договор
с НЗОК

Излиза в
понеделник
и четвъртък

Èçäàâà ñå îò 7 ñåïòåìâðè 1997 ã
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК •Понеделник, 5.XI.2012 г., бр.79 (1346), год.XV

0.50 лв.

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Свързаха с НАП

Кметът Веселинов

Автоматите с монети Осъди Прокуратурата
Собствениците на несвързаните
подлежат на санкции и изземване
Никой не убягва от
зоркото око на Националната агенция по
приходите /НАП/. Агенцията вече наблюдава
в реално време и какви
обороти имат различните автомати, работещи
с монети. До края на
месец октомври 2012
г. всички кафе и паркинг автомати, детски
автомати за топчета и
плюшени играчки, развлекателни колички и
всички други апарати
на
самообслужване
трябваше да бъдат оборудвани с фискални устройства.
В офиса на НАП в Търговище бяха регистрирани 82 вендинг машини, съобщи Маринела
Динева от пресслужбата на институцията. От
общо регистрираните
машини на територията
на Търговищка област,
76 са автомати за самообслужване, четири са
с развлекателен характер, а два - за продажба
на стоки.
От 1 ноември инспекторите на НАП проверяват преимуществено
вендинг
автоматите.
При установяване на автомати на самообслужване без дистанционна
връзка за отчитане на
оборотите в сървърите
на НАП ще бъдат запе-

В четвъртък и
петък забелязахме
служители /навярно на
НАП-Търговище/
да
залепят бели
л е н т и
в ъ р х у
апарати,
които все
още не са
свързани с Приходната
агенция.
Следват
и солени
глоби за
собствениците
им.

чатвани. Машините, на
които няма обозначение за собственика им,
могат да бъдат дори иззети, съобщават от Приходната агенция.
Работата на вендинг
машини без фискални
устройства може да
доведе и до налагане
на санкция, достигаща до 10 000 лв. За
клиентите на автомати
на самообслужване е
важно да знаят, че номерът на касовата им
бележка се изписва на
електронен дисплей,
хартиен касов бон не
се отпечатва.
„ТН”

Кметът на Попово
Людмил
Веселинов,
който е шести мандат
на този пост, осъди прокуратурата по Закона
за отговорността на
държавата и общините
за вреди.
Окръжният съд в Разград постанови прокуратурата да му плати
15 хил. лева обезщетение за неимуществени
вреди и 1340 лв за имуществени вреди.
Веселинов е бил обвинен за осуетяване на
съдебни решения, свързани с отчуждаване на
имоти, но в края на миналата година Разградският районен съд го
оправда.
След като прокуратурата е протестирала
решението, Веселинов
внася иск пред Окръжния съд в Разград. В
него посочва, че обви-

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
Острец, Надарево и други в община Търговище,
всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

нението е предизвикало
у него сериозни притеснения и несвойствени
преживявания,
също
разстройство на здравето му, зачестили хипертоничните му кризи,
проблемите, свързани
По повод Деня на будителите
със заболяванията, които имал - стенокардия
и аритмия. Разследването също го злепоста- За книги и периодични извило пред обществото.
Исканото от Веселинов дания на библиотека „Пеобезщетение е в раз- тър Стъпов” в Търговище
мер на 25 хил. лева.
Не случайно сме форКатя НАКОВА
Решението на съда
В навечерието на мулирали и надсловът й:
подлежи на обжалване Деня на будителите „Заедно да спасим дупред Варненския апе- концертната зала на ховността и знанието”.
лативен съд.
читалище „Напредък” в Всички тук разбираме
С проект за 5 млн. лв. Търговище бе изпълне- значимостта на адекна от искреност и оду- ватното съществуване и
хотворение.
Поводът работа на обществената
бе
благотворителният библиотека, затова се
концерт, организиран от радваме, че срещаме
регионална библиотека подкрепата на местните
Свилен НИКОЛОВ на общинската адми- „Петър Стъпов”, с който хора, каза Куцарова.
В концертната програНа заседанието в нистрация с две брой- се събират средства за
четвъртък общинските ки и вече тя ще бъде с подпомагане финансо- ма се включиха състави
съветници актуализира- численост 193.5 души. вото състояние на кул- от читалище „Напредък
– 1864”, музикална шкоха списъка за капитало- Бе гласувано и да се турната институция.
ви разходи за 2012 на кандидатства с общинДиректорът на библи- ла „Ню войсис”, детски
територията на общи- ски проекти по ОП „Ре- отеката в Търговище Ро- танцов ансамбъл „Търната. От целевата суб- гионално развитие” в сица Куцарова благодари говище”, ансамбъл „Мисидия за изграждане следващия програмен на всички, включили се зия”. Във времето между
и ремонт на общински период 2014 – 2020 г. в акцията за набиране изпълненията присъстпътища са икономиса- Безвъзмездната финан- на средства, стартирала ващите в залата бяха зани малко над 47 000 сова помощ, (на 2 стр.) преди около два месеца. познати с възможностилв. А от строящия се в
те, които предоставя РБ
момента паркинг на ул.
„Петър Стъпов”.
„Стефан Караджа” е реНа благотворителния
ализирана икономия от
концерт бяха събрани 2
собствени средства при
249 лв. Това са средства,
избора на изпълнител в
дарени от граждани и
размер на над 90 000 лв.
фирми, съобщи Росица
С тези пари за нуждите
Куцарова. Към момента
на общинско предприняма да съобщаваме
ятие „Флора” ще бъдат
кои точно и с колко са
закупени лекотоварен
ни подпомогнали, тъй
пикап, трактор и самоскато концертът бе само
вал. С остатъка от тях
част от цялостната ни
ще се ремонтира улица
кампания за набиране
„Осогово” в града.
на средства за закупуНа заседанието беше
ване на нови книги и
гласувано увеличавапериодични
издания,
нето на щатния брой
допълни тя. (на 2 стр.)

Закриха Ще ремонтират
село
центъра на Търговище
Железари
Борислав КУРДОВ
Село Железари, община Омуртаг, бе закрито като населено
място на извънредна
сесия на Общинския съвет. Причина за решението на съветниците е,
че в Железари вече не
живее нито един човек,
няма обитаеми къщи и
инфраструктура.
При преброяването
на населението през
миналата година е станало ясно, че в селото
няма нито един жител,
каза заместник-кметът
на Община Омуртаг
Стела Атанасова. „Причината за закриването
е писмо на министъра
на регионалното развитие и благоустройството, в което ни се препоръчва да предприемем
действия, защото при
последното (на 2 стр.)

