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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

До края на месеца готов

Търговищка област

Редим се сред слабаците Пътят Търговище - Разград
Над 15 на сто от местното население
е с готовност да напусне областта

Общо 37 договора
са сключили общинските администрации в
Търговищка област по
оперативни програми
на Европейския съюз.
Данните към 6 ноември
2012 г. изнесе Денислава Атанасова, експерт
„Комуникация и логистика” към Областния
информационен център
/ОИЦ/ в Търговище. Стойността на всички проекти е 99 468 481 лв., като
от тях реално вече са
изплатени 37 996 318
лв. В областта отчитат
около 38 процента усвояване на средствата,
при 27,48 на сто средно
за страната.
Данни, публикувани

в изследване на Института за пазарна икономика сочат, че общият
сбор на дължината на
автомагистралите, първокласните, второкласните и третокласните
пътища от републиканската пътна мрежа в
Търговищко е 523 километра. Въпреки това
представителите
на
местния бизнес смятат
именно инфраструктурата за един от основните недостатъци на
областта.
Основен проблем остава ниското разпространение на интернет.
Относителният дял на
домакинствата с достъп
до интернет (на 2 стр.)

На сайта на Института
за пазарна
икономика - София
бяха публикувани
данни
на
социалноикономическото
състояние
на регионите в стран а т а .
Какво
са
проучили за Търговищка
област
специалистите от
ИПИ, препратено
ни от Д.
Атанасова, четете
по-долу.

Ремонтните дейности
на пътя Търговище –
Разград се очаква да
приключат до края на
ноември, съобщават от
пресцентъра на областната администрация.
По предварително изготвения план ремонтът
трябваше да протече на
два етапа – през есента
и пролетта. Дейностите
обаче ще приключат
по-рано и цялостната
рехабилитация на пътя
ще приключи наведнъж. Това е възможно,
тъй като са отпуснати
допълнителни средства

от националния бюджет
в рамките на 2 500 000
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
лв. с ДДС.
КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Първият етап на рена изгодни цени без посредници,
монта, който стартира
в землищата на:
на 24 септември приТърговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариключи на 31 октомври,
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
бе на обща стойност 3
Острец,
Надарево и други в община Търговище,
159 624,44 лв. с ДДС.
Дейностите включваха всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
студено рециклиране
За целта фирмата разкри офис:
на пътната настилка с
Търговище, ул. „Раковски“ 3
дълбочина 25 см., маТелефони за контакт:
шинно полагане на
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
плътна асфалтова смес
0885/790 121; 0885/ 790 151
на пластове, попълване
на банкети, полагане на
Пенсионери избират
хоризонтална
маркировка и др.

„Баш войводата”

Търговище

Избраха
църковни
настоятели

Избори за църковни
настоятелства се проведоха в неделя, 11 ноември, в двата православни храма в Търговище.
След преброяването на
гласовете стана ясно,
че промяна в съставите
на настоятелства няма
да има, съобщиха от
Божиите домове.
Шестчленно е настоятелството на храм
„Свето Успение Богородично”. В избора му са
участвали 89 миряни
от енорията, съобщи
презвитера Стефка Димитрова. Сред първите
задачи на преизбраните Любен Лазаров, Георги Самсиев, Веселин
Стоянов, Жечо Жечев,
Калинка Табачка и Стела Зарева е препокриването на църквата. За
целта ще бъдат изпратени писма до Министерството на културата и до
дирекция
(на 2 стр.)

БСП предлага
алтернативи

Пресконференция на народния представител от Търговищко Румен Такоров
Ред срещи с гражданите на Търговищко провеждат народни
представители и местни
активисти от Коалиция
за България и БСП. Това
стана ясно по време на
пресконференция на депутата Румен Такоров
в Търговище. В късния
следобед в понеделник се състояха срещи
в Омуртаг, Антоново и
Опака. Основните теми,
които представителите
на социалистите разискват с хората по места са
свързани със случващото се с бюджет ‘2013, за

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

предстоящия на 27 януари 2013 г. референдум
за развитието на ядрената енергетика в България, за алтернативния
бюджет, който социалистите ще представят, за
ползите от избирането
на Сергей Станишев за
председател на Партията на европейските социалисти и др.
В идната седмица, на
19 ноември, открити срещи с гражданите ще има
в Търговище и Попово,
съответно с участието на
депутатите Евгени Узунов
и Антон Кутев. (на 2 стр.)

Пенсионерски
клуб „Капитан Петко
войвода” в Търговище организира шоуконкурс под надслов
„Баш войвода 2012”.
Целта на състезанието е по един поразличен начин да
бъде
отбелязана
168-та годишнина
от рождението на
Капитан Петко войвода,
както и да бъдат популяризирани живота и делото му.
В конкурса, който ще
се проведе на 18 декември от 10.00 часа, могат
да участват мъже и жени
в пенсионна възраст от
региона и страната. Идеята на организаторите
от пенсионерския клуб е
той да бъде проведен в
пет тура. Първият е представяне на участниците
и полагане на клетва,
с оценка на облеклото.

Антоново

Проект за
питейна
вода

Община Антоново очаква одобрение по мащабен проект за водоснабдяване на няколко
населени места. Предвижда се прокарване
на подземен водопровод, който да снабдява
с питейна
(на 2 стр.)

Втори тур включва разказ на случка от живота
на Капитан Петко войвода. Третата част е изпълнение на хайдушка
песен. Четвърти и пети
тур са стрелба с въздушна пушка и групово
представяне на хайдушко хоро. Тези от участниците, които получат
еднакъв брой точки, ще
получат и допълнителни
задачи.
Събралият най-много
точки ще бъде обявен
за "баш войвода". Ще
има класиране за найдобър разказвач, певец,
стрелец, за любимец на
публиката. За всички
са предвидени награди,
а за "баш войводата" е
определен и специален
приз с парична награда.
Желаещите да участват в конкурса могат да
направят заявка до 5 декември т.г., уточниха организаторите. А адресът
за контакти е:
7700 гр. Търговище
бул. "Митрополит
Андрей" 74
ПК "Кап. Петко войвода"
телефон - 0879 292813

Четвъртък, 15 ноември 2012 г.
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Проект за...

(от 1 стр.) вода жителите
на селата Семерци, Добротица и Любичево. Това
съобщи председателят на
Общинския съвет в града
Хайредин Мехмедов. Той
уточни, че водоемът е в Семерци, а водата достига до
него от пречиствателната
станция в Ястребино.
Общата стойност на проекта е около 4 млн.лв. В
проектното предложение е
заложена и пълна подмяна
на водопроводната мрежа
в най-голямото населено
място в общината – село
Трескавец.
За реализацията на проекта общинската администрация е кандидатствала
пред държавен фонд „Земеделие” по Програмата за
развитие на селските райони, уточни председателят
на Общинския съвет. Според него, ако намеренията
на администрацията бъдат
одобрени,
строителните
дейности по реализацията на идеята се очаква да
започнат през пролетта на
следващата година.

Писмо до редакцията

За агресивните кучета в Търговище

През миналата седмица с огорчение
слушах за оплакването на млада майка,
нападната от агресивно куче до детска
градина „Осми март” в Търговище. Била е
с детето си и са съборени от животното. Наранена е и получава спешна медицинска помощ. Подобни нападения е имало и в други градове.
С възмущение изслушах ругатните на
мъж, чието куче замърси с изпражнението си улица „Христо Ботев” и той не
почисти тротоара, въпреки моята забележка. А за това в чужбина се наказва с
глоба от 200 долара.
Глутници от кучета има по парковете,

дори в гробищата и възрастни хора се опасяват да не ги нападнат. Кучета скитат
и до кръстовището при Професионалната
гимназия по икономическа информатика.
Знаем, че има приюти за кучета, но издръжката им е скъпа. Но все пак, животът
на човека няма цена! Необходимо е компетентните органи и общинските власти
да вземат мерки, за да няма нежелани инциденти с тежки последици за гражданите и децата им. А натоварените с решаването на проблема общински служители
да бъдат по-стриктни и ангажирани с решаването му.
Петър МАТЕВ

Търговище

Избраха
църковни
настоятели

Крими шок

Камион без
Партийни страсти и вълнения
водач блъсна Кандидат за кмет
четири коли с добри дела

В Омуртаг паркиран
Златина ИВАНОВА
товарен автомобил "МерС подкрепата на Младецедес" с търговищка ре- жи ГЕРБ - Търговище кандигистрация,
ползван
от датът за кмет на село Ли56-годишния Р.Х., „се привел сам в движение”, пише
в бюлетина си ОД на МВР.
В следствие на това камионът се блъснал последователно в четири леки
автомобила: Опел, Лада,
Мерцедес и в още един
Опел. Блъснатите коли са
собственост на жители на
Омуртаг и са с търговищка
регистрация, се казва още
в бюлетина.
Причините за произшествието са в процес на
изясняване. Образувано е
досъдебно производство.

