 1
декември еуфорията в магазините, по улиците, на
площада започна - украси,
пазаруване, предпразнично настроение... Макар и
в криза, всеки, според възможностите си, заделя по
нещо да посрещне празниците.
Но замисляли ли сме се
как преживяват клошарите в нашия град, които
по една или друга причина
са останали без жилища,
без покрив? Не само, че си
намират прехраната по
крайно неприемливия за 21
век начин - по кошовете за
боклук, но и живеят по наймизерния начин.
Може би, за част са се
погрижили
социалните
служби в града. А дали не
може част от парите, отпускани за социални проекти по европрограмите да
се използват за подобряване на живота на хората,
попаднали в най-новото ни
време в подобна унизителна ситуация??? Незнам.
Този отговор очаквам от
общинските служби, ангажирани с проблема.
А това със сигурност е
проблем. Това лято и есента ми се налагаше често
да пътувам с нощния влак
за София и рано сутрин в
5,15ч. за Варна. Абсолютно винаги при пътуването

си наблюдавах следната
картина - в това часово
време от 24,00ч. до към
6,00ч. в чакалнята по пейките на гарата нощуват
по 5-6 клошари - неугледни,
окъсани, мръсни, хъркащи,
подпийнали, разнасящи болести.... Това прави крайно
неприятно впечатление на
пътуващите.
Не са виновни хората,
попаднали в този капан
на живота, не са виновни и пътуващите. Време
е управляващите да се
замислят как да се реши
този проблем. Непрекъснато сме свидетели как
се защитават правата
на бездомните кучета, защитават се правата на
малцинствените групи, но
за тази група хора крайно
наложително е да се вземат спешни мерки. Зима
идва, може би, е възможно
да им се осигури място за

нощуване и неща от първа
потребност - мивка, тоалетна и печка. Все пак са
хора. А може би и психолози
биха подпомогнали тяхното осъзнаване за по-практичен и нормален начин на
живот.
Само на гражданско съжаление не бива да се разчита. Гражданите биха им
дали дрехи, храна, но не
винаги могат да им осигурят подслон , пък и не е
редно. Все пак те трябва
да са регистрирани някъде.
Искаме ли да сме европейци, по европейски да гледаме на живота, не трябва
това безгрижие да се допуска.
Нека доброто, което направим, да ни удовлетворява, да ни радва и създава
празнично настроение в
душите ни.
Веселина ПЕТКОВА,
Търговище

Îáëàñòíàòà ñòðàòåãèÿ çà èíòåãðèðàíå íà ðîìèòå â Òúðãîâèùå
òðÿáâà äà áúäå ðàçðàáîòåíà äî êðàÿ íà ìåñåö äåêåìâðè. Ñëåä òîâà
âñÿêà åäíà îò ïåòòå îáùèíè ïðåäñòîè äà èçãîòâè ñâîé ïëàí çà
äåéñòâèå çà èçïúëíåíèå íà ñòðàòåãèÿòà, êîéòî òðÿáâà äà å ñúîáðàçåí ñ Íàöèîíàëíàòà è ñ Îáëàñòíàòà ñòðàòåãèè. Öåëèÿò ïðîöåñ ïî
ïëàíèðàíå òðÿáâà äà ïðèêëþ÷è äî êðàÿ íà ÿíóàðè 2013 ã.
Òîâà ñòàíà ÿñíî ïî âðåìå íà çàñåäàíèå íà Îáëàñòíèÿ îïåðàòèâåí åêèï, ðúêîâîäåíî îò çàì.-îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Åëêà Ñòàí÷åâà.
Ñðåùàòà áå ïðîäèêòóâàíà îò àíãàæèìåíòà çà ïëàíèðàíå íà èíòåãðàöèîííà ïîëèòèêà íà ðåãèîíàëíî è ìåñòíî íèâî, êîéòî å ðàçïèñàí
â Íàöèîíàëíàòà ñòðàòåãèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà èíòåãðèðàíå
íà ðîìèòå. Â òàçè âðúçêà íà ïðèñúñòâàùèòå áå ïîäðîáíî ðàçÿñíåíà
ïðîöåäóðàòà çà îáëàñòíî ïëàíèðàíå.
Åëêà Ñòàí÷åâà óòî÷íè, ÷å â Îáëàñòíèÿ îïåðàòèâåí åêèï ñà
âêëþ÷åíè êìåòîâåòå íà îáùèíèòå, äèðåêòîðè íà äúðæàâíè èíñòèòóöèè è íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè, ðàáîòåùè ñ ðîìñêè
îáùíîñòè. Ïðåäñòîè äà áúäàò ñôîðìèðàíè è åêñïåðòíè åêèïè,
êîèòî ùå ðàáîòÿò ïî îñíîâíèòå ðàçäåëè â ñòðàòåãèÿòà, à òå ñà
– îáðàçîâàíèå, çäðàâåîïàçâàíå, æèëèùíè óñëîâèÿ, êóëòóðà è ìåäèè,
çàåòîñò è âúðõîâåíñòâî íà çàêîíà è íåäèñêðèìèíàöèÿ.

В Омуртаг стартира
седмица
„Европа-България”
Îò 1 äî 7 äåêåìâðè 2012 ã. â öÿëàòà ñòðàíà ùå ñå ïðîâåäå ñåäìèöà

„Åâðîïà –Áúëãàðèÿ” ïîñâåòåíà íà ïåòòå ãîäèíè ÷ëåíñòâî íà Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Â îáëàñò Òúðãîâèùå òÿ ùå ñå ïðîâåäå ïîä
ïàòðîíàæà íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Ìèòêî Ñòàéêîâ. Ñúîðãàíèçàòîð íà ïðîÿâèòå e Îáëàñòíèÿò ÷èòàëèùåí ñúâåò â Òúðãîâèùå.
Ñòàðòúò íà èíèöèàòèâàòà â Òúðãîâèùå ùå áúäå äàäåí äíåñ, 3
äåêåìâðè, â Îìóðòàã. Òóê îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë ùå îòêðèå îôèöèàëíî íîâàòà ìîäåðíà áàçà íà Ðåñóðñíèÿ öåíòúð çà ïîäïîìàãàíå íà
èíòåãðèðàíîòî îáó÷åíèå è âúçïèòàíèå íà äåöà è ó÷åíèöè ñúñ ñïåöèàëíè îáðàçîâàòåëíè ïîòðåáíîñòè.
Â ðàçëè÷íèòå äíè íà ñåäìèöàòà ùå áúäàò îðãàíèçèðàíè ìåðîïðèÿòèÿ. À âúâ âñè÷êè 114 íàðîäíè ÷èòàëèùà â îáëàñòòà ùå ñå îðãàíèçèðàò âèêòîðèíè, èíôîðìàöèîííè êúòîâå, ïðîæåêöèè íà ôèëìè,
ðàçãîâîðè è äð.

Деца с увреден слух
бяха
при областния управител
Ó÷åíèöè îò ÑÎÓ çà äåöà ñ óâðåäåí ñëóõ â Òúðãîâèùå ïîñåòèõà îá-

ëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Öåëòà áå òå äà ñå çàïîçíàÿò ñúñ ñôåðàòà
íà ðàáîòà íà äúðæàâíàòà èíñòèòóöèÿ.
Ïîñåùåíèåòî áå âúâ âðúçêà ñ åâðîïåéñêè ïðîåêò ïî ïðîãðàìà
„Óñïåõ” íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî, ìëàäåæòà è íàóêàòà. Ïðîåêòúò å çà òðè ó÷åáíè ãîäèíè, êàòî âñÿêà ãîäèíà òåìàòà
å ðàçëè÷íà. Òàçè ãîäèíà òÿ å „Ïîçíàâàì ëè èíñòèòóöèèòå â äúðæàâàòà?”.
Ìëàäåæèòå ñ èíòåðåñ ðàçãëåäàõà ñãðàäàòà íà àäìèíèñòðàöèÿòà
è íàé-âå÷å êàáèíåòà íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Ìèòêî Ñòàéêîâ. Òîé
íàêðàòêî ãè çàïîçíà ñúñ ñâîèòå çàäúëæåíèÿ è ïðàâîìîùèÿ. Ó÷åíèöèòå ñå ñðåùíàõà îùå ñúñ çàìåñòíèê îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Åëêà
ционални програми, като 8 Ñòàí÷åâà, ãëàâíèÿ ñåêðåòàð íà îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ, êàêòî è
от тях – по проекта “Старт на ñ äèðåêòîðèòå íà äèðåêöèè. Ðàçãëåäàõà îùå çàëàòà çà ïðåñêîíôåðåíкариерата”.
öèè è ñúðâúðíîòî ïîìåùåíèå, êîåòî ïîääúðæà öÿëàòà êîìïþòúðКъм края на октомври в íà ñèñòåìà â ñãðàäàòà.