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

Благотворителен концерт

Понеделник, 5 ноември 2012 г.
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Вече доставят

КАТ стартира поредната

Профилактика на 12-годишни

Училищен Акция „Светлина” За рак на маточната шийка
Девет души са загина при 33 тежки пътни произшествия от
плод
На първи ноември бе даден стартът за доставки на
пресни плодове и зеленчуци в учебните заведения,
съобщават от областната
дирекция на фонд „Земеделие” в Търговище. В областта пет основни училища
– в Зелена морава, Ломци,
Врани кон, Обител и Подгорица и Първо СОУ „Св.
Седмочисленици” в Търговище, както и три детски
градини в областния град
бяха подали заявления за
участие в програма „Училищен плод”. Всички те са
одобрени и предстои от
нея да се възползват общо
753 деца.
От областната дирекция информираха, че всяко
учебно заведение еднолично избира доставчика
на услугата. За да получат
вложените средства обратно, бенефициентите трябва да представят във фонд
„Земеделие” сертификат за
плодовете и зеленчуците,
предоставен им от доставчика, който да отговаря на
минималните изисквания
за качество и безопасност
на храните.
Основната цел, заложена в прилагането на схема
„Училищен плод” е грижата
за здравето на децата, като
се осигурява юридическа и
финансова рамка за увеличаването на дела на пресните плодове и зеленчуци
в храненето на учащите се.
За учебната 2012/2013 г.
по схемата се осигуряват
по 27,29 лв. на дете или по
0,68 лв. без ДДС за дневна
порция.
"ТН"

Закриха
село
Железари

(от 1 стр.) преброяване
там няма население", каза
Атанасова. Тя изтъкна, че
последният жител на селото е починал през 1994
година.
Атанасова обясни, че
не е ходила в селото от 12
години, а при последното
й посещение е имало дветри къщи, които са били
необитаеми. Там от години няма инфраструктура,
ток и така нататък. Нямам
спомен от години в село
Железари да е имало живот.
Предстои решението на
Общинския съвет да бъде
публикувано в Държавен
вестник, но преди това
трябва да се изчакат установените в закона срокове
за обжалване, ако въобще
има такова.
Ще припомним, че през
2001-2002 година в Омуртажко три села са били
заличени като самостоятелни селища. Като вече
бившите села Средище,
Малко Църквище и Бостан са присъединени съответно към кметствата на
Илийно, Обител и Горна
Хубавка.

началото на годината в Търговищка област * Ще се извършват ежедневни проверки по метод „широкообхватен контрол”

В Търговищка област от
началото на годината са настъпили 33 тежки пътни произшествия, в които са загинали 9 души и 38 са ранени.
Данните изнесе ст. инспектор Филип Борисов, началник група “Организация на
движението, пътен контрол и
превантивна дейност” в сектор “Пътна полиция” към ОД
на МВР в началото на акция
„Светлина”.
През миналия есенно-зимен сезон в областта има
регистрирани 8 тежки пътни
инцидента с осем ранени
граждани. Намалената видимост и несъобразената с
пътните и атмосферните условия скорост е причината
за възникването им.
По време на акция „Светлина” почти ежедневно ще
се извършва проверка на
моторни-превозни средства
по методa “широкообхватен
контрол”. Цел е ограничаване на предпоставките за
възникване на тежки ПТП
през есенно-зимния сезон,
и най-вече с рисковите групи участници в движението.
Специалистите в центровете на Съюза на българските автомобилисти /СБА/
в Търговище и Попово ще
предоставят на водачите
безплатна техническа консултация. Те могат да проверят състоянието на светлините на автомобилите си и
да им бъде извършено при

нужда безплатно регулиране на фаровете и безплатна
подмяна на крушки. В миналогодишното издание на акцията 280 водачи в областта
са се възползвали от тази
възможност, допълни председателят на СБА в Търговище Бойко Грозданов.
Основните
нарушения,
явяващи се предпоставки
за пътни злополуки, върху
които ще акцентират при
проверките си контролните
органи, са:
• изправност на осветителните системи и сигнализация на ППС. Съгласно
Закона за движение по
пътищата водачът на МПС
с неизправна осветителна
система и сигнализация се
наказва с глоба от 20 до
150 лв.
• състояние на гумите на

настанени в 55 семейства,
а още осем одобрени вече
деца чакат настаняване. В
община Попово 13 деца вече
имат приемни родители. Други седем са настанени в община Антоново. Тук има още
седем подадени заявления
от семейства, желаещи да
станат приемни родители. В
общините Омуртаг и Опака
няма подадени заявления.
Гергана Георгиева отбеляза още, че общините Търговище и Попово са сред 82-те
в страната, включени в националния проект "И аз имам
семейство", крайната цел на
който е да бъдат увеличени
с 500 броя на приемните семейства в България.
„ТН”

е в размер на 50 лв.
• при управление на МПС
със закрит, нечетлив или зацапан регистрационен номер. Глобата в този случай е
в размер на 50 лв.
Анализът сочи, че през
есенно-зимния период се наблюдава нарастване броя на
случаите на управление на
технически неизправни пътни превозни средства /ППС/,
включително и без оборудване за движение при зимни
условия; неизползване на
задължителните светлини
при движение на МПС през
деня, както и управление на
ППС със зацапани, нечетливи или закрити регистрационни табели, затрудняващи
идентифицирането им при
осъществяване на контрол
за превишена скорост с автоматизираните технически
средства или при настъпил
пътен инцидент, когато водачът е напуснал местопроизшествието.
„ТН”

(от 1 стр.)
На концерта
присъстваха и подкрепиха
организаторите представители на областната администрация, на политически
партии, граждански организации, културни институции,
приятели на библиотеката и
др., а в Деня на народните
будители Росица Куцарова
получи поздравителен адрес за празника от кмета
на община Търговище Красимир Мирев. Той завършва
с думите: „Важното е всеки
ден да търсим своя първи
ноември”. Поздравленията
бяха придружени с подарък – ювелирно издание на
„История славянобългар-

ска” с фототипна и печатна
част.
Дарителската кампания е
организирана под патронажа на Консултативния съвет
по култура към кмета на община Търговище Красимир
Мирев. Тя продължава до 31
декември тази година. Все
още всеки може да дари
както пари, така и нови книги, издавани след 2007 г. Друг
възможен вариант за подпомагане е предоставянето на
хартия, която библиотеката
ще предаде за вторични суровини, а средствата ще бъдат вложени в закупуването
на книги и абонаменти за периодични издания.

Търговищка област

Сред първенците в
„Приемна грижа”

Комисия по приемна грижа вече работи и в Търговищка област. Това съобщи
директорът на регионална
дирекция „Социално подпомагане” Гергана Георгиева.
Комисията е нов орган към
дирекцията, който бе създаден с постановление на Министерския съвет от 28 август
2012 г., каза Георгиева. И допълни, че основните задачи
на новосформирания орган
са да проучва потребностите
от социалната услуга, да съгласува видовете и броя на
приемните семейства, да утвърждава или да прави отказ
на кандидати за такива. Освен това, тя ще разглежда и
годишните доклади за оценка на приемните семейства.
Към момента Комисията
за приемна грижа е провела три заседания, на които
са разгледани постъпилите
доклади на девет семейства
– кандидати за приемни родители. Като професионални приемни семейства са
били утвърдени седем, един
е отказът на Комисията, а
едно от кандидатстващите
семейства е отложено за
следващо заседание, обяви
директорът на социалната
дирекция.
Георгиева съобщи още,
че в Търговищка област има
общо 80 утвърдени приемни семейства. Като по този
начин се нареждаме сред
първенците в страната. В община Търговище 65 деца са

МПС и на устройствата за
измиване на предното им
стъкло - санкцията е 50 лв.
• управление на МПС без
включени светлини за движение през деня - глобата е
20 лв.
• нарушения, извършвани
от пешеходци и от водачи
на МПС спрямо пешеходци.
Глобата при извършено нарушение от пешеходец е 20
лв., а при нарушение, извършено от водач спрямо пешеходец – 50 лв.
• използване на светлоотразителна жилетка от велосипедисти при управление
на велосипед извън населено място, през тъмната част
на денонощието и при намалена видимост - глобата е 10
лв.
• използване на обезопасителни колани - санкцията

Благотворителен концерт

Катя НАКОВА
Вече и в България има
национална програма за
първична профилактика на
рака на маточната шийка
/НППРМШ/. Тя ще се осъществява в периода 2012 –
2016 г., като целевата група,
към която е насочена са момичетата и младите жени,
преди започване на полов
живот.
В четвъртък в Търговище
се проведе първата работна среща на представители
на Регионалния координационен съвет /РКЦ/ по
първична профилактика на
рака на маточната шийка с
общопрактикуващи лекари
от Търговищка област, специалисти по акушерство и
гинекология, педиатри. Координационният съвет бе
сформиран през октомври
и е с председател д-р Венка Стоянова, а регионален
координатор на програма
е д-р Росица Димитрова.
Членове на РКЦ са специалисти по инфекциозни и
детски болести, акушерство
и гинекология, експерти в
Регионалния инспекторат
по образование, Български
червен кръст, неправителствения сектор.