БСП предлага алтернатива

(от 1 стр.) В алтернативния
бюджет, посочи Такаров, са
залегнати пет приоритета:
ускорен ръст на заетостта;
активни мерки срещу бедността и подкрепа на хората в затруднено положение;
доходи за достоен живот;
насърчаване на майчинството, грижи за децата и
младежката заетост и последният - просвета, наука
и квалификация. Това са
основните проблеми, произтекли от днешното управление, които следва да
бъдат поправени от новия
парламент.
Според народния представител, при парламентарните избори през 2013 ще
бъде много трудно да се
създаде коалиция. Но социалистите няма да се коалират с ГЕРБ, независимо от
причините. Той формулира
и основната цел на БСП, а
именно: „ГЕРБ да не бъде в
управлението на България”.
Освен БСП и ГЕРБ, Такоров
смята, че в предстоящия

парламент ще влязат още
ДПС, Атака и „България на
гражданите” на Меглена Кунева.
Над един милион домакинства у нас живеят под
границата на бедността. Над
650 хиляди българи са обезкуражени и ние не можем
да останем безмълвни и да
не се опитаме да стигнем до
тях. Повече от 41 000 малки
и средни предприятия в страната са фалирали и спрели
производство,
каза Такоров. На
въпрос как социалистите смятат да намалят
безработицата,
той отговори, че
това може да
стане чрез законови инициативи
и подпомагане
развитието
на
малкия и средния бизнес в
страната, като се
улесни кредитирането му.

ляк осъществи поредната си
инициатива. Подпомогнат от
свои съселяни, Живко Антонов извърши ремонт на разрушен
м о с т ,
свързващ
две
от
махалите
в селото
и спестяващ на
ж и те л и те както
преминаването на
големи
разстояния, така
и на време.
За съжаление, още същата нощ
след възстановяването на
моста от неизвестни извършители бяха направени
опити за неговото разрушаване. Вандалските прояви и притесненията на
хората, живеещи в близост
до свързващия участък
провокираха
кандидатът
за кмет от ПП ГЕРБ да се
обърне към полицейските
органи с молба за намеса
за предотвратяване на неправомерните действия и
запазване на изграденото
съоръжение.

(от 1 стр.) „Вероизповедания” към Министерския
съвет, тъй като храмът е
обявен за паметник на
културата.
Други 184 души са
участвали в избора на
единадесетчленното настоятелство на храм „Свети Йоан Рилски”. Тук Тошко
Райчев, Пламен Ангелов,
Красимир Мирев, Григор
Иванов, Тихомир Петков,
Атанас Моллов, Николай
Даскалов, Димитър Димитров, Диян Мавродиев,
Гецо Гецов и Венцислав
Дяков ще бъдат опора на
храмовото ръководство.
„Ролята на настоятелите
е да бъдат близо до свещеника, до религиозния
и обществения живот на
града и да помагат кой с
каквото може”, каза ставрофорен иконом Славчо
Проданов.
Мандатът на църковните
настоятелства е четиригодишен или в този си състав те ще работят до 2016
година, уточниха от двата
храма.

Следите остават

Общински съветници от Омуртаг и Опака - бивши агенти на ДС

Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия установи общо 16 лица
с агентурно минало, регистрирани като кандидати за
общински съветници в петте
общини на област Търговище за местните избори през
миналата година. От избраните местни депутати има
двама бивши агенти – един
в Омуртаг и един в Опака.
От сега действащите съветници в местния парламент на Търговище няма такива, които са сътрудничели
на Държавна сигурност. В
листите с кандидати за общински съветници обаче на
две от политическите партии има лица с агентурно
минало. Това са издигнатия
от комунистическата партия
Симеон Димитров, който от
1969 до 1979 година се е подвизавал като агент Кирил и
Хасан Хасанов от Единната
народна партия известен
като агент Здравко.
В листите с кандидати за
общински съветници в Попово шестима са обявените бивши агенти. Антоанет Атанасов от ВМРО е регистриран
през април 1989 година като
агент с псевдоним Бонев.
Издигнатия от Национален
фронт за спасение на България Бисер Златев шест години е сътрудничил на службите като агент Явор. В листата
на "Движение за социален
хуманизъм" присъства Иван
Иванов, вербуван като осведомител с псевдонима Андонов. Мустафа Камбуров от
Ред, законност и справедливост също се оказа в справката на комисията с агентурно
минало като Веско в управлението на МВР в Търговище.
От кандидатите на Българската социалистическа пар-

тия двама са с принадлежност към бившата Държавна
сигурност - Нено Ненов с
псевдоним агент Топалов и
Пенка Тошева, подвизавала
се като съдържател на явочна квартира с името Диана.
Между избраните за мандата
общински съветници в Попово няма агенти.
В общински съвет в Омуртаг за един от сега действащите съветници има данни за
принадлежност към бившата
Държавна сигурност. Това е
Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова от ДПС. В края
на 1987 година тя е регистрирана като агент Маргарита. В
листата на Движението има
още един щатен сътрудник
на службите - Мехмед Есад,
който е бил агент с псевдонима Красимир. Като агент
Константин се е подвизавал
кандидатът за съветник от
листата на Национално движение за права и свободи
Адил Исмаилов, работил в
управлението на ДС в Бобов
дол. От кандидатите на Ред,
законност и справедливост с
агентурно минало е Светлана
Йосифова от Обител, известна на служите като Чайка.
На местните избори в
Антоново между кандидатите на Българската левица двама са с принадлежност към службите. Мехмед
Мустафов вербуван като
разузнавач с псевдонимите Кямил и Константин и
Стою Цеков, съдържател
на явочна квартира известен тогава като Бисер.
Между кандидатите на
ЕНП с агентурно минало
е Хасан Алиев, родом от
Стеврек, който през 1982
година става агент Балкан.
В местния парламент на
Опака от избраните през
мандата съветници Феим
Апти от ГЕРБ през 80-те е
бил агент Неждет и Надежда в териториалното отделение на ДС в Търговище.

постигат резултат под среден
(3,00), като за всяка една от
годините това е най-лошият резултат за страната.
При сравняването на показателите в сферата на здравеопазването на област Търговище
и средните стойности за страната следва да се отбележи
ниската база, от която областта
тръгва в началото на периода
2001-2011 г. Въпреки че през
последните няколко години се
забелязва тенденция на подобряване на резултатите в
повечето сфери, изоставането
от средните за страната нива
все още е значимо. Липсата
на достатъчно специализирани
лекари в областта оказва отрицателно влияние върху предоставяните здравни услуги. Търговище е един от градовете с
най-голям ръст на преминалите
болни през лечебните заведения, като за периода 2001-2011
г. техният брой е нараснал с
63%. За периода 2004-2011 г. в
областта са отворени две нови
болнични заведения, с което
общият им брой става пет. Въпреки всичко трима от всеки
четири граждани на областта
дават висока оценка за качеството на здравните услуги. Според анкетираните нивото на ко-

рупция в болниците в областта
е изключително ниска.
Коментирайки социалната
среда в Търговищка област от
Института за пазарна икономика обявяват, че Търговище и
Ловеч са областите с най-висок
процент на лицата, живеещи в
домакинства с нисък интензитет на икономическа дейност.
Двама от всеки трима жители
на областта попадат и в групата
на хората, живеещи с материални лишения. Относителният
дял на хората, живеещи под линията на бедност, остава малко
под средния за страната, като
беден в областта е един на всеки петима жители. Работата на
преобладаващата част от местните институции се оценява
сравнително високо от гражданите. С особено високо доверие
се ползват местните органи на
реда, училищата и болниците.
По-ниска е оценката за дейността на областната и общинската администрация, а най-ниско оценени са регионалните
подразделения на различните
държавни структури. В съотношение с броя на местното население, броят на регистрираните
престъпления остава по-нисък
от средното за страната.
Около 15% от жителите на
областта биха се преместили
в друга, ако имат подобна възможност.