Повече безработни,
по-малко постъпили

„Лидер” се възражда
(от 1 стр.) намеренията й
да се включи активно в демократичните процеси у нас.
От своя страна Кънчо Филипов направи характеристика
на политическата и икономическата обстановка в България, като говори за несполуките на управляващите
по усвояване на средства от
Европейския съюз; трудностите, които изпитва дребният и средният бизнес у нас;
административните пречки
и усложнените процедури
пред предприемчивите за
достигане до европейско
финансиране и т.н. Филипов
наблегна на трите основни
направления в икономиката,
за които ще пледира Лидер,
както в настоящите избори,
така и в своята политическа
програма в бъдеще. А те са
развитие на селското стопанство и подпомагане на
земеделското предприемачество; разгръщане на туризма на базата на природно-историческите дадености
на България; развитие на
енергетиката и на енергийните източници, като пред-

Понеделник, 3 декември 2012 г.

поставка за енергийната
независимост на страната.
Той се спря и на конкретни
въпроси като необходимостта субсидиите за селскостопански производители да не
бъдат на базата количество
обработваеми площи, които
облагодетелстват крупните
арендатори и земеползватели, а на базата на количеството и качеството на
произведената продукция.
Подчерта трудностите в туризма, където в момента
над 250 хотела от Бургас
до Резово се продават, тъй
като са пред фалит. По отношение на енергетиката Лидер залага на максималното
използване на собствени
енергоизточници: въглища,
биомаса, природен газ и т.н.
В разговор с журналистите Филипов подчерта, че
националното ръководство
е взело решение на предстоящите
парламентарни
избори Лидер да се яви като
самостоятелна политическа
структура, а основното й
предизборно мото ще бъде
„Да съживим България”.

През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от област
Търговище са 288 или с 34
по-малко отколкото през септември, съобщи директорът
на Бюрото по труда в Търговище Ивелин Димитров. Започналите работа безработни
без квалификация са 122, с
работническа професия - 75,
а специалистите със средно
специално и висше образование - 91. Повече от 50 на
сто от устроените на работа
са жени, а младежите до 29
години са 67. Заетост е осигурена на 79 продължително
безработни, както и на петима безработни с намалена
трудоспособност от областта.
Общо обявените през октомври свободни работни
места от работодатели на
територията на област Търговище са 148. През месеца се
наблюдава обичайното търсене на работна сила в бюрата по труда на първичния
пазар, като заявените места
са предимно от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много
свободни работни места в са
заявени от преработващата
промишленост, строителството, търговията и др.
По програми за заетост и
по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в Търговищко
има заявени общо 29 работни места. Значителната част
от тях са по ОП «Развитие
на човешките ресурси» - 18,
всичките са по схема „Развитие” и „Подкрепа за заетост”.
Останалите места са по на-

трите бюра по труда в областта регистрираните безработни са 9295. Техният брой се
увеличава в сравнение с края
на септември с 213, което е
характерно за този сезон на
годината, когато постепенно
приключват сезонните дейности.

Повече пари...

(от 1 стр.) в село Лиляк, по
който преминават всички камиони, извозващи отпадъците
на общината до сметището.
Той призова за по-завишен
контрол от страна на местната
администрация, още повече
че операторът – в случая фирма „БКС-Търговище”, който ни
обслужва и отговаря за чистотата, е общинска фирма.
Бе гласувано и ежегодното
решение за предоставяне на
общинските мери и пасища на
заинтересованите
животновъди. Съветниците дадоха съгласието си за започването на
дейностите по проект за създаването на наблюдавано жилище с капацитет от осем места, в което ще бъдат настанени
деца, лишени от родителски
грижи и пълнолетни с физически увреждания, психични
разстройства и умствена изостаналост. За тази социална
услуга общината ще предостави две жилища в село Макариополско. Дейностите по
проекта се финансират от оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” и са на
стойност 300 000 лв. Реализацията му ще бъде в следващите две години.

Цигара или грип

(от 1 стр.) избор и едва ли може да бъде решен с
какъвто и да е радикален закон. Говоря и пиша като
човек, който години наред е пушил, а след това по
собствени убеждения е загърбил цигарите, но пък не
съм загърбил правото на избор на всеки. Защото ако
говорим все пак за демокрация у нас, то първото което произтича в това събирателно понятие е, правото
на избор. А също правото да бъдеш различен. Правото да разполагаш с живота си така както преценяваш.
Правото да бъдеш свободен. Казано по друг начин,
понятието „демокрация” е събирателно от дребни наглед човешки права, които правят и осмислят битието ни. А правото и възможността да бъдеш различен
е друг основен постулат на демокрацията, който ни
държи все още горди и осмисля всички беди и неволи, които изживяхме в последните 23 години.
Но да се върнем на закона, който абсолютно забранява пушенето в заведенията. Като оставим настрана
икономическите измерения и загубите на дребните
собственици, които дават работа и хляб на 5-10 свои
служители, можем да размишляваме и върху смисъла и целта на този закон. Дали той не обслужва
фирми и корпорации, които ще намерят заместители
на цигарите /а тях вече ги има дори в училищните
дворове/, дали това законотворчество не е поредно
менторство над така и неполучените демократични
свободи след уж демократичните промени. В крайна
сметка парламентът е място, където се коват закони,
но те трябва да бъдат в полза и защита на гражданите,
а не да изземват от правата и свободите им. Законът в
никакъв случай не би бил полезен, ако кара стотици
и хиляди хора да смъркат нервно фасове на студа,
пред входа на заведението и да потропват с крака,
рискувайки настинка или грип. А това намирисва и на
дискриминация.
Ето че дилемата се опростява: цигара или грип. А
в закона и неговото тълкуване ставаше дума за здравето на хората, нали?...
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Едно читалище
Спас СИМЕОНОВ
Народно читалище „Будител”, с. Баячево, община
Търговище навърши 85 г. То
е учредено на 6 ноември
1927 г. от родолюбиви българи, потомци на балканджии от Тетевенския край,
преселили се в с. Зараево,
Поповско, част от тях се установяват в Баячево в началото на миналия век. Сред
основателите са Дончо Коларов, Господин Христов,
Гатю Златев, Желю и Деню
Миневи и още неколцина.
През годините читалището е имало добри години
с различни дейности – театрална трупа, дамски хор,
които са печелили награди
на общински и окръжни
прегледи. Имало е и трудности, особено в периода

1995 – 1997 г., когато читалищата се трансформират
от държавни в юридически
лица с нестопанска цел.
Имало е намеса на личности от държавната администрация, които все още
не могат да се отърват от
тоталитарното си мислене
и не могат да разберат, че
държавната администрация и читалищата, които са
в неправителствения сектор, трябва да бъдат партньори.
Днес читалището вече е
в кондиция, работи с хората от селото, но участва и в
проекти, някои от които са
били на национално ниво,
отбелязваме това, защото
не се случва навсякъде. В
много български читалища
все още се работи с мисле-
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В Деня на
„Северняче”
работи с награда от християнското семейство
Въведоха деца в храма
конкурс
В църквата „Успение Богоро-

нето, че са държавни и, съответно, държавата трябва
да ги издържа и финансира
за всичко.
Годишнината беше отбелязана на 24 ноември със
скромно тържество. Гостуваха колеги от други читалища, открит беше интернет
център за хората от общостта. Присъстващите бяха
поздравени с изпълнения
на танцови формации към
читалището и деца от детската градина в селото. Доста странно беше, че бивши
председатели и членове на
читалищното настоятелство
не присъстваха на събитието. До преди някоя година
те бяха доста напористи да
вземат властта в читалището. Може би, защото имаше
проект за ремонт на сградата за около 280 000 лв.? По
някаква ирония на съдбата
проектът не се осъществи и
въпросните читалищни деятели вече забравиха, че са
били такива.