По време на срещата д-р
Стоянова съобщи, че програмата за профилактика на
рака на маточната шийка е
първата програма, създадена за първична профилактика на онкологично заболяване. Превенцията се
осъществява посредством
ваксинация по определена
схема. Националната програма е насочена към 12-годишните момичета и за тях
ваксината е безплатна. Поставянето на ваксината е
доброволно, но задължително се изисква съгласието на
родителите. В Търговищка
област през тази година на
ваксинация подлежат около 650 млади момичета. От
15 ноември личните лекари
вече ще имат техническата
възможност да предоставят
услугата.
Регионалният
координатор д-р Димитрова каза,
че основната цел на програмата е да се снижи заболяваемостта от рак на
маточната шийка чрез имунизационна защита от човешкия папиломен вирус.
Най-сигурният начин за
предпазване от инфекцията е превенция чрез ваксина и регулярен скрининг.

(от 1 стр.) която общината
може да получи за реализацията на своите проекти е
550 000 лв., за което не се
изисква съфинансиране от
страна на общината.
Бяха гласувани и проектните предложения по програма „Регионално развитие” за „Зелена и достъпна
градска среда”, които ще се
реализират следващата година. А именно рекунструкция на площад „Свобода” на
стойност 5 млн. лв. По 500
000 лв. ще бъдат вложени в
изграждане на алеи, спортна площадка и каскада в
младежки парк „Юкя”, детски комплекс и велоалея в
паркова зона „Роден кът”,
както и детски площадки в
централната градска част.
Процентното участие на общината в проектните предложения е 5%.
Единодушно бе подкрепено и предложението на
МК „Обединени за Търговище” за учредяване на фонд
„Ин витро” за подпомагане на лица и двойки с репродуктивни проблеми. За
целта общината ще задели
в бюджета за следващата
година 30 000 лв. Комисия
ще следи за изразходването
на средствата, предназначени за нуждаещите се. Тя

ще бъде в 7-членен състав
и в нея ще влизат по един
представител от политическите групи, представени в
ОС, двама представители
на общината. Като консултант на Комисията ще бъде
привлечен специалистът по
акушерство и гинекология
д-р Емил Абаджиев.
На финала на заседанието кметът Мирев отговори
и на питане на общинските съветници от ПП ГЕРБ,
относно възможността и
сроковете за разширяване
на гробищния парк в село
Лиляк. Към момента християнският гробищен парк
в селото е с площ 5 дка, а
средно-годишната
смъртност е около 25 души. Това
предполага необходимост
от допълнителен терен. По
изчисления на администрацията за следващите 20 години трябва да се предвидят
поне 2,2 дка допълнителна
площ, каза Мирев. Отчуждаването на терена, заедно с
всички дейности по неговото
благоустрояване, по разчети на общината ще струва
около 6 000 лв. А срокът за
изпълнение – година и половина. Кметът бе категоричен,
че общината ще поеме този
ангажимент и ще удовлетвори жителите на селото.

Ще ремонтират центъра...
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100 години от Балканската война

За свободата на брата роб

2

Документални свидетелства за мобилизацията за Балканската война
от Държавен архив – Търговише

И мобилизираните запасняци, и доброволците се
стичат в казармите окичени с цветя, като на сватба.
Едва ли има друго събитие
от новата история на България, когато народът ни е бил
по-единен, по-сплотен и поцелеустремен към една-едничка цел – ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПОРОБЕНИТЕ
БРАТЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ
ИДЕАЛ.
Преживелият много години и много войни достопочтен руски военен кореспондент и писател Ольгенин не
крие своето учудване и възхищение от видяното през
тези дни: ”Аз видях – пише
той – шестдесетгодишни
старци, дошли при военните власти с воловете си и
с възрастните мъже от семейството си, да искат – не
да молят, а настоятелно да
искат, – щото и те, старците,
да бъдат зачислени в обозите, воловете им да бъдат
взети, а синовете и внуците
им да бъдат веднага изпратени на границата. Аз видях
и жени – майки и съпруги,
– които да изпращат своите
синове и мъже с твърдостта
и спокойствието на древни
римлянки. Аз видях сцени
на невероятен подем и на
почти епични самоотричания и самопожертвувания.”
Прославеният
генерал
Радко Димитриев не без
гордост пише в спомените
си: „Българският народ бе
дал на армията си около
12% от цялото население.
Такова напрежение Европа
не познаваше досега, освен
на теория. Ние първи създадохме в пълния смисъл на
думата армия – въоръжен
народ.”

Светлин БОЖИНОВ
/…/”
През време на войната
Из спомен на Радка
училището е служило за
казарма на войниците от Няголова – Найденова от
опълчението, които са ох- Ески Джумая (Търговище)
за обстановката в града
ранявали гарата и железов навечерието на Балканпътната линия.
ската война.
/…/”
Из летописната книСнимка на Жеко
га на първоначалното Дончев от Ески
училище в с. Славяново. Джумая (Търговище)
като доброволец в
1912/1913 учебна година. Балканската война.
“Настъпи 1912 г., кога- Опълченска унифорто българската армия се ма. [1912 г.]
отправи на юг, за да се
бие за освобождението на
Македония и Тракия, останали под османско робство.
Наруши се спокойният живот в малкия град. Обяви
се мобилизацията и настъпи тревожно оживление. В
Ески Джумая се формираха войскови части, пристигаха мобилизирани от
различни краища на страната. Тук ги обличаха във
военни униформи, въоръжаваха ги и те се отправяха към фронта.
В дома на Стефан
Шишманов също имаше мобилизирани.
След като всички стаи
вече бяха заети, започнаха да ги настаняват в
плевнята, „при пещите”,
на чардака.
- Бульо, тука ще си оставим цивилните дрехи,
пък като победим турчи-

В Езиковата гимназия
Нови отличия за
избори
„Шарено герданче” „Парламентарни”
Дебатираха Партиите на проС 10 индивидуални награди
се завърна „Шарено герданче”
от петото издание на Националния фолклорен конкурс „С
песните на Соня Кънчева”, който се състоя в зала "Пленарна"
на община Варна.
При най-малките, в първа
възрастова група, трето място
спечели 5-годишната Ивайла
Петрова. Във втора възрастова
група са наградени четирима
участници: Андреана Тодорова,
Милен Пламенов и Даяна Николаева са класирани на второ
място, всеки от тях като индивидуален изпълнител. Полина Николаева спечели трета награда.
В трета възрастова група с
две първи места се завърнаха Яница Стаменова и София
Миланова. При най-големите
първо място спечели Камелия
Денчева. Виктория Иванова
зае второ място в тази възрастова група.
Като вокален педагог, ръководителят на групата Светла
Стаменова е удостоена с Диплом за високи художествени
постижения в утвърждаването
на националния конкурс „С песните на Соня Кънчева”.