Редим се сред слабаците
(от 1 стр.) през 2011 г. е едва
24,3%, което е най-ниският резултат за страната. За периода
2001-2011 г. населението на
областта е намаляло почти с
15%. Търговище е една от найслабо урбанизираните области
в страната, като към края на
2011 г. едва 54% от населението на областта живее в градовете. Единствените области
с по-малка концентрация на
населението в градовете са Силистра, Разград и Кърджали.
Две от всеки пет училища в
областта са били затворени в
периода 2001-2011 г. Тази статистика е придружена от изпреварващото намаляване на
броя на учениците спрямо този
на учителите, поради което, съотнесен към броя на учениците,
броят на учителите в основното
и средното образование остава
един от най-високите в страната.
Но резултатите от положените през последните 5 години
зрелостни изпити по български
език и литература показват, че
качеството на средното образование в областта е едно от
най-ниските в България. През
2009, 2010 и 2011 г. съответно
13%, 11% и 9% от положилите изпита ученици от областта
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100 години от Балканската война

За свободата на брата роб

Писмото, което Ви представяме днес е написано с химически молив на лицето и гърба
на лист от тетрадка. Липсва
края му. Изпратено е от Христо Абаджимаринов (търговец
от гр. Ески Джумая) до брат му
Иван Абаджимаринов (учител,
общественик и търговец, през
1931-1934 г. – кмет на нашия
град, завършил образованието
си в Италия). И двамата принадлежат към известен търговищки
род и са братя на изтъкнатия
български художник акварелист
проф. Никола Маринов. Писмото
е писано непосредствено след
завземането на Одрин и може
да се стори на уважаемия читател малко разххвърляно. Но
точно това е ценното у него – че
е плод на скорошни и непосредствени впечатления от участник
в събитията.
“13/III 1913
Иванчо !
Паданието на Одрин ще ти
разправя.
Цели 30 часа с безсъние,
голям трясък, гърмежи, превзехме града. Срещу него има
насочени български и сръбски
оръдия 1360 (точният брой е
424 – бележка на съставителите). Като почнаха да стрелят,
земята трепереше, като че
си в трена и околността светеше като дене. Превзехме 6
месечния обсаден град. На всекой 1000 крачки неприятелят
направил позиции: естествени
позиции, телени мрежи с железни колове, оплетени като
паяжина, вълчи ями и помежду
реките пуснал да текат.
Арда, Марица и Тунджа минават през средата на Одрин
и се съединяват на долния му
край. 5 пъти по-голям от Шумен. Прочутата джамия Султан Селим я видяхме – цялото
й кубе от злато, 12 ходжи се
качват да викат.
Изловихме около 80000 войници с Шефкет паша. (Пленниците са около 33000 души,
а комендант на крепостта
е Шукри паша – бележка на
съставителите) Той ги казва
86000, но все намираме скрити в града. Не е допустимо
да ти разправя за по-нататък
смъртните случаи, защото
писмата ги проверяват, нопосле – като си дойда, ако сме
живи (авторът на писмото почива наскоро след това от холера в гр. В. Търново – бележка
на съставителите).
Обсадените, гдето стояли гладни, видяхме с очите си
като ядат коне, умрели от гранатите. Като кучета, понеже
нямат ножове да си отрежат
и дават часовниците си за 1
хляб на нашите войници.
В града – голяма евтиния.
Народонаселението е повече
от турци и евреи, българи –
малко.
Като влязохме в града –
слава! Хората искаха от нас
хляб. Запалиха 1 склад – найголемия, с гранати и загърмя
толкова силно... Той беше на
разстояние от нас 1 час. Като
че помежду ни падна граната и
не можеше да намериме място
къде да се криеме.
Славна войска имаме! Камбаните постоянно бият от радост. Откакто се е направил
Одрин, 12 пъти попадал в чужди ръце, но с атака са го взели
само в римско време и сега ний.
Русия не е можела да го пре-
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Още за Одрин
вземе. (Градът е превземан от
руски войски през 1829 и 1878 г.
– бележка на съставителите).
Иване, страшно беше за
нас. Не можете си представи
нашите лица какви са почернили от слънцето, много е горещо. Ти да прочетеш това писмо на всички твои приятели и
после да го дадеш на Кирушка
(съпруга на автора – бележка
на съставителите) да го прочетат и техните роднини и
нашите роднини.
Из града все се чуват гърмежи не се предават – фанатици, които по никой начин не
се убеждават да се предадат.
В една джамия се скрили много
и не искат да се предадат, но
отидохме ний, направихме ги
на сол.
В Одрин днес българска войска и сръбска има около 125000.
Образован народ. Жените
не се крият, ходят ачик (може
би авторът има предвид, че ходят без придружител – мъже,
бележка на съставителите).
По полетата, в земята
/неприятелят/ заровил много
динамит и като почнаха да го
палят, дигна се в небесата
дим – само и само да не остава
на българите.
Останаха в Одрин само 800

заповедта първа откри огън
нашата батарея. След нас на
всеки пет минути една след
друга започнаха да стрелят и
другите батареи. Бризантните гранати, които попадаха
по целите или близо до тях,
дълбоко се забиваха в земята
и правеха големи ями. Като
се има предвид, че по сектора
стреляха едновременно сто
тежки оръдия, може да се предполага какъв ще бъде ефектът. Земята около турските
батареи започна да кипи…
Към 10 часа турците започнаха да възпламеняват
военните си складове, които
избухваха със силен гърмеж и
облаци от дим. Бяха решили да
предадат крепостта.
Още от сутринта нашата
пехота, срещайки слаба съпротива, стигна близо до телените мрежи, но да атакува позициите на противника и беше
невъзможно. Там пехотинците
бяха приковани от вражески
картечници, срещу които ние,
артилеристите, бяхме безсилни. Те бяха прикрити близо
до нашите части и, ако се опитахме да стреляме, поради
естественото разсейване на
снарядите, можехме да засегнем и своите. Нашите войници

За перуките

Ускорителя на ЦЕРН

В търсене на вълшебната божествена частица

В днешно време перуката е естествено прикритие
на голото теме и олисялата
дамска глава. Но малцина
знаят, че в историята на
човечеството за първи път
думата „перука” се среща в
английския език през 1675
г. Още по-любопитно е, че
перуки са носели дори в
Древния Египет. Тогава изкуствената коса е била изработвана от конски косми,
вълна, дори от пера на птици, а в някои случаи дори от
бизонски косми. Днес перуките са или от естествен косъм или от синтетични материали.

Депардийо
в изгнание

Законът срещу богатите
прати в изгнание френската
кино звезда Жерар Депардийо. Изплашен от „данъка
разкош” той се преселил
в Белгия. Но купил имот
в малкото градче Нешен,
което е до самата граница
с Франция. Новият закон
предвижда до 75% данък
върху доходите на богатите.

Участници в Балканската война от гр. Ески Джумая ( Търговище).
Отляво надясно. Седнали: Панайот Караджов – учител (втори),
Бърни Константинов – моден шивач (четвърти). Прави: Йордан Овчаров (четвърти) и Петър Ексаров – учител (пети).