Ново признание получи
ПТА „Северняче” – Попово, дично” в Търговище отец Дисъобщават от общинската митър кръсти десет младенци
администрация. На провелия се в София X юбилеен
конкурс-концерт за подпомагане на българската
фолклорна
самодейност
първа награда получи поповският ансамбъл, който
показа изключително изпълнителско майсторство.
Грамота за принос в запазването и утвърждаване
на българското историческо и културно наследство от кампанията на bTV
Medid Group „За гордия дух
и славата на предците ни”
бе връчена на ръководителя на ансамбъла Станимир
Иванов, който с дългогоотец Димитър. Тук те полуСтефка ПЕТРОВА
дишен труд и вдъхновение
За първи път тази годи- чиха първата си благослосъздава колектив от лич- на Денят на християнското вия за здраве и благополуности, носители на българ- семейство и християнската чие. Беше им разказано за
ското.
младеж – 21 ноември, бе Божията майка, за силата
отбелязан по специален на молитвата и силата на
начин в Търговище. В храм доброто. Беше им напом„Успение Богородично” се нено колко е важна силнасъбраха двайсетина млади та семейна връзка между
родители, заедно с техните поколенията от една кръв,
На тях бе разказано възпитаването на християнМестни младежи се вклю- деца.
защо е важно в този ден се- ски добродетели и морални
чиха в националната кам- мействата да бъдат заедно ценности.
Някои от децата влизаха
и да посетят храма.
пания "Дарете час!"
На 21 ноември преди по- за първи път в Светата обиИ тази година добровол- националната
кампания вече от 2 000 години Света тел и получиха молитвата
ците към Клуба на Несто- „Дарете час!” За първи път Дева Мария - Божията май- “Отче Наш”. Отец Димитър
панските организации в участие взеха и добровол- ка, е въведена в Йеруса- отслужи тържествен ВодосТърговище се включиха в ците към читалището в Ба- лимския храм, за да служи вет за здравето и добрувапредано на Светия Господ нето на семействата и покаячево. Тази година кампа- Бог. Затова този ден е ста- ни всички да дойдат в храма
нията премина под мотото: нал символ на въвеждането на следващия празник. С
„Баба знае най-добре”.
на младия човек в лоното на обещание това честване да
Дванадесет доброволци църквата и вярата.
се превърне в традиция и
от Търговище се срещнаха
Подобно на малката Ма- да бъдат поканени повече
жащи вредните химикали. с възрастни хора от Дневен рия, десет деца на възраст деца и семейства, всички си
Международната агенция център „Дар” в областния от 1 до 13 години бяха сим- тръгнаха в дъждовната веза изследване на рака не град и местния пенсионер- волично въведени в храм чер с усмивка и в очакване
е определила нонилфенол
ски клуб „капитан Петко „Успение Богородично” от на празника догодина.
етоксилати по отношение
на тяхната канцерогенност. Войвода”. Други трима млаПоради съмнения за опас- ди доброволци имаха среща
ните им свойства обаче, има с възрастни хора в Баячево.
ограничения за използва- Всички те събираха инфорнето им в някои региони и мация за традиционни бълстрани в света в продълже- гарски рецепти за лечение
на различни болести и подние на почти 20 години.
Сред марките на дрехи- държане на добро здраве,
те с най-високо съдържа- както и съвети за домакинние на нонилфенол еток- ството и семейството.
силати са Mango, Calvin
Със събраната информаKlein, Zara, Levi's и др. ция от цялата страна, НациЕкоорганизацията „Грийн- оналният алианс за работа с
пийс“ настоява световните доброволци в Пловдив, чиимарки за дрехи да поемат то членове сме и ние - уточангажимент за спиране на
ни координаторът за Търизползването на опаснимейство с песни и хора.
Анна
те химикали в текстилното говище Сервет Мустафова,
Подготвена бе изложба
ДОБРЕВА
производство. Съставките, ще издаде наръчник-книжНа 21 ноември 2012 г. от тикви под надслов „Тиоткрити в марковите дрехи, ка „Баба знае най-добре”,
не само са вредни за здра- посветен на Европейската членовете на пенсионер- квено семейство”
Семейството е радост!
вето ни, но и за околната година на диалога между ски клуб „Дръзновение” в
Семейството е гордост!
среда, отбелязва органи- поколенията и активното Търговище отпразнуваха
Семейството е щастие!
Деня на християнското сестареене.
зацията.

Срещи на доброволци
с възрастни хора
Читалището е единствената публична сгрда, в която освен за читалищна дейност се ползва и за предизборни
срещи, дискусии, разговори и други обществени прояви

Разгадаха Марковите дрехи
"шепота" били… вредни
на Земята
Земните недра на дълбочина до 660 километра вече
могат да бъдат изучени без
да се обръща внимание
на земетресенията. Френски геофизици са успели да
„достигнат" до най-големите
дълбочини на планетата ни
като са използвали информацията, която се съдържа във
фоновия сеизмичен шум.
Този шум е следствие на
различните въздействия на
земната повърхност, като
например измененията в атмосферното налягане, океанските вълни, дъжда, вятъра и
дори някои видове човешка
дейност, въпреки че главната
роля тук е отредена на океанските вълни. В сравнение
със сеизмичните вълни, които предизвикват земетресенията, това е нежен „шепот",
който може да проникне значително по-дълбоко, отколкото „гръмогласните" тектонични катаклизми.

Канцерогенни съставки
и пестициди в редица маркови дрехи, откриха учени.
Проучване на природозащитната организация „Грийнпийс“ установява високи
нива на опасни химикали в
дрехи, произвеждани от 20
световни модни марки.
Резултатите показват наличието на високи нива на
токсични фталати, които нарушават хормоналната система и амини, които могат
да причинят ракови заболявания, поради употребата
на азобагрила.
В 89 от общо тествани 141
маркови облекла е открито
съдържание на нонилфенол
етоксилати. Според проучвания излагането на високи
нива на съставките може да
доведе до възпаление на
белите дробове, храносмилателната система, кожата
и очите. Смята се и че могат
да повлияят негативно на
репродуктивните функции.
Те могат
да влязат в
организма
Редовната спортна дейпри вдишва- ност може да подобри не
не на въздух, само здравословното и фис ъ д ъ рж а щ зическо състояние, но и
нонилфенол мозъчната функция. Според
етоксилати, научни данни от скорошно
консумация проучване, мозъчната акна заразена тивност може значително
храна или да се увеличи само след 4
вода, или чр- месеца активно спортуване.
ез контакт
Специалисти са на мнес кожата с ние, че физическата активнонилфенол ност може значително да
етоксилати намали риска от когнитивни
или проду- нарушения и спад в умствекти, съдър- ния капацитет. За целта до-

Изложба в клуб „Дръзновение”

Спортът подобрява дейността на мозъка
броволци на възраст около
50 години, с наднормено
тегло, видещи заседнал начин на живот, са включени
в четири седмична фитнес
програма. Участниците са
подложени на интензивни
тренировки, включващи упражнения с велоергометър,
бягаща пътека, гребен тренажор и други фитнес уреди.
В началото и края на проучването изследователският екип прилага различни
тестове, оценяващи когнитивната функция на добро-

волците, здравословните им
данни и капацитета на тялото към физически дейности.
Окончателните
резултати
показват, че участниците не
само са подобрили телосложението и здравословното
си състояние, но са увеличили и умствения си капацитет. Достатъчни са най-малко 150 минути от умерена до
енергична физическа дейност седмично, за да се намали рискът от сърдечносъдови заболявания и инсулт,
обясняват специалисти.