“/…/
По причина на мобилизацията на 17 септември
учителят Никола Г. Керемидчиев напусна училището и на 18 септември
замина за в редовете на
войската в гр. Разград.
/…/

на, ще дойдем да си ги вземем…
- Бива, момчета, бива,
оставете ги.
И Донка носи стари чаршафи, къса ги на парчета и
с тях увиват шаечени панталони, ризи от домашно
платно, каскети, калпаци,
цървули. Стефка пише бележки с името и адреса и
всичко се нарежда в голям
сандък.
На улицата точно срещу къщата гори буен огън.
В големи котли се вари
войнишка чорба. Всички
са радостно възбудени, с
нетърпение чакат часа
на тръгването. Най-после
настъпва и той. Стефка
е обрала всички цветя в
градината, Донка закичва
бойците с димитровчета
и хризантеми, а те и целуват ръка като на майка.

бяха техните съученици от
10, 11 и 12 клас.
Част от идеите, записани
в документите на Партията
на благоденствието и Партията на прогреса показват
политическата зрялост на
младите избиратели, които
съвсем скоро ще застанат
пред истинските урни за
гласуване. Въвеждане на
прогресивен данък за сметка на сега съществуващия
неадекватен плосък данък;
частният бизнес да бъде
привлечен да спонсорира
образованието срещу определени данъчни облекче-

Млади художници с
награди от Лидице

ния; подобряване достъпа
до съвременни лекарства и
премахване на ДДС-то върху цената им; осигуряване
на медицинска помощ на
възрастното население в
труднодостъпните райони;
възвръщане на загубените
в годините на преход пазари на България в Русия и
бившите съветски страни са
само една извадка от общата концепция на „политическите сили” в гимназията.
Имаше и обективно наблюдаващи процеса, в
лицето на присъстващите
медии и народния представител Румен Такоров. С
голямо желание бяха осъществени и самите избори,
в които победител се оказа
Партията на прогреса, която явно спечели доверието
на болшенството от гласуващите ученици.

„Дръзновение”

Наградиха победители

В конкурс за рисунка, организиран от
Областния информационен център
Първокласничката Йоана
Любомирова от ШИИ „АРТ Попово” и 11 годишният Николай
Константинов от Обединения
детски комплекс в Търговище
са победителите в конкурса
за детска рисунка "Как искам
Европейският съюз да промени моя град". На официална
церемония те получиха своите
отличия – MP3 плеър и право
на участие в националния кръг
на конкурса. За всички останали участници имаше поощрителни награди – блокчета за
рисуване и комплект цветни
моливчета.
В залата на Областния информационен център пред
родители, млади творци, медии художникът Цончо Денев,
член на журито, благодари за

„Парламентарни” избори
по никое време проведоха
учениците на Маруся Максимова, преподавател по
история в Езиковата гимназия в Търговище.
На 29 октомври в актовата
зала на учебното заведение
в продължение на 2 учебни
часа учениците от 11 клас
на гимназията, разделени
в две партии, защитаваха
предизборните си платформи, отговаряха на въпроси
свързани с тях и проведоха
предизборен дебат. Зрители и непосредствени участници в гласуването накрая

„За теб, Българийо,
Изложба
се
биха!”
В пенсионерски клуб

Със спортен полуден, изложба и беседа бе отбелязана
100-годишнината от Балканската война в пенсионерски клуб
„Дръзновение” в Търговище.
Със славните победи на българската армия се запознахме
от изложбата под надслов „За
теб, Българийо, се биха”. Бе
изнесена и беседа за мъжеството и героизма на българина
по време на войната от Анна
Добрева, председател на клуб
„Дръзновение”.
Припомнено
ни бе, че Балканскат война е
избухнала на 5 октомври 1912
г. между съюза на младите
балкански държави: България,
Сърбия, Черна гора и Гърция
срещу Турция.
За състезателните игри шах, тенис на маса, разнообразни игри с топка, се погрижи Дафинка Парова, член на
клуба. Накрая всички участници в игрите бяха „наградени”
с песен, изпята от друг член
на клуба - Здравка Стоянова.
След това веселието продължи
с кръшни български народни
Снимка за спомен от случайна среща на братята Добри и Ни- хора.
“/…/
кола Харизанови от Ески Джумая (Търговище) по време на БалПенка Попова, член на клуб
На 17 септември 1912 канската война. Кюстендил. 1912 г.
„Дръзновение” в Търговище

год. се обяви общата мобилизация, като предисловие
на Балканската война. От
18 IХ 1912 год. училищата
бяха затворени, защото
двамата учители отидоха
в реквизиционните комисии в гр. Шумен, а другият
на война, а учителките от
страх от турското население не останаха в село.
/…/”
Из летописната книга
на първоначалното училище в с. Опака. 1912/1913
учебна година.

греса и на благоденствието

активността и въображението
на децата. Общо 268 участници на възраст от 6 до 12 години
от училища, детски градини и
школи по изобразителни изкуства в област Търговище с
четка или молив претвориха
мечтите си за едно по-красиво
и по-добро място за живеене.
Организатор на конкурса е
мрежата от 28 информационни
центъра за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз. Официалната
церемония по връчването на
наградите ще се състои на 21
декември 2012 г., когато министър Томислав Дончев ще се
срещне с децата и лично ще
връчи наградите на отличените. Победителите ще получат
PSP конзола.

Школата за изобразителни изкуства към Обединения
детски комплекс в Търговище
получи медал за колекция от
40-тата Международна детска художествена изложба
„Лидице 2012”, съобщи директорът на ОДК Валентинка
Радева. Ежегодно в изложението участват със свои творби деца на възраст от 4 до 16
години от десетки страни на
всички континенти. Организатор на изложбата е мемориалът „Лидице” под егидата
на министерствата на културата, на външните работи,
на образованието, младежта
и физкултурата на Чешката
република и на Чешката комисия за сътрудничество с
ЮНЕСКО.
Темата на тазгодишната
международна изложба е
„Театър – кукла – приказка”, а най-добрите творби,
участвали в изложението,
са удостоени с паметния
медал „Розата на Лидице”.
От нашата школа това са
рисунките на Елена Руменова Богданова на 13 години и Димитър Свиленов
Димитров на 8 години. Дипломи за добро представяне получават – Клио Хари
Глеридис на 10 г., Мартин
Герганов Стефанов на 9 г.
и Мерт Райфов Мустафов
на 8 г.
За нашите деца-творци
и за техния преподавател
Стоян Момчилов, това
са поредните награди от
ежегодната международна проява, посветена в
памет на децата, убити от
нацистите в чешкото село
Лидице.
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Ръководството на
„Обредни домове и зали”
отпочна цялостно почистване на
Гробищния парк в Търговище.
В тази връзка умоляваме гражданите да
почистят гробните места на своите близки.
Църковните настоятелства при храм „Св.
Йоан Рилски” и църквата
„Успение Богородично”
гр. Търговище
СЪОБЩАВАТ

АГРОЕЛИТ –
Б. МИТОВ
търси да назначи за
свинефермата си в
с. Алваново
ГЛЕДАЧ
и КАСАПИН
Изисквания:
Опит при работа с
животни и пърлене
на прасета 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

на енориашите си, че
на 11 ноември 2012 г.
/неделя/ след света литургия и до 14.00 часа,
ще се проведе ИЗБОР
НА НОВИ ЦЪРКОВНИ
НАСТОЯТЕЛСТВА. В
избора могат да вземат
участие всички български граждани, православни
християни,
членове на енорията,
които имат жива връзка
с енорийския храм, клир
и живот, навършили 30
години и нелишени от
църковни и граждански
права.
Избирателите могат
да се запишат при енорийския си свещеник
най-късно до 10 ноември 2012 г. – събота,
вечерта.