оръдия от турчина (Пленените оръдия са 413 – бележка на
съставителите), а другите
богатства са неизказани.”
Тук прекъсва запазената част
от писмото.
Следващият откъс е част
от спомен на Стефан Няголов
(1885-1970) – учител от Търговище, командир на батареята,
която първа открива огън на 12
март 1913 г. при атаката на Одрин.
“Трябваше да впрегнем по 15
чифта биволи само за едното
оръдие – то тежи 4000 кг!
Движението беше трудно и опасно, пътят – тесен и
стръмен, с много завои. През
нощта една от жените, които придружаваха биволите си,
роди момиченце. Посъветвахме я да го кръсти Победа… С
малки премеждия (колелото на
едно оръдие притисна крака
на войник) стигнахме в Казанлък…
Получих заповед за ново назначение – помощник-командир
на втора 15-сантиметрова батарея, и трябваше да замина
за Одрин.
На 11 март към 17 часа получихме заповед на другия ден
в 5 часа да започне атаката
на Одринската крепост. Да
открие огън бе определена нашата батарея, командвана от
поручик Фиков.
Тая заповед малко ни смути,
защото поради дългата обсада на крепостта ние вече живеехме с мисълта, че до атака
едва ли ще се стигне. Турските
батареи често ни обстрелваха, а ние не трябваше да
отговаряме, за да не издадем
позициите. Прекарахме една
неспокойна нощ…
Атаката започна сутринта
на 12 март в 5 часа по целия
фронт с цел турците да бъдат заблудени по отношение
на избрания сектор. Съгласно

Наш човек в

само с ножици под вражеските
куршуми се опитваха да направят проходи в телените мрежи. Дадоха се много жертви,
положението се затегна, а денят вече си отиваше. Настъпи
нощта. Ние продължихме да
стреляме с рядка стрелба, колкото да не дадем възможност
на противника да се съвземе.
Тогава нашата полска артилерия успя да се изнесе напред и
макар че даде много жертви,
успя да направи проходи в телените мрежи. Пехотата настъпи и най-напред падна фортът Айджиолу.
Одрин падна! Не ни се вярваше. Преди атаката ни се
струваше, че всички ще загинем, а ето ги сега моите момчета – нищо им няма, бързо
забравиха умората, не можеха
да се нарадват на победата.
Те даже и малко се възгордяха,
защото при нас идваха пехотинци, изразяваха възторга
си от стрелбата и потупваха
гальовно оръдията, които ги
бяха подкрепили в боя.”
Документите представиха
Д. Петрова, Ст. Цанева
и Св. Божинов

В края на септември се проведе
национална програма за квалификация на учители
по ядрена физика
в ЦЕРН. В тази
програма участваха 35 учители и 4
експерти по физика от цялата страна. Принципът на
подбор бе конкурс.
От Търговищка област МОМН избра
Зоя
Мирчевастарши
учител
по физика и астрономия
от II СОУ „професор Никола Маринов“ в Търговище.
Ето какво сподели тя:
„ЦЕРН“ е европейски съвет за ядрена физика, който
изучава физиката на елементарните частици. Открит
е през 1954г., в момента 20
европейски държави участват в него. България става
член през 1999г. В ЦЕРН
се намира най-големият ускорител в света LHC–дълъг
27 км., 100 м. под Земята,
на границата между Швейцария и Франция.Този ускорител се състои от 4 детектора: ATLAS, CMS, LHCbи
ALICE. Във всеки от тях се
извършват взаимодействия
между елементарни частици в силно магнитно поле
около4-7(ТЕV) и се раждат
нови частици. По няколко
думи за всеки от тях:
В ATLAS се използват детектори с преходно лъчение.
ALICE изучава най-голямата кваркова плазма (сблъсък на тежки ядра). България има най-голямо участие
в ЦЕРН със CMS детектора.
CMS, ATLAS са най-големите, всеки от тях тежи почти
колкото Айфеловата кула.
Нашата страна има 55 учени, които работят в ЦЕРН
и 82 участници в различни
програми. В ALICE детектора през лятото - 04.07.2012г

Добро здраве с кориандър
Консумацията на кориандър помага за подобряване
на здравословното състояние. Кориандърът (Coriandrum
sativum) е популярна средиземномнорска билка с голямо приложение в индийската
кухня.
Билката е богата на минерали като калий, калций,
манган, желязо и магнезий.
Препоръчително е пресните
листа на кориандъра да се
измиват обилно с вода, за да
се премахнат онечистванията
и пестицидите. Консумира се
пресен, защото тогава е най-

вкусен и ароматен. Също така
кориандърът е богат и на жизненоважни витамини, като
фолиева киселина, витамин
А, бета-каротин и витамин C.
Консумацията на кориандър
осигурява 30% от дневния
препоръчителен прием на витамин C.
Противовъзпалителните
сво-йства на подправката помагат за облекчаване симптомите на артрит. Кориандърът
намалява нивата на лошия холестерол, помага при стомашни проблеми, лошо храносмилане и други. Той има силни

антиоксидантни свойства и
помага за насърчаване правилната функция на черния
дроб. Кориандърът може да
се използва като добавка на
салати и гозби. Супа, приготвена с моркови и кориандър,
например, е изключително
полезна за засилване на
имунната система. С консумацията на една купа си
набавяме витамин А, както
и други ценни хранителни вещества. Витамин А поддържа
лигавиците на дихателните
пътища, което спомага предотвратяването на инфекции.

журналистите казаха, че
е открита божествената
частица-Х бозона, но учените са малко резервирани относно дали наистина
това е търсената частица,
която ще даде отговор на
многото въпроси, които те
си задават. Основната цел
на учените е създаване на
свръхмощно магнитно поле
около 14 (ТЕV), което трябва да се постигне до 2014г,
при което вероятността за
сблъсък между частиците
е голяма и води до получаване на нови такива, някои
от които вероятно ще притежават свойствата на търсената частица. Основните
мисии на ЦЕРН са:
1. Да даде отговор на
фундаментални въпроси за
възникването на Вселената
като разшири границите на
човешкото познание.
2. Развива нови технологии за ускорители и детектори, намира широко приложение в медицинската
физика-протонната терапия
за борба със злокачествени
образования(позитронно –
емисионна томография).
3. Подготвя бъдещи учени и инженери.
4. Обединява хора от различни страни и култури.
Престоят ни там бе запълнен от много интересни
лекции и визити в някои от
ускорителите:
визита в
AT L A S ,
GLOBE,
C M S ,
ISOLDE,
посещение
на
компютърния
цент ър,
въведение
в комплекса ускорители на
ЦЕРН, посещение
на контролния център на
LHC и на тестовата установка на LHC магнитите, визита в PS, LEIR, посещение
на Микрокосмос. ISOLDE
е най-големия ускорител
на протони в света. Единственият лазерен мионен
източник в света работи в
ISOLDE. В момента на посещението ни CMS и ATLAS
бяха спрени, така че успяхме да ги разгледаме.
Изживяването бе неповторимо. Визитата в ЦЕРН
ще остане за мен един прекрасен спомен, който ще
запомня завинаги.

Четвъртък, 15 ноември 2012 г.
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Борба – турнир „Млади Данколовци"

Злато и купа за Сертан Хюсеинов

В Севлиево се проведе 42-рият турнир
по свободна борба за
деца, момчета и кадети „Млади Данколовци”.
В него взеха участие
9 отбора от страната:
Сливен, Ловеч, Велико
Търново, Горна Оряховица, Елена, Гълъбово,
Златарица, Търговище и
Севлиево.
Състезанието започна с прожектиране на
документален филм за
Дан Колов и поднасяне
на венец пред барелефа му. Организаторите бяха подготвили за
всички присъстващи в
залата томбола, като
най-големите награди
бяха микровълнова печка, велосипед и др.
Спортен клуб „Олимпиец” участва с 12 състезатели водени от треньорите Ст. Стойков, Ст.
Ненов и М. Стефанов.
Златен медал в кат.
58 кг при кадетите завоюва Сертан Хюсеинов, който победи
представителите
на
Елена, Г.Оряховица и
Севлиево. До финала
достигнаха още двама
наши състезатели. В
кат. 53 кг при момчетата Октай Хасанов отстъпи във финалната си
схватка на Н.Стоянов

(Г.Оряховица). При кадетите Алтан Исмаилов кат. 69 кг постигна 3 победи и отстъпи
единствено на И. Инвер
(Севлиево). С бронзови
медали се окичиха Цветелин Илиев кат.42 кг и
Георги Тотев кат.85 кгмомчета и Адинан Рушен
кат. 69 кг при
кадетите.
Наградата за найетичен треньор бе присъдена на Х.Абилов
(Севлиево). Купата за
най-резултатен състезател получи А.Челеби
(Севлиево), а за найтехничен - Сертан Хюсеинов
(Търговище),
оставил отлични впечатления с представянето си на тепиха.