Понеделник, 3 декември 2012 г.
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Учени твърдят:

Одисей е открил Америка
По време на скитанията си след Троянската
война царят на остров
Итака Одисей е достигнал до Америка, смята
гръцкият учен Зигфрид
Петридис, автор на редица книги по история
на Древна Гърция. Порано и американски
учени излязоха с подобна версия, пише сайтът
Greekreporter.com.
Още през 1964 г. историкът от Чикаго Хенриета Мерц писа, че
преди боговете да му
разрешат да се върне
на Итака при вярната
му Пенелопа, Одисей
е пътешествал не само
из Средиземно море.
Въз основа на своите изследвания Мерц
предполага, че Одисей
е достигнал бреговете
на Северна Америка с
помощта на морските
течения.
Мерц е проучила скоростта на теченията в
съпоставка с времето,
което е било нужно на
Одисей за плаване от
едно място до друго,
изследвала е оригиналните текстове на Омир.
Тя твърди, че е определила къде се е намирал
Одисей, когато е посещавал неизвестни по
онова време части на
света. Там в последно
време са били направени археологически открития, свързани с времето на древногръцкия
герой.
Мерц
е
съставила подробна карта на
всички
странствания
на Одисей за 20-те години след падането на
Троя до връщането му
у дома. На картата са
обозначени
островът
на сирените, мястото
на американското крайбрежие, където са били
Сцила и Харибда, пътят
на хитрия цар до Итака,
за което му е помогнало
течението Гълфстрийм.

ПАЛЕСТИНА:

ЕГИПЕТ:

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

Общото събрание на
ООН одобри с голямо
мнозинство признаването
на суверенна палестинска държава, след като
президентът Махмуд Абас
призова световната организация да подпише нейния отдавна закъснял "акт
за раждане". Резолюцията, повишаваща статута
на наблюдател в ООН на
Палестинската автономна
власт от "общност" в държава-нечленка, бе приета със 138 срещу девет
гласа и 41 въздържали се.
Три страни не участваха
във вота, предаде Рой-

Шериатът
– основа на
конституцията
Изследванията
са
продължени от гръцкия
историк Зигфрид Петридис, като самият той е
опитен моряк – плава
от десетилетия с яхти.
Според него историята
на морските плавания
на гърците са започнали най-малко през 7250
години преди новата
ера, доказателства за
което са археологически открития в Арголида
/на полуостров Пелопонес/.
„Уникалността
на
географското местоположение на гърците в
сравнително малкото
Егейско море с неговите стотици острови
е позволило на праисторическите гърци
много рано да открият
технологията на мореплаването. С годините, с натрупването
на опит в морските

пътешествия, моряците от Егейско море са
станали по-смели и са
започнали да плават
в Черно море, на юг
към Египет и Финикия,
на запад към Италия
и на Пиренейския полуостров. Те открили,
че морето, в което са
плавали, е заобиколено отвсякъде със земя
и има само един изход.
Те без колебание напуснали родните води
и пътешествали за
скъпоценни метали и
на север, и на запад“,
пише авторът.
В гръцката литература има много позовавания на географските
и
астрономическите
познания на древните
гърци, които свободно
са се ориентирали по
звездите. В изследването си Петридис излага
географски знания на

гърците – за Етиопия,
Египет, Италия, Сардиния, Корсика, Елба, Капри, Британия и Ирландия. Всичко това лесно
може да се открие в
епоса на Омир, отбелязва историкът.
Петридис, който се
позовава на многогодишния си морски опит
и резултатите от своите
изследвания, коригира
някои от изводите на
Мерц. За разлика от нея
той смята, че древногръцките моряци случайно са достигнало до
бреговете на Америка.
Техните бързи кораби
лесно са се придвижвали в Атлантика, Древните гърци са използвали
отлично не само платната, но и теченията и
това им е позволявало
да преодоляват големи
разстояния, е убеден
ученият.

В Китай всичко е възможно

Дори и тази странна
гледка, от която виждаме жилищна кооперация да стърчи по средата на магистрала!
Китайското правителство може и да е комунистическо. Може и да
обезценява националната си валута, за да засили експорта си. Може
и да забранява (в някои
градове) да шофираш
личния си автомобил
два поредни дни. Но
АГРОЕЛИТ – със сигурност трябва да
бъдe похвалено за уваБ. МИТОВ
търси да назначи за свине- жението към частната
фермата си в с. Алваново собственост.
Семейство възрастГЛЕДАЧ
ни
китайци (сайтът Acid
Изисквания: Опит при раCow
не съобщава от
бота с животни се счита за
предимство.

Вече суверенна държава

кой град са те) отказва
да продаде имота си по
правителствената схема за отчуждаване, тъй
като обезщетението им
изглеждало малко. И

продължава да живее в
тази сграда, стърчаща
посредата на многолентова магистрала.
Вижда се, че части
от стената липсват, когато
залапените
към нея други постройки са били
съборени, за да се
построи магистралата. И въпреки
това собствениците отказват да се
изнесат. На оформилото се кръгово
движение около
сградата има дори
и
електрически
стълб, за да не
останат двамата й
жители без ток.

Шериатът, съвкупност от
юридически и религиознонравствени правила, изложени в Корана, бе утвърден
като основен източник за
законодателство в Египет,
предаде Ройтерс.
Това бе едно от първите
решения на специална комисия, натоварена с изработването на нов основен
закон на страната. Комисията ще гласува поотделно за
всеки един от 234-те члена
на проектоконституцията,
преди тя да бъде изпратена на президента Мохамед
Морси за одобрение. След
това президентът трябва да
обяви референдум за приемането й.
На практика текстът,
който превръща шериата в
основополагащ принцип на
законодателната система
в Египет, повтаря буквално
текст от основния закон,
който бе в сила по време на
управлението на Хосни Мубарак.
Сега обаче на власт е
политическото крило на
организацията "Мюсюлмански братя" - Партията за
свобода и справедливост
(ПСС), която заедно с партията "Ан Нур", създадена
от друга крайно радикална
ислямистка групировка, има
мнозинство в парламента.

СИРИЯ:

Забраниха
клипове на Pussy Riot
РУСИЯ:

Районният съд в Москва определи като екстремистки видеоклиповете на
пънк групата Pussy Riot и
разпореди да бъде ограничен достъпът до тях в

Бунтовниците
все по-силни

Сирийските бунтовници
са се сдобили през последните седмици с до 40 преносими
зенитно-ракетни
комплекси (ПЗРК), предаде ИТАР-ТАСС, като цитира публикация във вестник
„Вашингтон пост“.
Позовавайки
се
на
сътрудници на разузнаванията на западни и
близкоизточни
държави,
американският всекидневник отбелязва, че поне
част от тези ракети, с които
се е снабдила Свободната
сирийска армия (ССА), са
били доставени от Катар.
Емирството изпраща голяма част от оръжията,
получавани контрабандно
от сирийските бунтовници
през турската граница.
Съединените щати официално се обявяват против
снабдяването на сирийските бунтовници с такива

терс.
Палестинският
флаг
бързо беше развят на
подиума в залата зад палестинската делегация. В
Рамала на Западния бряг
стотици палестинци, струпани на централния площад, развяваха палестински знамена и скандираха
"Аллах е велик". Стотици
палестинци, които наблюдаваха на живо гласуването на големи екрани,
изнесени на улицата, се
прегръщаха, танцуваха и
палеха фойерверки под
оглушителните звуци на
автомобилни клаксони.

оръжия, тъй като е възможно те да попаднат в ръцете
на терористи и да бъдат
използвани срещу пътнически самолети.