Продавам
Четири броя СЕКЦИИ
с вградена диван-спалня
 0884 884 442

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:
На 09.11.2012 г от 08.10 ч. до 12.00 ч. поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: община Омуртаг, с. Великденче.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Шумен/Търговище се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61

Я ТИ ТАРИ
И
Т
И АК МЕН
Б
СЪ Ф КО

Êóëèíàðíè èçêóøåíèÿ ñ
Âàëåíòèí ÂÅËÈÍÎÂ

Ïàíèðàí
ñâèíñêè êîòëåò

Необходими продукти за 4 порции: 800 гр. свински котлети с кост /4 бр./; 100 гр. кашкавал; 1 средно
голям домат; 1 яйце; 1 гъбен бульон; 1 ч.л. млян черен
пипер; 1 ч.л. млян кимион; 1 с.л. соев сос; 4 с.л. олио; 3
с.л. брашно; 4 с.л. галета; 2 скилидки чесън; стръкове
магданоз за украса.
Начин на приготвяне: Котлетите се почистват от
тлъстини и ципи, начукват се леко през пластмасово
фолио и се поставят в купа. Заливат се със соевия сос
и 1 с.л. олио и се оставят в хладилник за 1 час. Кашкавала се нарязва на тънки филийки. Скилидките чесън
се почистват и се разрязват по дължина. Яйцето се
разбива добре с вилица или кухненска тел и се налива в дълбока чиния или купа. Брашното и галетата
се насипват в плитки тавички. Подреждат се брашно,
яйце, галета.
В тиган се сгорещяват 2 с.л. олио. Котлетите се отцеждат от маринатата и се запечатват /запържват/ от
двете страни за по 3-4 минути заедно със скилидките
чесън. Изваждат се в чиния, поръсват се със стрития
бульон, черния пипер и кимиона., Извършва се тройна панировка като котлетите се потапят последователно в брашното, яйцето и галетата. Подреждат се
в подходяща тавичка. Върху всеки от тях се поставя
парче кашкавал и резен домат. Ястието се пече 12-15
мин. в предварително загрята до 180 градуса фурна.
Подходящи гарнитури
са картофено
пюре, гретен
от картофи,
тънки резени
печени сини
домати, задушени броколи и др.

За кулинарни консултации, организиране на семейни тържества и градински партита –  0899/318 228

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:
На 09.11.2012 г., от 13.10 ч. до 17.00 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването
в района на: община Омуртаг,село Тъпчилещово.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Шумен/Търговище се извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61

“Бизнес центърБизнес инкубатор- Търговище”

РУМЪНИЯ:

Искат още четири
моста с България

Румъния ще бъде набраздена от магистрали и
експресни пътища от запад на изток и от север на
юг, шест моста ще пресичат река Дунав по границата с България, а по жп
линията между Нъдлак
(на границата с Унгария) и
Констанца (на Черно море)
влакове ще се движат с
над 250 км/ч.
Това е първият работен
вариант на генерален план
за развитие на транспорта, публикуван на сайта на
Агенцията по управление
за Оперативна секторна програма транспорт
(AMPOST).
Планът предвижда и
строежа на още четири
моста между Румъния
и България след "Дунав
мост" при Русе - Гюргево
и "Дунав мост 2" между
Видин и Калафат, който
трябва да бъде официално
открит през пролетта на
следващата година.

Газпром с
34%спад на печалбата
РУСИЯ:

Най-голямата
газова
компания в света Газпром
съобщи, че чистите й приходи са се понижили с 34%
през първата половина на
2012 г. до 16,2 милиарда долара, тъй като продажбите
на основните й пазари са
намалели, а разходите са
Рем Вяхирев
нараснали, предаде БГНЕС.
Основаната през 1989
Китай се включи активно в преговорите за г. компания се откъсва от
контрола на министерстворешаване на конфликта то на газовата индустрия на
в Сирия, като предложи СССР, за да се превърне в
нови подходи, съобщава най-голямата газова компания в света и стълб на
Reuters.
Пекин предлага пое- сегашната руска държава,
тапно спиране на огъня ръководена от президента
Владимир Путин, която все
район по район, както и още зависи в огромна стеводене на преговори за пен от приходите от петрол
сформиране на временно и газ.
Аналитици обаче съобправителство.
Новият план е бил щиха, че дългогодишната
на Газпром е
предложен на специал- доминация
застрашена, тъй като еврония пратеник на ООН пейските й клиенти се стреЛахдар Брахми и според мят да разнообразят вноса
външното министерство си на енергийни ресурси,
на Китай той "ще продъл- а алтернативните газови
жи усилията на Пекин за източници като шистовия и
втечнения газ, където комосъществяване на поли- панията не успя да наложи
тическо решение за изход влиянието си, заемат все
от сирийския конфликт".
по-голямо място.
За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”Омуртаг
Уведомява работодателите от общините Омуртаг и Антоново,
че разполага с финансови средства за сключване на договори за
ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през ноември 2012 г., както следва:

КИТАЙ:

Нови
решения
за Сирия

започна сформирането на групи за
обучения с ваучери, по програма „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” по
Английски език и Компютърна грамотност. Обученията са
безплатни и се провеждат извън работно време.
За допълнителна информация и записвания  0601/6 26 20
За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”-Попово
Уведомява работодателите от общините Попово и Опака, че разполага с финансови средства за
сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през ноември 2012 г., както следва:

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен
срок от публикуване на обявата (в периода от 5 до 13 ноември 2012 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция”Бюро по труда”-гр. Попово,
пл.”Ал.Стамболийски”№2, стая №306 , тел. 0608/457 27

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места
и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в
периода от 5 до 13 ноември 2012 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция ”Бюро по
труда”- гр. Омуртаг, ул. ”Климент” №2, стая №10, тел. 0605/643 36

Понеделник, 5 ноември 2012 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

Продавам ТУХЛЕН
Продавам АПАРТАМЕНТ
АПАРТАМЕНТ /54 кв.м./; /106 кв.м./, тухла; 4 стадве стаи и кухня, баня и
ен + кухненски бокс,
тоалетна след основен
сервизни помещения, 2
ремонт; в района на
Борово око – ул. „Първи тераси, маза; 4-ти етаж;
май”; първи етаж; с
на ул. „Република” 12
дървена дограма
Цена: 80 000 лв. (3-4)
Цена: 45 000 лв. (3-4)
 0895 420 554
 0897 755 194

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

(3-4)

(3-4)

(7-9)

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам машинно ситно
нарязан обработен тютюн
Тел. 0897 686 912

(1-4)

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

Търся да наема къща с голям двор в Търговище; с дългосрочен договор  0897 85 11 83
Продавам КЪЩА с гараж и дворно
място - общо 300 кв.м., природен
газ. До механа "Касъровата къща".
Спешно  0878 922 414



(2-4)

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

(3-4)

(14)

(1-4)

 0897 897 805

Продавам изгодно
ФРИЗЕР „Зора”
с три чекмеджета – работещ, в много добро
състояние
 0884 325 574

(3-4)

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)

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
Търговище с 600 кв.м. /89 кв.м./ в Идеалния център на
/на централната улица „Г.
гр. Попово; наемател – Виваком Димитров” 82 , в посока към
дворно място
Цена по договаряне
Могилата/ - стопански по 0898 44 58 48