ÒÎÏ ÂÈÖ
Едно негърче решило да
се боядиса в бяло. Намерило пакет брашно и се овъргаляло цялото. След това
отишло при майка си и казало:
- Мамо, аз съм вече бял!
- Какво си направил? Цапаш всичко, което пипнеш!
Негърчето се обидило и
отишло при баща си:
- Татко, аз съм вече бял.
Бащата го видял и също
го смъмрил. Тогава негърчето казало:
- Ей, от 10 минути съм
бял и вече мразя негрите...

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

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

Изкупувам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
в Североизточна България
Съдействие при обработване на
документи
Цена до
650 лева

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" №15А +359
(0) 2 915 98 20, факс 00359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bg
ОБЯВЛЕНИЕ
Българска агенция по безопасност на храните
гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 15 А
чрез Областна дирекция по безопасност на храните
- Търговище
гр. Търговище, ул. "29-ти януари" № 2
на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния
служител чл. 13, ал. 1 от НПКДС и
Заповед № РД11 – 1319/8.11.2012 г.
О Б Я В Я В А К О Н КУ Р С
1. За държавен служител за длъжността началник отдел "ФСД" при Областна дирекция по безопасност на храните - Търговище /ОДБХ - Търговище/.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в
нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1. степен на образование: "магистър";
2.2. професионална област: „счетоводство и контрол”;
"финанси”; „финансов контрол”;
2.3. минимален ранг за заемане на длъжността: Ш-ти
младши;
2.4. професионален опит: не по-малко от 4-години;
2.5. длъжностно ниво по КДА: 7;
2.6. наименование на длъжностно ниво по КДА: ръководно ниво 7А;
2.7. да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител:
2.7.1. да е български гражданин, гражданин на друга
държава - членка на Европейския съюз, на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2.7.2. да е навършил пълнолетие;
2.7.3. да не е поставен под запрещение;
2.7.4. да не е осъждан за умишлено извършено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
2.7.5. да не е лишен по съответния ред от правото да
заема
определена длъжност;
2.7.6. да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната
длъжност.
3. Не може да бъде назначавано за държавен служител
лице, което попада в хипотезата на чл. 7, ал. 2 от Закона за
държавния служител.
4. Определени изисквания, съобразно длъжностна характеристика:
4.1. управленска компетентност - планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното,
осигуряване на изпълнението на индивидуалните организационни цели; определя ясни и реалистични цели, отговорности и задължения на служителите; осигурява съгласуваност на
оперативните планове на звеното и за стратегическите
цели на организацията; приоритизира задачите и ги възлага на подходящи изпълнители; осигурява добра координация между служителите според постигнатите резултати и в
съответствие с нармативните изисквания; търси и използва
разнообразни методи за мотивиране развитието на служителите; системно наблюдава и контролира изпълнението
на задачите; използва ефективни начини за разрешаване
на конфликти и проблеми;
4.2. работа в екип - управление и участие в екипи, които
работят в сътрудничество за постигане на обща цел; формулира ясни цели и следи за спазването на установените
правила за ефективна работа на служителите; разпределя задълженията в съответствие с уменията и знанията
на отделните служители; изгражда продуктивни работни
взаимоотношения с колегите в организацията и извън нея;
насърчава изразяването на различни гледни точки и съобразява работата си с тях; споделя информация и знания,
които са полезни за изпълнение на общите цели; подпомага развитието на екипа, чрез редовен преглед на изпълнението и добрата връзка; допринася за общата цел и оценява приноса на служителите за постигането й;
4.3. комуникативна компетентност - ефективен обмен на
информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
ясно и убедително разяснява сложни въпроси, идеи и понятия; представя добре структуризирани и аргументирани
становища; използва подходящи стилове на комуникация в

Заплащане
веднага!

 0878/ 840 942

зависимост от нивото и реакциите на аудиторията; изслушва другите внимателно и проверява дали правилно ги е
разбрал; уважава мнението на другите, демонстрира толерантност към различните гледни точки; прави убедителни
въздействащи презентации;
4.4. ориентация към резултати - постигане на високи
резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; ясно определя отговорностите и поставя реалистични
срокове; организира работата според сроковете, ресурсите
и изискванията за качество; наблюдава и контролира напредъка и изпълнението на задачите, като търси и дава
обратна информация на служителите; проявява решителност и настойчивост за справяне с възникнали проблеми и
трудности; предлага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество
на работа; бързо се ориентира и адаптира работата си към
настъпили промени;
4.5. фокус към клиенти /вътрешен/външен/ - ефективно
удовлетворяване потребностите, интересите, очакванията
на клиентите/потребителите, услугите, дейностите; познава
интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите/дейностите, които звеното предоставя; прилага подходи, които допринасят за по-пълно и качествено удовлетворяване на потребностите на клиентите;
изисква от своите подчинени да предоставят услугите своевременно и компетентно; поддържа и изисква от служителите си позитивни отношения с всички клиенти /вътрешни и външни/ на звеното; периодично събира и анализира
информация за удовлетвореността на клиентите, като при
необходимост предлага съответните промени;
4.6. професионална компетентност - професионални
знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността; познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи; познава структурата
и функциите на администрацията, принципите и правилата
на нейната дейност; правилно прилага вътрешните правила
и процедури, имащи отношение към ръководеното звено;
други специфични професионални знания и умения, определени в длъжностната характеристика.
5. Основна характеристика на длъжността е планиране,
организиране и контролиране на цялостната финансовосчетоводна дейност; осигуряване
отчитането на парични средства; осигуряване на достоверна счетоводна отчетност на основата на първичната
документация; организиране и осъществяване на икономически анализи на финансово-счетоводната дейност.
6. Начин на провеждане на конкурса е по реда на чл.
24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, е чрез "решаване на тест"
и провеждане на интервю с допуснатите до участие в него
кандидати. До участие в интервю се допускат кандидатите,
получили оценка не по-ниска от „4”.
7. Необходими документи, които кандидатите трябва да
представят за участие в конкурса са:
7.1. Заявление за участие в конкурса - Приложение №
2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители;
7.2. Декларация от кандидата за обстоятелствата по чл.
7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
7.3. Копия от документи, удостоверяващи придобитата
образователно-квалификационна степен, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
8. Документите да се подават лично в деловодството на
административната сграда на Областна дирекция по безопасност на храните - Търговище, находяща се на адрес: гр.
Търговище, "29-ти януари" 2; тел: 0601/634 16.
9. Документите се подават, по реда посочен в т. 8 в
10-дневен срок от датата на публикуване на обявата за
конкурс.
10. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса
ще се обявяват на табло в административната сграда на
Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Търговище, в сроковете определени в Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служители.
11. Основната месечна заплата за длъжността е в размер от 500 лв. /петстотин лева/ до 1650 /хиляда шестстотин
и петдесет лева/ лева, съгласно Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация, приета с ПМС
№ 129/26.06.2012г.
Д-р Йордан Войнов
Изпълнителен директор

Четвъртък, 15 ноември 2012 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

Давам под
Търся да наема
ФИРМА ТЪРСИ
наем
САМОСТОЯТЕЛНА
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ ГАРАЖ – ламаринен;
СТАЯ
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
намира се на
ул. „Царевец”,
с баня и тоалетна
с немски
в близост до бившаили таванска стая
или английски език
та стоматология
със санитарен възел
 0888 94 17 35
 0889 749 561

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

()

(2-4)