интернет, предаде ИТАРТАСС, цитирана от БТА
Става дума за клиповете, на които са заснети акциите на женската
група, включително и
скандалният пънк молебен в храма "Христос
Спасител", който доведе
до наказателно преследване срещу участничките
в Pussy Riot.
На 17 август т.г. Надежда Толоконникова, Мария
Альохина и Екатерина
Самуцевич бяха осъдени
на по 2 години затвор по
обвинения в хулиганство с
мотив насаждане на религиозна ненавист и вражда. Те бяха арестувани и
подведени под съдебна
отговорност заради акцията на Pussy Riot през
февруари в московския
катедрален храм, където
бе отправена молитва към
Богородица да отърве Русия от Владимир Путин.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Намалила нетната миграция
Нетната миграция (разликата между емиграцията и имиграцията) във Великобритания е намаляла
с една четвърт – от 242
000 до 183 000 души през
миналата година, съобщи
вестник Guardian.
Спадът е най-големият
за последните четири години, откакто правителството
обяви, че ще се стреми да
постигане разлика под 100
000 до следващите общи
избори през 2015 г.

Специалистите от Бюрото за национални статистики обясняват, че
процесът се дължи на две
трети на по-малкия брой
чуждестранни студенти,
идващи да учат в Обединеното кралство, и на една
трета на по-големия брой
британци, напускащи родината с конкретно предложени за работа навън.
Не липсват и завръщащи
се да живеят в родната
страна.

Понеделник, 3 декември 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 двор(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.

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!

Понеделник, 3 декември 2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - ЧЕРНА ЖЪТВА
22.00 ч. - трилър

3 декември
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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории - рубрика
13:00 Вяра и общество
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Надмощие на духа:
Моята история, моята
песен - документален
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
18:40 Зелена светлина рубрика
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 Момчетата от Медисън
авеню - сериен
22:00 В кадър - рубрика
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините

22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Action

06:00 Астробой - детски
07:00 Батман: Дръзки и смели
- детски
08:00 Вавилон 5: Трето
пространство фантастика
10:00 Зона спорт
11:00 Беглецът - сериал
12:00 Най-доброто за теб научнопопулярен
14:00 Kървав прах - екшън
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Lord of the Chefs реалити
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Проблясъци - трилър
22:00 Черна жътва - трилър
00:00 Кости - сериал

bTV Cinema

06:00 В дълбоки води - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Срещу
гравитацията09:00
Изкуплението на Грейс
- сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
10:30 Малки деца - комедия
13:00 Престъпления от класа
- сериал
14:00 Изкуплението на Грейс
- сериал
bTV
15:00 Паудър Парк - сериал
06:45 Тази сутрин
16:00 Кажи нещо - комедия
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Досиетата Х - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
19:00 Срещу гравитацията 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство - сериал 20:00 Добрите момчета сериал
15:00 Някой те наблюдава 21:00 Киновечер: Ах, тази
сериал
Мери - комедия
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал 23:30 Добрите момчета сериал
17:00 bTV Новините
00:30 Късно кино: Ти водиш 17:30 Лице в лице драма
публицистично
предаване
bTV Comedy
18:30 Любов извън закона 06:00 Аида - сериал
сериал
07:00 Развитие в застой 19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Пепел от рози - сериал
08:00 Шантави рисунки -

СРЯДА
БНТ 1

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 Пепел от рози сериал
21:00 Столичани в повече -

анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Приятели с пари комедия
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 Комиците - шоу
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Слънчева Филаделфия
- сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Кое е това момиче комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Блондинка в
книжарницата - сериал
00:00 Комиците - шоу

07:45 18 колела на
справедливостта сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Династията на Дракона приключенски
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 Делта Форс 2:
Колумбийска връзка екшън
00:10 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

06:00 Обирът - екшън
07:35 Тигърът и снегът комедия
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
- тв игра
11:00 Безследно изчезнали сериал
Nova TV
12:00 Болница Мърси - сериал
06:30 Здравей, България
13:00 Престъпни намерения
09:30 На кафе - НТВ
- сериал
11:25 Клуб Нюз 14:00 Хотел на мечтите:
11:30 Бон Апети
Тайланд - романтичен
12:00 Малки жени - сериен
16:15 Наполеон Динамита 13:00 Новините на Нова
комедия
13:30 Забраненият плод 18:00 Болница Мърси - сериал
сериен
19:00 Безследно изчезнали 15:00 Доктор Куин
сериал
Лечителката - сериен
20:00 От
16:00 Часът на Милен Цветков
местопрестъплението:
17:00 Черешката на тортата Маями - сериал
Ти си звездата! - тв шоу 21:00 Всичко, което изгубихме
18:00 Сделка или не – тв. игра
- драма
19:00 Новините на Нова
23:20 От
20:00 BIG BROTHER: ALL
местопрестъплението:
STARS 2012 - реалити
Маями - сериал
22:00 Господари на ефира
00:15 Хотел на мечтите:
22:30 Фирмата - сериен
Тайланд - романтичен
23:45 BIG BROTHER:
Nova Sport
00:30 Магнитико - тв игра
22:00 Нюкасъл Юнайтед Diema
Уигън Атлетик, мач от
06:50 Кунг Фу: Легендата
английската Висша
продължава - сериал
Лига - директно

bTV Action - Уефа Шампионска лига
21.00 ч. - БАРСЕЛОНА - БЕНФИКА

5 декември
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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории рубрика
13:00 Референдум
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 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
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Бедното малко богато
момиче - сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от
Медисън авеню - тв
филм
22:00 Открито
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Шоуто на Канала
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сериал
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 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Най-доброто за теб
- научнопопулярна
поредица
14:00 Враг мой - драма
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Lord of the Chefs реалити
19:00 Забравените - сериал
20:00 Руска премиер лига обзорно предаване
20:45 УЕФА Шампионска
лига - студио
21:00 УЕФА Шампионска
лига: Барселона Бенфика - пряко
00:00 УЕФА Шампионска
лига - Highlights студио

ситком
10:00 Най-добри приятели комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева
Филаделфия сериал, с. 3, еп. 9
13:30 Модерно семейство комедиен
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 Гриндейл сериал
19:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Скаут по неволя комедия
22:00 Приятели - сериал
22:30 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия
взрив - сериал
23:30 Блондинка в
книжарницата сериал

00:30 Магнитико - тв игра

Diema

07:45 Елитни части - сериал
09:00 Херкулес - сериал
09:50 Каквото и да правиш,
губиш - 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 Елитни части - 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 Както и да можеш екшън
00:15 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

07:30 Злият везир bTV Cinema
комедия
06:00 Престъпления от
09:50 Да ти паднат 100
Nova TV
класа - сериал
хиляди - тв игра
06:30 Здравей,
07:00 Паудър Парк - сериал
10:50 Безследно изчезнали
България
08:00 Минал живот - сериал 09:30 На кафе - НТВ
- сериал
09:00 Изкуплението на
11:45 Болница Мърси 11:25 Клуб Нюз
Грейс - сериал
сериал
11:30 Бон Апети
10:00 Досиетата Х - сериал 12:00 Малки жени - сериен 12:40 Престъпни намерения
11:00 Кажи нещо - комедия 13:00 Новините на Нова
- сериал
13:00 Престъпление от
13:35 Хотел на мечтите:
13:30 Забраненият
класа - сериал
Бали - романтичен
плод 14:00 Изкуплението на
15:25 Че: Аржентинецът сериен
Грейс - сериал
биографичен
15:00 Доктор Куин
15:00 Паудър Парк - сериал
Лечителката - сериен 18:00 Болница Мърси 16:00 Транспортер - трилър 16:00 Часът на Милен
сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Безследно изчезнали
Цветков
19:00 Минал живот - сериал 17:00 Черешката на тортата
- сериал
20:00 Добрите момчета 20:00 От
- Ти си звездата! - тв
сериал
местопрестъплението
шоу
21:00 Транспортер 2 –
- сериал
18:00 Сделка или не – тв.
екшън
21:00 Че: Бунтовникът игра
23:00 Добрите момчета биографичен
19:00 Новините на Нова
сериал
23:40 От
20:00 BIG BROTHER:
00:00 Героите на Кордура
местопрестъплението
ALL STARS 2012 - драма
- сериал
реалити
22:00 Господари на ефира
bTV Comedy
Ring. BG
- шоу
06:00 Аида - сериал
21:45 ПРЯКО: УЕФА
22:30 Фирмата - сериен
07:00 Развитие в застой Шампионска Лига:
23:30 Новините на Нова
сериал
Шахтьор - Ювентус
23:45 BIG BROTHER:
08:00 Шантави рисунки 23:40 УЕФА Шампионска
ALL STARS 2012 анимация
Лига: Манчестър Юн
реалити
09:00 Домашен арест - Клуж