стройки; тухлен сайвант за
Продавам или
животни; дворно място от 1.8
давам под наем
дка с лозе и овощни насажДЮКЯНСКО
ПОМЕЩЕНИЕ
дения; гараж, кладенец; ток и
/60
кв.м./
с
ток и ВиК.
вода; нотариален акт.
Намира
се
на
ул. „Хаджи
Цена по договаряне
Димитър” 10 – преди огледало 0601/8 25 75
(2-4)
то от пазара
(2-4)
 0898 73 93 39

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

(1-4)

 0601/8 46 18 и 0890 466 701
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)

(3-4)

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
()

()

(6-9)

Продавам
* ЛОЗЕ в местността „Юкя”
* шевни машини
– руска и Сингер
* бурета за вино и
каца за зеле
 0899 303 555 Стефанов

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  2 дка ниви /трета категория/
във вилна зона – обработваеми, вила, ток,
два кладенеца, промишлена вода, плодни
дръвчета. Цена: 1 200 лв.
 Боксониера в района на болницата в
Търговище. Цена: 20 000 лв.
 0876 38 44 35 и 0885 00 94 60 ()

(1-4)

Давам под наем ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в
центъра на Търговище
– полуобзаведен
 0889 28 43 08

(3-4)

Давам под наем
ТУХЛЕН ГАРАЖ, под
жилищен блок зад
централна поща;
подходящ за лек
автомобил
Цена по договаряне
 0886 73 19 58

Давам под наем СТАЯ за ученици или бекяри около
„Капана” Тел.: 0601/2-71-03 или 0876 07 97 60
(2-4)

Давам под наем ГАРАЖ – ламаринен; намира се на ул. „Царевец”, в
близост до бившата стоматология
Продавам
 0889 749 561
ОФИС в центъра
на Търговище
Давам под наем ГАРАЖ в
(до Гарнизонния Идеалния център на Търговище
стол)
 0601/8 32 81
и 0885 57 27 13
 0878 25 28 48
(1-4)

(2-4)

Продавам МАСИВЕН ГАРАЖ – измазан, 22 кв.м., ул.
„Граф Игнатиев”, с вода и ток  0887/29 20 61
ДОМЪТ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА ГР. ТЪРГОВИЩЕ,

провежда безплатни обучения за работещи:
- английски език; - немски език; - компютърно
обучение; - счетоводство; - готвачи
Използвайте възможността
да се обучите безплатно
За справки и записвания – Дом на науката и техниката, гр. Търговище, ул. „Славейков” №4, първи етаж, стаи
(3-5)
105 и 106;  0601/6 23 74 и 6 33 97

Ïîíåäåëíèê, 5 íîåìâðè 2012 ã.

6 ñòðàíèöà

ПОНЕДЕЛНИК
5 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 с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Вяра и общество
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова - ток шоу
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 Завръщане в Брайдсхед
- сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 БНТ такси - ток шоу
21:00 Спортни новини
21:10 Падащи небеса - тв
филм
22:00 В кадър - рубрика
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
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
18:00 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините

bTV Cinema - Джулиан По
21.00 ч. - драма
20:00 Пепел от рози - 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 Астробой детски
07:00 Муча Луча - детски
08:00 Супермен: Брейниак
атакува - детски
09:30 УЕФА Шампионска Лига
- обзорно предаване
10:00 Зона спорт
11:00 Забравените - сериал
12:00 Извън играта - сериал
13:00 Код Криминално
14:00 Бандата на Оушън 2 екшън
16:30 ФИФА Футбол Мондиал
- обзорно предаване
17:00 България търси талант 2
- финал
19:00 Прокурорът - сериал
20:00 Месия на бъдещето драма
23:30 Извън играта - сериал
bTV Cinema

06:00 Излъжи месериал
07:00 Истуик- сериал
08:00 Срещу гравитацията сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:30 Легендата за Испания сериал
11:00 Случай за двама - драма
13:00 Излъжи ме - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Истуик - сериал
16:00 Маската - комедия
18:00 Легендата за Испания сериал
19:00 Спещу гравитацията сериал
20:00 В дълбоки води - сериал
21:00 Джулиан По - драма
23:00 Купонът - комедия
bTV Comedy

06:00 Смахнато
семейство - сериал

ВТОРНИК
6 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 с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Студени следи с Надя
Обретенова
14:00
Заседание
на
В р е м е н н а т а
парламентарна анкетна
комисия за проверка
на проекта АЕЦ Белене
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова - ток шоу
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 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм /1 епизод, 2
част/
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси - ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00
Референдум
публицистично
22:00 Sofia Contemporary:
Изкуството и изразните
средства:
Джузепе
Пеноне - документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Студени следи с Надя
Обретенова

07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Развитие в застой сериал
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Майкъл - драма
12:00 Аида - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство сериал
15:00 Майк и Моли - сериал
15:30 Трева - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Аида - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Клуб Страх - екшън
22:00 Приятели - ситком
23:00 Майк и Моли - сериал
23:30 Трева - сериал
00:00 Комиците - шоу

10:00 Конспирацията Ешелон
- екшън
12:00 Мисия: Моят Дом предаване
за
архитектура
и
строителство
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
Nova TV
22:00 Изчезнал по време на
06:30 Здравей,
акция - екшън
България
23:55 Хавай 5-0- сериал
09:30 На кафе - НТВ
Kino Nova
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
07:30 Тигърът и
12:00 Малки жени - сериен
снегът - комедия
13:00 Новините на Нова
10:00 Северът и Югът - сериал
13:30 Забраненият плод - 11:00 Безследно изчезнали сериен
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката 12:00 Отплата - сериал
- сериен
13:00 Северът и Югът - сериал
16:00 Часът на Милен Цветков 14:00 Инстинкт за отмъщение
- предаване на НТВ
- криминален
17:00 Черешката на тортата - 16:15 Бетовен 5 - комедия
Ти си звездата! - тв шоу 18:00 Престъпни намерения 18:00 Сделка или не тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
19:00 Безследно изчезнали 20:00 ВИП БРАДЪР 2012 сериал
реалити
20:00 От местопрестъплението:
22:00 Господари на ефира
Маями - сериал
22:30 Военни престъпления - 21:00 Смахнатият професор сериен
комедия
23:30 Новините на Нова
22:50 От местопрестъплението:
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 Маями - сериал
реалити
23:45 Инстинкт за отмъщение
Diema
- криминален
TV 7
06:00 Неш Бриджис сериал
21:00 Пред банята - спортно
06:50 Кунг Фу: Легендата
коментарно
продължава - сериал
шоу
07:45
18
колела
на
справедливостта
сериал
09:00 Херкулес- сериал

bTV Comedy - Относно Шмид
20.00 ч. - драма
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
18:00 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 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Досиетата Х - сериал
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 България търси талант 2
- финал
10:00 Код: Криминално
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Месия на бъдещето драма
15:30 ФИФА Футбол Мондиал
- обзорно предаване
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
19:00 Прокурорът - сериал
20:00 УЕФА Шампионска Лига
- обзорно предаване
20:30 Шампионска Лига: Студио
21:30 Шампионска Лига: Реал
Мадрид - Борусия
Дортмунд - пряко
00:00 Шампионска Лига:
Обзорно студио
bTV Cinema

06:00 Излъжи месериал
07:00 Истуик- сериал
08:00 Седем часа разлика сериал
09:00 Китайската кукла сериал
bTV
10:00 Легендата за Испания 06:45 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - токшоу 11:00 Купонът - комедия
11:30 Кухнята на Звездев
13:00 Излъжи ме - сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Китайската кукла 12:30 Шоуто на Слави
сериал