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

(3-4)

(8-9)

за несемеен мъж
 0899 33 14 39

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

(3-4)

Търся да закупя
КАМИОНЕТ – Форд;
от 1997 г.; в движение
и пълна изправност
Цена: до 3 500 лв.
Тел.: 0892/35 99 41
()

()

 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

(3-4)

Продавам ЛОЗЕ /910 кв.м./ с вила
Давам под наем АПАРТАМЕНТ /64 кв.м./, подходящ и стопански постройки в местността „Серсема” над Боровата гора.
за офис, медицински
Има кладенец и трифазен ток
кабинет или жилище
 0897 83 88 53 (1-4)
 0889/749 561 (1-4)

Продавам масивна, тухлена КЪЩА в с. Бистра – с гараж, стопански постройки, 1.5 дка
дворно място. Продава се с обзавеждането.
Цена по споразумение.  0897 334 533
(6-9)

Изкупувам кафе автомати
заедно с местата, на които
са разположени в Търговище
 0898 22 83 36

()

()

(6-9)

(1-4)

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)

Продавам АПАРТАМЕНТ /120 кв.м./
с гараж, таванска стая и маза за
Централна поща. Цена: 85 000 лв.
()
 0896 722 102

Продавам камина с водна
Давам под наем разработен, напълно оборудван
риза DIPLOMAT,10 кв. ловна
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60 кв.м./ - ново строител- пушка”ВОСТОК”5.6 мм. ловна пушство; ул. „Никола Симов” 11 /до детска градина
ка „ТУЛА”,16 КАЛИБЪР /за колекци„Пчелица”/. Наем: 400 лв.  0887 53 61 56
онер/.  0884 362 859
(1-4)

Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ /150 кв.м./ с дворно 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

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
(2-4)

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

(3-4)

Продавам
ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА СТАЯ
Съвременно, в отлично състояние  0886 011 050
(1-4)

()(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
професор д-р Дико Бошнаков
специалист "Ортопедия и травматология" ОФИС в центъра
На 16.11.2012 г. професор д-р Дико
Бошнаков, началник клиника по "Ортопедия на Търговище
и травматология" в МБАЛ "Света Анна - Ва- (до Гарнизонния
рна" ще преглежда в МЦ "Солигена"
стол)
от 16.30 до 19.00 ч.
 0878 25 28 48
За справки и записвания на тел. 0601 / 6 60 70

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

(3-4)

Продавам КОЗИ
Тел.: 0895 681 569



на 18.11.2012 г. се навършват

9безгодини
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Където

и да си
знай, че те
обичаме
и те носим
в сърцата си!
Липсваш ни
до болка!
От близките

×åòâúðòúê, 15 íîåìâðè 2012 ã.
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ЧЕТВЪРТЪК
15 НОЕМВРИ
БНТ

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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай
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 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 БНТ такси - ток шоу
20:40 Спортни новини
20:45 Праведно убийство игрален филм
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Концерт на Васил
Петров
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

Kino Nova - Зелена карта
21.00 ч. - комедия
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 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Досиетата Х - сериал
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Lord of the Chefs риалити
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Прокурорът - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Войник - фантастика
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Ударна сила - трилър
00:00 Код: Криминално
bTV Cinema

06:00 Излъжи месериал
07:00 Паудър Парк- сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Тежко падане - драма
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Блейд 2 - екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Магнитна буря - екшън
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
00:00 Батман се завръща екшън

ПЕТЪК
16 НОЕМВРИ
БНТ

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
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Светът на живо
14:35 Памет българска с
проф.Божидар
Димитров
15:05 Олимпийски хроники
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20
Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Салон на изкуствата:
Танго
диалози
инструментално дуо
Стоянова - Теофилова
17:35 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси- ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Падащи звезди сатирично шоу
23:00 По света и у нас
23:05 Зелена светлина рубрика
23:10
Цената
на
хладнокръвието
игрален филм
01:10 По света и у нас
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

bTV Comedy

06:00 Смахнато
семейство - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Шаги и Скуби-Ду детективи - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Аз и само аз - комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Поверително от кухнята
- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Камъкът на раздора комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
00:00 Столичани в повече сериал
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 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
21:00 Етажна собственост Новодомци - сериен
22:00 Господари на ефира шоу

22:30 Военни престъпления сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
Diema

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 18 колела на
справедливостта
сериал
09:00 Херкулес- сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - 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 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Маями Вайс - екшън
00:35 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova

07:40 Преследван
- трилър
09:55 Любовна диагноза сериал
10:55 Безследно изчезнали сериал
11:50 Отплата - сериал
12:50 Любовна диагноза сериал
13:55 Шаферката - трилър
16:10 Маями - комедия
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Зелена карта комедия
23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:05 Шаферката - трилър

bTV Cinema - В плен на оганя
21.00 ч. - екшън
17:30 Лице в лице
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 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Lord of the Chefs риалити
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Ударна сила - трилър
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Код Криминално
21:00 Армейски готвачи документален
22:00 Опасна зона - трилър
00:00 Код Криминално
bTV Cinema

06:00 Излъжи ме сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Срещу гравитацията сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Магнитна буря - екшън
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Седем часа разлика сериал
17:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Срещу гравитацията сериал

20:00 Добрите момчета - 22:30 Военни престъпления сериал
сериен
21:00 В плен на огъня - екшън 23:30 Новините на Нова
23:00 Добрите момчета - 23:45 ВИП БРАДЪР 2012 сериал
реалити
bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие
- сериал
08:00 Шаги и Скуби ДУ детективи - анимация
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Камъкът на раздора комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Колеж Грийндейл сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Поверително от кухнята
- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Клуб Веселие- комедиен
сериал, еп. 19
20:00 3 нинджи: Битка в
лунапарка - комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Ад в клетка - турнир на
Световната федерация
по кеч
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 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира - шоу

Diema

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45
18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес- сериал
10:00 Маями Вайс - екшън
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - 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 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Преследвани от закона
- уестърн
23:45 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova

07:20 Отворете,
полиция - 3 - комедия
09:45 Любовна диагноза сериал
10:45 Безследно изчезнали сериал
11:45 Болница Мърси - сериал
12:45 Любовна диагноза сериал
13:45 Големият апартамент комедия
15:50 Зелена карта - комедия
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Мъже с токчета комедия
22:50 От местопрестъплението:
Маями - сериал
23:50 Даркман - екшън

СЪБОТА
17 НОЕМВРИ
БНТ

06:55 Денят отблизо
08:05
Смърфовете
анимационен
08:30 Ангели приятели анимационен
09:00 Животът и други неща
- ток шоу
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди- предаване за
земеделие
12:50 Иде нашенската музика
- фолклорно шоу
13:50 Малки истории
14:35 Умно село
15:30
Концерт
на
Представителен
ансамбъл
на
въоръжените сили на
Република България
16:30 Памет българска с
проф.Божидар
Димитров
17:00 Вяра и общество
18:00 Виж БиБиСи: Рейгън документален
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 Инспектор Валандер:
Задънена улица сериен
23:20 По света и у нас
23:25 БунтАрт - лайфстайл
23:55 Каквото дойде - игрален
филм
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 Къде е Маги? - сериал
15:00 Такъв е животът:
Истинските герои сериал

Kino Nova - Железният човек
21.10 ч. - екшън
16:00 Сватбен лиценз - комедия
18:00 Големите загадки научно-популярен
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - риалити
22:00 bTV Новините
22:30 Сватбите на Йоан Асен историческа драма
01:30 Сантерия - трилър
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
07:00 Астробой - детски
08:00 bTV Репортерите
08:15 Опасна зона - трилър
10:15 Умирай трудно 2- екшън
12:30 Лице в лице
13:30 ФИФА Футбол Мондиал
- обзорно предаване
14:00 Хрътките
15:00 Под подозрение - сериал
16:00 Беглецът - сериал
17:00 Армейски готвачи документален
18:00 Смъртоносна битка 2:
Унищожението
фантастика
20:00 Хрътките
21:00 Непознатите тв. поредица
22:00 Умирай трудно 3 - екшън
00:30 Хрътките
bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал
07:00 Излъжи ме - сериал
08:00 Супермен 4: В търсене на
мира - фантастика
10:00 Избягай, ако можеш сериал
11:00 В плен на огъня - екшън
13:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
14:00 Най-добри приятели комедия
16:00 Биячът на мравки комедия
18:00 Сестрите Абът - драма
20:00 Избягай, ако можеш сериал
21:00 Изгряващо слънце филм
23:30 Супермен 4: В търсене
на мира - екшън