ВТОРНИК

Ring.BG - УЕФА ШАМПИОНСКА ЛИГА
21.45 ч. - ПСЖ - ПОРТО

4 декември
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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории рубрика
13:00 Студени следи
14:00 Заседание на
Временната
парламентарна
анкетна комисия за
проверка на проекта
АЕЦ Белене
15:25 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
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Бедното малко богато
момиче - тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Виж БиБиСи:
Великите влюбени
на ХХ век: Лилиан
Хелман и Дашиъл
Хамет - документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели
00:00 Срещу новините

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 с
18:30 Любов извън закона -

сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Седем часа разлика сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Cinema

06:00 Престъпления от
класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Седем часа разлика сериал
09:00 Изкуплението на Грейс
- сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Ах, тази Мери комедия
13:00 Престъплени от класа
- сериал
14:00 Изкуплението на Грейс
- сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Ти водиш - драма
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Седем часа разликасериал
20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Транспортер - трилър
23:00 Седем часа разлика сериал

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

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 Пълна лудница - шоу
22:00 Господари на ефира
22:30 Фирмата - сериен

23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
00:30 Магнитико - тв игра

Diema

06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 18 колела на
справедливостта сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Делта Форс 2:
Колумбийска връзка
- 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 Елитни части - 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 Каквото и да правиш,
губиш - екшън
00:15 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

07:45 Живот на пауза комедия
10:00 Да ти паднат 100
хиляди - тв игра
11:00 Безследно изчезнали
- сериал
12:00 Болница Мърси сериал
13:00 Престъпни намерения
- сериал
13:55 Хотел на мечтите:
Мавриций романтичен
15:45 Всичко, което
изгубихме - драма
18:00 Болница Мърси сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Че: Аржентинецът биографичен
23:45 От местопрестъплението: Маями - сериал

Ring. BG

21:45 ПРЯКО: УЕФА
Шампионска Лига:
ПСЖ - Порто

bTV Action - УЕФА - Лига Европа
20.00 ч. - УДИНЕЗЕ - ЛИВЪРПУЛ

6 декември
БНТ 1

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой сериал
08:00 Шантави рисунки анимация
09:00 Комиците - шоу
10:00 Кое е това момиче bTV Action
06:00 Батман: Дръзки и
комедия
смели - детски
12:00 Зайнфелд - сериал
08:00 Менталист: Крадецът
13:00 Слънчева Филаделфия
на мисли - сериал
- сериал
09:00 Забравените - сериал 13:30 Модерно семейство 10:00 Непознатите – тв.
сериал
поредица
14:00 Колеж Грийндейл 11:00 Вавилон 5 - сериал
сериал
12:00 Най-доброто за теб
15:00 Теория за големия
- научнопопулярна
взрив - сериал
поредица
15:30 Блондинка в
14:00 Проблясъци - трилър
книжарницата 16:00 Вавилон 5 - сериал
сериал
17:00 Lord of the Chefs 16:00 Приятели - сериал
реалити
17:00 Домашен арест 18:00 Менталист: Крадецът
ситком
на мисли - сериал
18:00 Колеж Грийндейл 19:00 Забравените - сериал
сериал
20:00 УЕФА Шампионска
19:00 Слънчева Филаделфия
лига - обзорно
- сериал
предаване
19:30 Модерно семейство 20:45 УЕФА Шампионска
сериал
лига - студио
20:00 Най-добри приятели 21:00 УЕФА Шампионска
комедия
лига: Борусия
22:00 Приятели - сериал
Дортмунд - Манчестър 23:00 Теория за големия
Сити - пряко
взрив - сериал
00:00 УЕФА Шампионска
23:30 Блондинка в
лига - Highlights книжарница - сериал
студио
00:00 Домашен арест ситком

ЧЕТВЪРТЪК

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 рубрика
13:00 Открито
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 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 светлина рубрика
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:45 Бедното малко богато
момиче - сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Момчетата от
Медисън авеню - тв
филм
21:45 Студио Футбол
22:05 Футбол: Тотнъм Панатинайкос, среща
от турнира за Лига
Европа - пряко
23:50 По света и у нас 23:55 Зелена светлина рубрика

00:00 Късно кино: Крайпътна
спирка - трилър

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 Action

06:00 Батман: Дръзки и
смели - детски
08:00 Хрътките
09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости - сезон
11:00 Вавилон 5- сериал
12:00 Най-доброто за теб научнопопулярен
14:00 Вулкан - трилър
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
19:00 УЕФА Лига Европа студио
20:00 УЕФА Лига Европа:
Удинезе - Ливърпул
- пряко
22:00 УЕФА Лига Европа:
Леванте - Хановер пряко
00:00 УЕФА Лига Европа студио

bTV Cinema

06:00 Престъпления от
класа- сериал
07:00 Паудър Парк- сериал
08:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
09:00 Изкуплението на
Грейс - сериал
10:30 Досиетата Х - сериал
11:00 Героите на Кордура драма
13:00 Престъпления от
класа - сериал
14:00 Изкуплението на
Грейс - сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Транспортер 2 екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
20:00 Синовете на
анархията - сериал
21:00 Числото 23 - драма

23:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
00:00 Късно кино: 28 дни
по-късно - екшън

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой сериал
08:00 Шантави рисунки анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Скаут по неволя комедия
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 Столичани в повече сериал
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Ние, шпионите комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия
взрив - сериал
23:30 Блондинка в
книжарницата сериал
00:00 Столичани в повече сериал

20:00 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити
21:00 Етажна собственост Новодомци - сериен
22:00 Господари на ефира
- щоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити
00:30 Магнитико - тв игра

Diema

07:45 Елитни части - сериал
09:00 Херкулес - сериал
09:50 Както и да можеш 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 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - 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 Хрониките на Ридик
- екшън
00:20 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

07:45 Семейството на Джак
- драма
Nova TV
10:00 Да ти паднат 100
06:30 Здравей, България
хиляди - тв игра
09:30 На кафе - НТВ
11:00 Безследно изчезнали
11:25 Клуб Нюз
- сериал
11:30 Бон Апети
11:50 Болница Мърси 12:00 Малки жени - сериен
сериал
13:00 Новините на Нова
12:45 Престъпни намерения
13:30 Забраненият плод - сериал
сериен
13:40 Хотел на мечтите:
15:00 Доктор Куин
Мексико Лечителката - сериен
романтичен
16:00 Часът на Милен
15:30 Че: Бунтовникът Цветков
биографичен
17:00 Черешката на тортата 18:00 Болница Мърси - Ти си звездата! - тв
сериал
шоу
19:00 Безследно изчезнали
18:00 Сделка или не – тв.
- сериал
игра
20:00 От местопрестъпле19:00 Новините на Нова
нието - сериал
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Çäðàâè ëè ñà çúáèòå âè?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. Винаги ли имате възможност да си измиете зъбите след хранене?
а) да
б)не
2. Пушите ли?
а) да
б)не
3. Всеки ден ли си похапвате нещо сладко?
а) да
б)не
4. Често ли си купувате
чипс или ядки?
а) да
б)не
5. Пиете ли горещо кафе,
докато хапвате сладолед?
а) да
б)не
6. Ограничавате
ли
млечните продукти?
а) да
б)не
7. Използвате ли карфица вместо клечка за зъби?
а) да
б)не
8. Чупите ли орехи със
зъбите си, често ли ядете
семки?
а) да
б)не
9. Имате ли тесни венци
(по-малки от 1 см)?
а) да
б)не
10. Предпочитате ли кашевидна, мека, намачкана
храна?
а) да
б)не
11. Страдате ли от възпаление на костите, ставите или други вътрешни
органи?
а) да
б)не
12. Зъбите ви реагират
ли на студено, горещо,
сладко или кисело?
а) да
б)не
13. Имате ли диабет или
проблеми с щитовидната
жлеза?
а) да
б)не
14. Живеете ли в райони, където е констатиран
недостиг на флуор или
други елементи, заздравяващи зъбния емайл?
а) да