15:00 Истуик - сериал
16:00 Джулиан По - комедия
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Седем часа разлика сериал
20:00 В дълбоки води - сериал
21:00 Командо - екшън
23:00 Седем часа разлика сериал
bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие
- сериал
08:00 Развитие в застой сериал
08:30 Поверително от кухнята
- сериал
09:00 Комиците - шоу
10:00 Луд по теб - комедия
12:00 Аида - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство сериал
15:00 Майк и Моли - сериал
15:30 Трева - сериал
16:00 Приятели - ситком
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 Аида - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Относно Шмид - драма
22:00 Приятели - сериал
23:00 Трева - сериал
Nova TV

23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
Diema

07:45 18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес- сериал
10:00 Изчезнал по време на
акция - 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 Мръсният Хари 2 екшън
00:25 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova

07:30 Живот на
пауза - комедия
09:50 Северът и Югът - сериал
10:50 Безследно изчезнали сериал
11:45 Отплата - сериал
12:45 Северът и Югът - сериал
13:45 Сърца - романтика
16:10 Смахнатият професор комедия
18:00 Престъпни намерения сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Смахнатият професор 2
- комедия
23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал

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
- предаване на НТВ
17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
Ring.BG
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 21:45 ПРЯКО: УЕФА
реалити
Шампионска Лига:
21:00 Пълна лудница - шоу
Манчестър Сити - Аякс
22:00 Господари на ефира - шоу
22:30 Военни престъпления - 23:40 УЕФА Шампионска
Лига: Шалке - Арсенал
сериен

СРЯДА
7 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 с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00
Референдум
публицистично
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:15 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:00 Дързост и красота - тв
филм
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Баскетбол: Лукойл
Академик - Шарлероа/
Белгия/, среща от
турнира за Юрокъп пряко
20:00 По света и у нас
20:50 БНТ такси - ток шоу
21:00 Спортни новини
21:10 Падащи небеса - 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
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
18:00 Любов извън закона сериал

bTV - Да отгледаш Хоуп
23.30 ч. - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Столичани в повече 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
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Прокурорът - сериал
13:00 Хъртките
14:00 Анонимният Рекс сериал
15:30 УЕФА Шампионска Лига
- обзорно предаване
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
18:00 Извън играта - сериал
19:00 Прокурорът - сериал
20:00 Русия Премиер лига
обзор 2012
20:30 Шампионска Лига: Студио
21:30 Шампионска Лига:
Челси-Шахтьор - пряко
00:00 Шампионска Лига:
Обзорно студио
bTV Cinema

06:00 Излъжи ме сериал
07:00 Истуик - сериал
08:00 Срещу гравитацията сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Командо - eкшън
13:00 Излъжи ме - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Истуик - сериал
16:00 Искрящ цианкалий трилър
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Срещу гравитацията сериал
20:00 В дълбоки води - сериал
21:00 Блейд - екшън

ЧЕТВЪРТЪК
8 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
11:00 Денят отблизо с Мария
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 - детски
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова - ток шоу
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
20:40 БНТ такси - ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Падащи небеса - тв
филм
21:45 Студио Футбол
22:05 Партизан /Белград/ Интер , среща от турнира
за Лига Европа - пряко
23:50 По света и у нас
23:55 Зелена светлина рубрика
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 наблюдавасериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините

23:30 Добър ден да умреш - 06:50 Кунг Фу: Легендата
уестърн
продължава - сериал
07:45
18 колела на
bTV Comedy
справедливостта - сериал
06:00 Смахнато
09:00 Херкулес- сериал
семейство - сериал
10:00 Мръсният Хари 2 07:00 Клуб Веселие - сериал
екшън
08:00 Шаги и Скуби-Ду 12:30 Тайнствени афери детективи - анимация
сериал
09:00 Домашен арест - ситком
10:00 Относно Шмид - комедия 13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
12:00 Аида - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал 15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
14:00 Смахнато семейство 16:30 Херкулес - сериал
сериал
17:30
18 колела на
15:00 Трева - сериал
справедливостта - сериал
16:00 Приятели - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
17:00 Шоуто на Слави
19:00 Тайнствени афери 18:00 Аида - сериал
сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Не поглеждай назад - 20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
драма
22:00 Насилникът - екшън
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив 23:50 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
07:25 Без миг
- сериал
покой - трилър
00:00 Шоуто на Слави
09:45 Северът и Югът - сериал
Nova TV
10:45 Безследно изчезнали сериал
06:30 Здравей,
11:45 Отплата - сериал
България
12:45 Любовна диагноза 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:25 Клуб Нюз
13:50 Четири звезди 11:30 Бон Апети
комедия
12:00 Малки жени - сериен
15:50 Смахнатият професор 2
13:00 Новините на Нова
- комедия
13:30 Забраненият плод 18:00 Престъпни намерения сериен
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
19:00 Безследно изчезнали - сериен
сериал
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата - 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра 21:00 Капитан Корели - драма
19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
22:00 Господари на ефира
22:30 Военни престъпления - 23:30 От местопрестъплението:
Маями - сериал
сериен
23:30 Новините на Нова
Ring.BG
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 - 21:45 ПРЯКО: УЕФА
реалити
Шампионска Лига:
Diema
Селтик - Барселона
06:00 Неш Бриджис - 23:40 УЕФА Шампионска Лига:
Брага - Манчестър Юн
сериал

Kino Nova - Маслото на Лоренцо
21.00 ч. - драма
17:30 Лице в лице
18:00 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
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 Прокурорът - сериал
13:00 Хрътките
14:00 Реванш - комедия
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
18:00 ФИФА Футбол Мондиал
- обзорно предаване
18:30 Лига Европа: Студио
19:00 Лига Европа: Анжи Ливърпул - пряко
21:00 Лига Европа: Студио
22:00 Лига Европа: Атлетико
Билбао - Олимпик Лион пряко
bTV Cinema

06:00 Излъжи ме сериал
07:00 Истуик - сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Добър ден да умреш уестърн
13:00 Излъжи ме - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Истуик - сериал
16:00 Блейд
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
20:00 Добрите момчета сериал

21:00 Предсказание за края 23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 на света - екшън
реалити
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
Diema
bTV Comedy

07:00 Клуб Веселие
- сериал
08:00 Шаги и Скуби-Ду детективи - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Не поглеждай назад драма
12:00 Аида - 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 Аида - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Добре дошли в Музпорт
- комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
Nova TV

07:45 18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес- сериал
10:00 Насилникът - 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 Гладиатор - екшън
Kino Nova

07:40
В
светлината
на
прожекторите - екшън
09:50 Любовна диагноза сериал
10:55 Безследно изчезнали сериал
11:50 Отплата - сериал
12:45 Любовна диагноза сериал
13:45 Лоша вяра - комедия
15:30 Капитан Корели - драма
18:00 Престъпни намерения сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Маслото на Лоренцо драма
23:40 От местопрестъплението:
Маями - сериал