НЕДЕЛЯ
18 НОЕМВРИ
БНТ

06:25 Иде нашенската
музика
07:40 Неделно Евангелие
07:45 Кукучка - документален
08:30 Малкият принц анимационен
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3- ток шоу
15:30 Двойникът - игрален
филм
17:05 Спортна трескаобзорно
спортно
предаване
17:45 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:00 Студени следи с Надя
Обретенова
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Венецианският търговец
- игрален
23:00 По света и у нас
23:10 Нощни птици - ток шоу
00:10 Джаз линия: Концерт на
Амир Гвиртцман
bTV

06:00 Кво 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 Хари Потър и Орденът
на
феникса
mриключенски
16:00 Нека говорят с Росен
Петров
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Нощ в музея - екшън
22:10 bTV Новините
22:40 Къде е Маги? - сериал
00:40 Последен изход трилър

bTV Comedy

06:00 Столичани в
повече - сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Развитие в застой сериал
09:00 Норм - сериал
09:30 Слънчева Филаделфия сериал
10:00 3 нинджи: Битка в
лунапарка - комедия
12:00 Магарешки истории 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 Моето момиче - комедия
22:00 Магарешки истории 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
07:00 Иконостас
07:30 World stories - малки
истории от големия свят
- предаване на НТВ
08:00 Събуди се... - НТВ
09:30 Специалистите
11:30 Бон Апети
12:00 Сидни Уайт - филм
14:10 Спартак - сериен
16:00 Карбовски директно предаване на НТВ
18:00 Отечествен фронт - НТВ
19:00 Новините на Нова централна емисия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
21:00 Нотинг Хил - филм
23:20 Горещо - таблоид

10:00 Средновековието документален
11:10 Преследвани от закона
- уестърн
13:00 Маями Вайс - сериал
14:00 Студио Шуменско
Premium Football директно
14:45 Арсенал - Тотнъм - мач
от английската Висша
Лига - директно
16:40 Студио Шуменско
Premium Football директно
17:00 Човек на града комедия
19:00 Студио Шуменско
Premium Football директно
19:30 Норич Сити - Манчестър
Юнайтед - мач от
английската Висша
Лига - директно
21:25 Студио Шуменско
Premium Football директно
22:00 100 000 долара - екшън
00:00 Горещи моменти еротика
Kino Nova

07:50 Историята
на Лейси Питърсън трилър
10:00 Големият апартамент комедия
12:10 Младият Херкулес приключенски
14:00 Няма скрито-покрито комедия
16:00 Мъже с токчета комедия
18:00 Чък - сериал
19:55 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:10 Железният човек екшън
23:40 От местопрестъплението:
Маями - сериал
Nova sport

17:00 Футбол: Уест Бромич
Diema
Албиън - Челси, мач от
07:45 Макгайвър английската Висша
сериал
Лига - директно

bTV Cinema - Проби и грешки
23.00 ч. - екшън
bTV Action

06:00 Астробой детски
08:00 Смъртоносна битка 2:
Унищожението
фантастика
10:00 Умирай трудно 3 - екшън
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 Паприка - анимация
20:00 Хрътките
21:00 Големите загадки научно-популярен
22:00 Матрицата - фантастика
00:30 Хрътките
bTV Cinema

06:00 Проби и
грешки - комедия
08:00 Сестрите Абът - драма
10:00 Избягай, ако можеш сериал
11:00 Биячът на мравки комедия
13:00 Звездите отблизо риалити
13:30 Седем часа разликасериал
14:30 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
15:30 Изгряващо слънце
18:00 Кукумявки - комедия
20:00 Избягай, ако можеш сериал
21:00 Кибритлии - комедия
23:00 Проби и грешки комедия
01:00 Добрите момчета сериал
bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Развитие в застой сериал
09:00 Норм - сериал
09:30 Слънчева Филаделфия сериал
10:00 Моето момиче - комедия
12:00 Магарешки истории сериал
13:00 Домашен арест - ситком

15:30 Най-яката класация реалити
16:30 Висшата Лига: Новата
футболна
ера
документален
17:35 Студио Шуменско
Premium Football директно
18:00 Фулъм - Съндърланд мач от английската
Висша Лига - директно
19:55 Студио Шуменско
Premium Football директно
20:30 Тай чи бойци - екшън
22:20 Космическа обсада Nova TV
фантастика
06:00 Гостите на
00:10 Фрактура - рок музика
Здравей, България
Kino Nova
07:00 Иконостас
07:30 Оперативна програма
07:40 Младият
Транспорт
Херкулес
08:00 Събуди се... - НТВ
приключенски
09:30 Станция НОВА - Удавете 10:00 Няма скрито-покрито водещия с Любен Дилов
комедия
11:30 Станция НОВА - Съдебен 11:50 Наемният работник спор
уестърн
12:30 Станция НОВА - 13:40 Северният бряг - екшън
Съпругите
15:30 Железният човек 15:00 Станция НОВА - Найекшън
добрият човек
18:00 Чък - сериал
16:00 Станция НОВА - 20:00 От местопрестъплението:
Необичайните
Маями - сериал
заподозрени
21:00 Непробиваем - екшън
16:30 Разследване - НТВ
22:45 От местопрестъплението:
17:00 Всяка неделя
Маями - сериал
19:00 Новините на Нова
23:40 Чък - сериал
19:30 Темата на Нова
01:20 Вълчият залив - ужаси
20:00 Железният Уил - филм
Nova sport
22:15 Двойно убийство трилър
00:20 Клуб Нюз - забавно 20:00 Футбол: Ливърпул Уигън Атлетик, мач от
предаване
английската Висша Лига,
Diema
запис, в паузата - Темата
07:45 Макгайвър на Спорта - новини,
сериал
интервюта, репортажи
11:00 Човек на града - комедия
TV 7
13:00 Мисия: Моят Дом предаване
за 20:00 Братя Грим приключенски
архитектура
и
строителство
13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части
- сериал
14:30 Спортни професии с
Джуниър
Сео
- 22:20 Законите на Бруклин документален
криминален
14:00 Женени с деца - сериал
16:30 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 Мис Таен агент - комедия
22:00 Магарешки истории сериал
23:00 Разбиване - турнир на
Световната федерация
по кеч
00:00 Женени с деца - сериал