б)не
15. Не сте ходили на зъболекар повече от година?
а) да
б)не
16. На 20 години сте
имали 3-4 пломби?
а) да
б)не
17. Използвате ли една
четка за зъби повече от
три месеца?
а) да
б)не
18. Кървят ли ви венците понякога?
а) да
б)не
19. Имате ли правилна
захапка?
а) да
б)не
20. Често ли боледувате
от ангина или настинка?
а) да
б)не
ОТГОВОРИ:
Над 10 отговора "Б":
Смело радвайте околните с ослепителна усмивка.
Грехота е да не демонстрирате блестящите си
зъби! За да останат такива, грижете се за тях както и досега.
От 5 до 12 отговора "А":
Зъбите ви са застрашени от кариеси. Забравете

за чипса и сладкишите –
те вредят повече от бонбоните.
Над 13 отговора "А":
Ако не искате зъбите ви
да заприличат на руините
на Колизея, грижете се по-

вече за тях. Спешно посетете зъболекар и направете оздравителна програма
за зъбите и венците си.
Попитайте каква четка и
паста за зъби са най-подходящи за вас.

Чай събужда
по-добре от кафе

Въпреки че често ароматното кафе е основната
мотивираща сила, която ни
вдига сутрин от топлото легло, чаят се оказва по-правилният избор за начало на
деня.
Мозъкът ни се събужда
по-бързо с чай, отколкото с
кафе, откриха британски изследователи.
Зеленият чай е ключът

към бързото разбуждане,
показва ново проучване,
според което билковата напитка предоставя безброй
ползи за здравето като подобряване на паметта.
В изследването участва
група от 12 здрави мъже,
които били разделени в две
групи, като само едната пиела чай на закуска.
С помощта на ядреномагнитен
резонанс
учените из11.12.2012г. ............с.БУХОВЦИ ........... от 10 до 12.30 ч
следвали
/вторник/. .................................................. от 14 до 16.30 ч.
ефекта на
12.12.2012г. .............с. ПРОБУДА ........... от 10 до 12.30 ч.
двете на/сряда/.....................с. АЛВАНОВО ........ от 14 до 16.30 ч.
13.12.2012г. ............с. СРЕДНЯ ............. от 10 до 12.30 ч
питки вър/четвъртък/ .............с.ЧЕРЕНЧА............. от 14 до 16.30 ч.
ху мозъци14.12.2012г. .............с. ПРЕСЯК
те, докато
/петък/ .....................с. БУЙНОВО .......... от 10 до 12.30 ч.
..................................с.ТВЪРДИНЦИ ....... от 14 до 16.30 ч.
участници15.12.2012г. .............За арендодатели, които не са
те правили
/събота / ..................могли да получат.. ...от 10 до 14 ч.
тест за па..................................наема си по обявения график
16.12.2011г..............ПОЧИВЕН ДЕН.
мет, преда/неделя/
де БГНЕС.
В сравнеЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ние с люСЪОБЩАВА НА СВОИТЕ
бителите
АРЕНДОДАТЕЛИ, ЧЕ
на кафето,
ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО
доброволНА РЕНТАТА ЗА
ците, коиСТОПАНСКАТА 2011-2012г.
то
пиели
зелен чай,
Умоляваме арендодателите за спазване на графи- активирали
ка, за пропусналите да получат наема си по график, п о - б ъ р з о
могат да направят това в един от следващите дни о б л а с т т а
на мозъка,
на раздаване след
свързана с
15.00 ч.
паметта и
Плащанията ще възобновим от
концентри10.01.2013 година
рането.

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
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.

Àñòðàëíè çíàöè

ОВЕН Връщате към стари проблеми, но сега няма да отстъпите пред
опонентите. Овните имат доста делови ангажименти, на моменти ще
се чудят как ще се справят с всички. Ще успеете, а и ще извлечете
немалко дивиденти от факта, че сте компетентни по толкова различни
въпроси. Очаквайте важни вести и подобаващи приходи, обаче отделете и
време за нужната ви почивка.
ТЕЛЕЦ Ако преди няколко дни сте подценили някои делови трудности, сега едва ли ще се справите много добре с професионалните си
ангажименти. По това Телците много напомнят Близнаците сега. Водолеи обаче не приемат съветите ви... Бъдете внимателни при изпълнение и на най-рутинните задачи, с нови проекти изчакайте. И ги подгответе
както подобава, иначе има риск да си докарате яд.
БЛИЗНАЦИ Както през уикенда и в следващите дни не бива да
бързате в работата. Дали обаче Близнаците биха се потрудили повече, като Телците не са доволни от резултата си... Някои подхождат
твърде артистично към задълженията си, не подготвят задълбочено
изявите си, не упорстват. Е, околните едва ли ще ви гласуват доверие така.
Не подценявайте пречки и рискове, иначе може да си създадете доста усложнения.
РАК Започвате тази делова седмица много добре, все пак е разумно като Стрелците да не се изтъквате твърде в екипа. Едно, че
група Раци трябва да огледат възможности за нови проекти и изяви,
шансовете предполагат по-бързи реакции. Втори привличат други
сътрудници, общуват сърдечно с по-скромни и неопитни колеги, но винаги могат да разчитат на разбирането и помощта им.
ЛЪВ Новата седмица носи на вас и Стрелците куп неочаквани събития в службата и личните отношения. Влиянието се задържа още 2-3
дни, така че действайте много предпазливо. Някои Лъвове са склонни
да зарежат задачи наполовина, други се дразнят, че усилията им не
водят към бързи печалби и похвали. Е, по-разумно е да следвате златната
среда, така общуването ще е леко, плодотворно.
ДЕВА Хубаво е, че от самото начало на седмицата гоните деловите
си задачи, ще амбицирате и Скорпиони да покажат какво могат. Все
пак се пазете от спорове с околните. Козирози и Риби в кръга ви също
остро усещат риска от разни разправии. Девите винаги се отзовават
на молби за помощ, но да не търпят неуважение и неблагодарност. Имате и
домашни дела, децата чакат внимание.
ВЕЗНИ Напрегната седмица, макар че трудностите в работата са
доста. Бъдете предвидливи и не действайте припряно, така късметът
ви за изява и печалби ще расте. Група Везни скоро ще се заемат с
нови начинания, възможността ги интересува много, но да не проявяват прекалена активност. Други бързо се отпускат след преодоляване на част
от пречките, така ще си създадат други.
СКОРПИОН Деви ви амбицират за по-високи постижения и печалби
в работата, тенденцията се задържа и в началото на декември. Доста
Скорпиони са редили едни планове, но ситуацията ще ги накара да се
заемат с други задачи. Добре е да потърсите съдействие от влиятелни
хора, могат да направят много, за да ви улеснят. Вечерите си дайте отдих,
имате нужда от тонизиране.
СТРЕЛЕЦ Тази седмица като Раците не се изтъквайте много пред
колеги, делови партньори, шефове. Вие и Лъвовете често ще попадате в неочаквани ситуации и не бива да поемате големи рискове. Група Стрелци може да се разделят с хора от близкото си обкръжение,
други задълбават в работа, за да забравят лични огорчения. Спокойно, скоро
нещата ще се подредят добре, ще ви радват.
КОЗИРОГ Пазете се от спорове с околните и особено с по-влиятелните дами. Козирозите като Рибите да се държат настрана и от проблеми,
които не са техни. В екипа има достатъчно полезна работа, която можете
да свършите, и то без да давате ухо на колегиалните клюки. Ако някой
се меси в личните ви неща и ви дава непоискани съвети, бързо ще го парирате.
ВОДОЛЕЙ Сега Телци ви съветват да се съобразявате с пречките в
дейността си, а вие искате голяма свобода и като че ли поемате все посериозни рискове. Водолеите могат да привлекат с деловите си идеи колеги и познати, хората ще работят с голямо желание в един екип с тях.
Но е мъчно да се каже дали ще решите да се нагърбвате с такава отговорност,
мнозина искат време за себе си.
РИБИ В началото на тази седмица като Козирозите се държите далече от спорове на колеги, ще внушавате и на Деви да си мерят думите
пред висшестоящи. При Рибите препоръката важи и в службата, и за
купони, където ги водят вечерите. Работата е доста, но ще върви леко,
ако се заемете с по-самостоятелни задачи. Не обръщайте внимание на критики и одумки, знаете си точно отговорностите.