Четвъртък, 15 ноември 2012 г.
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ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ Х, кв.6 по плана на с.Вельово, с площ 915 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 1740 лв.
1.2. УПИ ХI, кв.6 по плана на с.Вельово, с площ 1104 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 2100лв.
1.3. УПИ ХII, кв.6 по плана на с.Вельово, с площ 1733 кв.м.,незастроен, при начална тръжна цена 2620лв.
1.4. УПИ IV, кв.7 по плана на с.Вельово, с площ 1064 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 2030 лв.
1.5. УПИ V, кв.7 по плана на с.Вельово, с площ 1092 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 2080 лв.
1.6. УПИ VI, кв.7 по плана на с.Вельово, с площ 1200 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 2280 лв.
1.7. УПИ VII, кв.7 по плана на с.Вельово, с площ 1200 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 2280 лв.
1.8. УПИ ХIV, кв.8 по плана на с.Вельово, с площ 6355 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 12080 лв.
1.9. УПИ II-66, кв.19 по плана на с.Вельово,с площ 2400 кв.м., незастроен, при начална тръжна цена 5040 лв.
1.10. УПИ III-66,кв.19 по плана на с.Вельово, с площ 1600 кв.м.,незастроен, при начална тръжна цена 3360 лв.
1.11. УПИ ХVI, кв.4 по плана на с.Таймище с площ 1680 кв.м. заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена
площ 31 кв.м. и гараж с площ 24 кв.м., с начална тръжна цена 8200.00 лв.
1.12. Земеделска земя – нива, №025016, с площ 12.955 дка, IХ категория в м.”Арманаволу”, в землището на с.Длъжка поляна, описан в АОС
№ 1764/21.03.2012 год., при начална тръжна цена 2600 лв. без включен ДДС.
1.13. Земеделска земя – нива, №000121, с площ 6.000 дка, IХ категория в м.”Екинлик”, в землището на с.Равно село, описан в АОС №
1843/19.09.2012 год., при начална тръжна цена 1200 лв.
1.14. Земеделска земя – нива, №000123, с площ 6.232 дка, IХ категория в м.”Равно село”, в землището на с.Равно село, описан в АОС №
1844/19.09.2012 год. при начална тръжна цена 1250 лв.
2. Търгът ще се проведе на 04.12.2012 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен
търг ще се проведе на 11.12.2012 год. в същата зала и час.
3. Тръжна документация ще се получава в стая № 14 на общината до 15.00 часа на деня предхождащ деня на търга след заплащане на цена:
- 60.00 лв. за имотите с цена до 5 х.лв. в касата на ОЦУИГ
- 120.00 лв. за имотите с цена до 30 х.лв. в касата на ОЦУИГ
4. Депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в касата на общината до 16.30 часа на деня, предхождащ
деня на търга.
5. Предложенията за участие, поставени в запечатан плик да се приемат в ОЦУИГ на общината, до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на
търга.
Върху достигнатата цена се начисляват ДДС, режийни разноски, данък придобиване имущество и цената за извършената оценка.
За допълнителна информация тел. 06071 2222 вътр. 38; стая № 14

ПОКАНА
ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ
„ВЪЗХОД – 94”
СЕЛО ОСИКОВО,
община Попово,
област Търговище,
ще проведе извънредно
събрание на член кооператорите на 01.12.2012 година от 9.00 часа в салона на
Народно читалище „Христо
Ботев – 1923” в село Осиково, при следния дневен ред:
1. Изключване на членове-кооператори и приемане
на нови членове-кооператоти.
При липсата на кворум
събранието да се проведе един час по-късно, т.е. в
10.00 часа на същото място
и на същата дата.
От Управителния съвет

ОБЯВА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
КООПЕРАЦИЯ „МОМИНО”,
С. МОМИНО
свиква извънредно общо
събрание на 24.11.2012 г. от
9.00 часа в клуба на кооперация „Момино”, с. Момино.
При липса на кворум събранието ще се проведе след
един час – 10.00 часа при
следния дневен ред:
1. Разглеждане икономическото състояние на кооперацията
2. Вземане решение за освобождаване на запора на
сградите от НАП и Агенцията за държавни вземания
От председателя
на кооперация
„Момино”

Четвъртък, 15 ноември 2012 г.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката
Регионален инспекторат по образованието-Търговище
ЗАПОВЕД
№ РД 06-473/09.11.2012 г.
На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на
труда (КТ), във връзка с чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от Закона за народната просвета (ЗНП)
ОБЯВЯВАМ
Конкурс за заемане на длъжността „директор” на
следните общински училища в област Търговище:
1. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” село
Драгановец, община Търговище;
2. Основно училище „Христо Ботев” село Лиляк, община Търговище;
3. Основно училище „Паисий Хилендарски” село Надарево, община Търговище.
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинско училище планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на
държавната политика в областта на образованието,
учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност на училището.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
II. Изисквания към кандидатите за заемане на
длъжността:
1. Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП
– да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в
сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не
страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание
„уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.
330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5
от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено
като незаконно по надлежния ред.
4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование
„бакалавър” или „магистър”.
5. Да притежават специалност от дипломата за висше
образование, позволяваща им да изпълняват нормата за
задължителна преподавателска работа като директор.
6. Да имат не по-малко от 3 години учителски трудов
стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж.
Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

III. Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи.
1.2. Писмен изпит - тест.
1.3 Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не
са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват
писмено за съображенията за отказа.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват
писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
5. Писменият изпит включва решаване на тестови
задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната
просвета и със специфичното съдържание на функциите
и отговорностите на длъжността „директор” на общинско
училище.
6. Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на
определяне на резултатите и минималния резултат, при
който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
7. Решаването на теста е анонимно.
8. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и
часа на провеждането му.
9. Интервюто се провежда по определен график, като
кандидатите се подреждат по азбучен ред.
10. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
11. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
11.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване
на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в
рамките на длъжността „директор” на общинско училище).
11.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани
резултати, способност за разрешаване на проблеми, за
вземане на управленски решения и за обосноваване на
средства за тяхното осъществяване).
11.3. Организационна компетентност (способност за
планиране и организиране на дейността и осигуряване
на изпълнението на приоритетни задачи).
11.4. Комуникационна компетентност (умения да се

Уведомява своите потребители, че с
решение № Ц -49/31.10.2012 на ДКЕВР
са утвърдени от 01.11.2012 г. цени на ВиК услуги
за услугата доставяне на вода на потребителите
помпена с месечно потребление до 20 м3 - 1,70 лв./м3
помпена с месечно потребление над 20 м3 - 2,16 лв./м3
гравитачна - 0,82 лв./м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,18 лв./м3
за услугата пречистване на отпадъчни води –
за битови потребители и приравнени към тях
обществени, търговски и др. - 0,32 лв./м3
за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 - 0,64 лв./м3
степен на замърсяване 2 - 0,96 лв./м3
степен на замърсяване 3 - 1,28 лв./м3
(Цените са без включен ДДС)

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие
на добър професионален изказ; умения за мотивиране и
убеждаване).
IV. Необходими документи за участие в конкурсa:
1. Заявление до началника на Регионален инспекторат по образованието град Търговище с професионални
мотиви за заемане на длъжността.
2. Документ за самоличност (копие).
3. Професионална автобиография.
4. Документ за завършена степен и специалност
на висшето образование (копиe).
5. Документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит - трудова книжка и/или служебна
книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
6. Карта за предварителен медицински преглед
(когато са изтекли повече от три месеца от последното
прекратяване на трудовото/служебното правоотношение
на кандидата).
7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност
(копие).
9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако
кандидатът притежава такива (копия).
10. Документи за компютърна грамотност и за
ползване на чужд език (копия).
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Копията от представените документи следва да са
ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия
стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от
тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
V. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават в Регионален инспекторат по
образованието град Търговище, адрес: ул. „Иван Вазов”
№ 1, ет. II, стая № 11, тел 0601/62835, лице за контакт
Цветанка Симеонова – главен специалист – човешки ресурси, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за
конкурса.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на
Даринка Георгиева – началник на отдел „Инспектиране и
организационно-методическа дейност”.
НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
Началник на
Регионален инспекторат
по образованието град Търговище

Турнир по
тенис за деца
с увреден слух

В края на годината приключват заниманията по
тенис на маса в СОУ за
ДУС Търговище. Те се провеждат от СКТМ „Пътинженерингстрой” - изпълнител
на проект по програмата
на МФВС „Спорт за хора с
увреждания и деца в риск”.
Спортните специалисти Мирослав Иванов и
Стойчо Стойков организираха турнир за излъчване на най-добър състезател от всички деца,
включени в проекта. Гост
на проявата
бе
главният
експерт
към
МФВС
за
области
Търговище и

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



Шумен Христо Харалампиев. Получи се следното класиране:
1м. Емрах Хюсеинов –
9кл.
2м. Бисер Росицов – 4кл.
3м. Юзджан Чаушев –
4кл.
4м. Тунчер Алиев – 6кл.
5м. Марин Розов
– 4кл.
6м. Теменужка Асенова –
5кл.
СКТМ печели проект
за втора поредна година,
като през изминалата клубът работи по програма
„Спорт за децата в свободното време”. Благодарение на нея много от децата
пожелаха да се занимават
системно с този спорт към
клуба.

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