Нивото на световния океан
се повишава застрашаващо
Морското ниво се покачва
поради глобалното затопляне
с 60% по-бързо, отколкото е
било предвидено през 2007 г.
от Междуправителствения комитет по изменение на климата /МКИК/, стана ясно от научно изследване, публикувано в
сряда, предаде БГНЕС.
Покачването на морското равнище е средно с 3.2
mm годишно, според проучването, проведено от трима
климатолози и публикувано
в британското научно издание Environmental Research
Letters.
Най-надеждното предвиждане на МКИК, който обединява група експерти към ООН,
е направено през 2007 г. въз
основа на данни от 2003 г. В
него се предвижда увеличение с 2 мм. годишно на морското равнище след 2007 г.
В доклада от 2007 г. се посочва, че повишаването може
да достигне между 18 и 59 см.
към края на века, главно поради разширяването на водата вследствие на глобалното
затопляне.
Покачването може да достигне или надхвърли един метър, установяват вече много
научни изследвания. Числото
е посочено като надеждно
и от един от авторите на изследването, водено от Щефан
Рамсторф от Института за изследване на въздействието
на изменението на климата в
Потсдам /Германия/. Това все

пак не е фокусирано върху
тази тема.
"Това означава, че територии с надморска височина
по-малка от един метър над
морското равнище, където
има голяма концентрация на
население, като Бангладеш
например, ще изчезнат", казва Грант Фостър, един от учените пред АФП.
"Ще има стотици милиони
климатични бежанци, възможни са войни и всякакви
конфликти за достъп до ресурси", добавя той.
"За големите крайбрежни
градове, като Ню Йорк, очакваните ефекти вероятно ще
бъдат подобни на това, което
видяхме по време на урагана
Санди", подчертава Фостър.
Твърде занижената прогноза от 2007 г. за равнището на
световния океан може да се
обясни с факта, че степента
на топене на ледените шапки
и ледниците не е била толкова
добре изучена по това време.
Последният доклад на
МКИК се основава на информация, получена между 1993
и 2003 г. По това време сателитните измервания са все
още сравнително нови и е
липсвала база за сравнение
пред учените, за да постигнат
достатъчна надеждност.
Следващият пети доклад
на експертите от ООН /МКИК/
ще бъде публикуван в три
части през септември 2013 г.,
март 2014 г. и април 2014 г.

Понеделник, 3 декември 2012 г.
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Снимка: Борислав КУРДОВ
ÒÎÏ ÂÈÖ

Към дома след паша

Най-шокиращите истини за храните
Някои хора се хранят, за да
живеят, а други живеят, за да
се наслаждават на вкусната
храна. Съществуват обаче някои любопитни факти, които
едва ли много хора знаят. Оказва се, например, че всеки човек
е ял поне няколко пъти през
живота си паяк. Вижте Топ 15
на шокиращите истини за храните и напитките.

британия се изпиват 185 милиона чаши зелен чай.
3. Всяка година в света се
изяждат около 600 милиарда
яйца.
4. Всеки човек изяжда
средно по 8 паяка през живота си, докато спи.
5. Фъстъците са една от
съставките на динамита.
6. Шампанското съдържа
49 милиона мехурчета в една
бутилка и има налягане три
пъти по-високо от това на гума
на кола.
7. Французите изяждат
приблизително 500 000 000
охлюви годишно.

8. Пуканките съществуват от около 6000 г.
9. Цели
14 милиарда хотдога
се изяждат
годишно по
света. Това е
достатъчно,
1. През 17 век във Франза да стигция всеки човек над седемнат три пъти
годишна възраст трябвало
до Луната и
да консумира по 400 гр. сол
обратно.
годишно, иначе трябвало да
10. Ако
плати глоба.
съществуваше гейзер с изпи2. Всеки ден във Великотата досега Coca-Cola, то той
би текъл непрестанно в продължение на
1689 години.
11. Най-харесваната пица в Америка е
пицата пеперони (36%
от всичките поръчки
на пица).
12. Вероятността
да бъдете убит от тапа
от шампанско е по-голяма, отколкото от отровен паяк.
13. Bтората найупотребявана дума в
уведомява своите клиенти, че
света след "ok" е "coca
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- cola".
14. Най-много се
мираната питейна вода по електронен път консумира
сладолед
(Е pay), както и да получават електронни в САЩ. След него са
Нова Зенландия и Дафактури (e Faktura)
ния.
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
15. Установено
е, че по всяко време
0.7 процента от
световното население
е пияно.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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



Дядо и баба, над 80-годишни, решили да си
припомнят младините.
Дядото се изтупал с
костюм и вратовръзка,
бабата - с блузка и плисирана поличка. Дядото
казал: "Ще те чакам на
главната, до Пощата,
под часовника, в 18:30
ч. Бъди точна!". Отишъл дядото на уреченото място още в 18 ч.
и зачакал с нетърпение.
Станало 18:30 - няма
я бабичката. В 19 ч. също; в 19:30 - също; в
20 ч. - също. Прибрал се
дядото ядосан вкъщи,
гледа бабата - не се е
мръднала от мястото
си. "А ма, госпожице, ти
защо не дойде на срещата?". "Амчи, мама не ме
пусна!" - отговорила бабушкерата.
***
В един германски
концлагер през 1942 г.
проверявали
теглото
на лагерниците. Първият тежал 20 кг, вторият - 24, третият - 22,
четвъртият - 18, петият - 21, шестият - 25,
седмият - 23 и т.н. - все
между 18 и 25 кг. Дошъл
редът на N-тия лагерник и кантарът отбелязал 35 кг! И тогава
всички лагерници, даже
надзирателите и есесовците в един глас извикали: "Еееей, шишко,
шишко!".

6 месеца
затвор за
убит папагал
Жител на американския щат
Вашингтон бе осъден на 6 месеца затвор за жестоко отношение
към животните.
63-годишният Ричард Аткинсън убил с вилица папагала на
своята приятелка. В съда адвокатът на обвиняемия заявил,
че клиентът му не помни нищо
от инцидента. Аткинсън вземал
медикаменти за понижаване на
тревожността и когато се случело да ги предозира, изпадал в
ярост.
След убийството приятелката
на Аткинсън се обърнала срещу
него. Тя била основен свидетел
на обвинението, като в съда заявила през сълзи, че отглеждала
папагала от 18 г. Жената сега е
завела и имуществен иск срещу
бившия си приятел, като точната
сума не се съобщава.
На Аткинсън е наложена и
забрана да притежава домашен
любимец в продължение на 5 г.

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

 0878/ 840 942
Изложба – живопис

,

„Страстите Христови”

На 5 декември 2012 г., сряда, от 17.30 ч. в ХГ „Никола Маринов” ще
бъде открита самостоятелна изложба –
живопис „Страстите
,
Христови” на Христо Колев, заслужил
треньор на РБ по
спортна гимнастика
и художник-самодеец.
Изложбата
ще
бъде открита от
проф. Димитър Чолаков.
Организатор
–
Доротея Васева

Изминаха
40 ДНИ
от внезапната кончина
на нашата прекрасна
съпруга и майка

Валентина
Василева
Черкезова

Áåç òåá å ïóñòî è ìðà÷íî!
Íÿìà ÿ òâîÿòà áåçìåðíà
ëþáîâ, îáè÷ è äîáðîòà!
Ñêðúáòà íè å íåóòåøèìà!
От сем. Черкезови

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