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
Ring.BG
19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 - NTV 20:00 ПРЯКО: УЕФА Лига
Европа: Олимпик М 21:00 Етажна собственост Борусия М
Новодомци - сериен
22:00 ПРЯКО: УЕФА Лига
22:00 Господари на ефира
Европа: Тотнъм 22:30 Военни престъпления Марибор
сериен
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Според
популярния
стереотип жената е същество въздушно, меко,
впечатлително, чувствително. Мъжът- силен,
решителен, умен. Между
другото в живота нещата не стоят така и с
всеки изминал ден е все
по - трудно да срещнем
т.нар. “истински мъж”
или “стопроцентовата
жена”.
1. Ако ми се предостави
възможност, обичам да
свиря първа цигулка в обществото.
А/ Не
Б/ Да
2. В затруднено или
спорно положение търся
подкрепа от най- близкия
си човек.
А/ Да
Б/ Не
3. За всяко нещо мога
с лекота да взема решение.
А/ Да
Б/ Не
4. В мен лесно може да
бъде предизвикано състрадание.
А/ Да
Б/ Не
5. Умея да устоявам авторитета си.
А/ Да
Б/ Не
6. Грижа се за външността си и това ми доставя удоволствие.
А/ Да
Б/ Не
7. Обикновено се старая да се приспособявам
към обстоятелствата, а не
да действам по първоначална подбуда.
А/ Да
Б/ Не
8. Понякога кокетнича с представителите на
противоположния пол.
А/ Да
Б/ Не
9. Притежавам голяма
психическа сила и независимост в действията си.
А/ Да
/Б/ Не
10. Винаги нося със
себе си огледалце.
А/ Да
Б/ Не
11. Мога не само да помня обидата, но и да платя
със същата монета.
А/ Да
Б/ Не
12. Не проявявам самообладание и не умея да
бъда хладнокръвен във
всяко едно положение.
А/ Да
Б/ Не
13. Смятам, че любовта
е съкровено преживяване, което не се нуждае непременно от показ.
А/ Да
/Б/ Не
14. Романтичен/ романтична съм.
А/ Да
Б/ Не
15. Характерът ми прилича на този на баща ми.
А/ Не
Б/ Да

ОТГОВОРИ:
От 0 до 5 отговора “А”:
Психически вие сте стопроцентова жена. Днес
това е рядко срещан човешки тип. Ако обичате
да готвите, да се занимавате с къщна работа и да
възпитавате децата, ако
сте меки и покорни- вие
притежавате всички заложби да станете въплащение на мъжкия идеал.
Истинският мъж ще ви
приеме такава, каквато
сте, достатъчно е това,
че ще ви обича. Ако сте
мъж- положението ви не е
за завиждане.

От 6 до 10 отговора “А”:
В зависимост от необходимостта вие проявявате
както типично мъжки, така
и класически женски черти,
умеейки да съчетавате мекостта с решителността
и впечатлителността с
благоразумието. Може би
понякога житейските обстоятелства ще изискват
от вас постъпки, които
според вас повече са свойствени на противоположния пол, но умението да се
приспособявате и голямата психическа гъвкавост
ще ви бъдат съюзници при
всякакви обстоятелства.

От 5 до 10 отговора “Б”:

Психически вие сте стопроцентов мъж. Решителност,
самостоятелност, независимост- това са вашите силни
страни. Умеете да бъдете
опора за друг човек и знаете
защо живеете на този свят.
Вашите житейски принципи
могат да предизвикат уважението на много хора. Ако
сте мъж, вашите отговори
навеждат на мисълта за известна схематичност и стереотипност на разбирането
ви за въпросите на пола и
собствената мъжественост.
Но ако сте жена- доволна ли
сте от себе си?

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Сега не бързате в работата, като Скорпионите трябва да
избягвате спорни теми с колеги, клиенти, даже с непознати. При Овните тенденцията е още от миналия вторник, приемат факта и оглеждат
проектите си, търсят подкрепа. С финанси ще се справите по-лесно, важното
е да стабилизирате връзките. Някои покрай дела се сближат с интересен човек, може да се влюбят.
ТЕЛЕЦ Започва нова седмица, но вие не бързате да споделите
идеите си с колеги и делови партньори, някои от знака направо си
чакат останалите да организират по-печеливша изява за екипа. Ако
Телците са случили на шефове, ОК. Иначе е редно да се хващате упорито за работа. И да са ви обещавали информация или друга помощ, сега вие
трябва да проправите път към успеха, ще има и критики.
БЛИЗНАЦИ През тази седмица се натъквате на доста трудности
в работата, а сте наясно, че делата ви трябва да бъдат уредени по
всички правила на занаята. Близнаците, които действат в екип, ще
се дразнят от некоректности на колеги, партньори, клиенти. Ще реагирате на мига, понякога и без благословията на шефове. С техника бъдете
по-търпеливи и ако специалисти ви съветват нещо, правете го.
РАК Подбирате много внимателно задачи и колеги за обща дейност, не ви се ще да влачите на гръб хора, които само приказват.
Раците упорстват и в работата, и за овладяване на нови делови умения. Все пак не си избирайте много натоварен режим, бързо ще се
уморите, а тогава са възможни пропуски, грешки. По-търпеливите постигат
висок резултат, идват още хубави оферти.
ЛЪВ Не подценявайте препоръките от предишни дни да търсите
делови сътрудници или помощ за по-тежките задачи. Някои Лъвове
смятат, че могат да се справят с всичко, нали късметът е на тяхна страна... Така е, но предпазливост не е излишна, а и работата предполага
много по-добра организация. Вие лесно се палите, но има куп пречки, да не
пречупят ентусиазма ви за майсторска изява.
ДЕВА Предстоящата седмица ви изправя пред делови трудности,
вероятно имате идея как да се справите. Девите да потърсят благословия на шефове или други влиятелни личности за начинанията си,
скоро ще се види, че търпението им си е струвало. Ако не сте доволни
от приноса на колеги, покажете го тактично, има условия да заздравите партньорството или да привлечете трудолюбиви и оправни хора.
ВЕЗНИ Сега не сте в особено силна делова позиция, затова внимателно подбирайте професионалните си задачи, хората за екипа си.
Група Везни улавят, че се е завъртяла колегиална интрига, но с такт
ще я разплетат и парират. Ако се хващате с нови неща, укрепете тила
си, няма да има време за отстъпления, преработки и пр. Мнозина получават
най-ценни съвети от по-опитни близки.
СКОРПИОН И вие като Овните трябва да се пазите от остри спорове, макар че в деловата сфера има немалко поводи. Част от Скорпионите гонят бърза кариера, след време ще разберат, че задълженията им са рутинни и скуката цеди силите им, макар заплатата да е
добра. Други имат интересен делови план, търсят спонсори и партньори, от
настойчивостта им зависят много неща.
СТРЕЛЕЦ Началото на седмицата ви изправя пред неочаквани
делови пречки, май се налага да преустроите плановете си за изява,
печалби. Стрелците да се грижат всичко вкъщи да е спокойно, другото ще се нареди от само себе си. Трудите се упорито и сравнително
бързо ще се оправите, някои мислят за започване на друга работа. Възможност има, но е свързана с преместване, много пътувания.
КОЗИРОГ Упорствате много по личните си професионални планове. И да сте споделяли идеи с близки и колеги, надали околните са ви
подкрепили. Козирозите обаче са направили точния избор и постигнатото е достатъчно красноречиво и за уменията, и за далновидността
им. Ако улавяте интрига в екипа, ще се дистанцирате, атмосферата не ви харесва, но не може да ви уязви.
ВОДОЛЕЙ Започва нова делова седмица, но вие няма да се изтъквате много в екипа или в професионалната си област. Водолеите имат
интересни планове за изява и печалби, но за момента едва ли могат да
започнат реализацията, така че не им трябва да “разлайват кучетата”...
Стъпка по стъпка подготвяйте начинанията, трупайте знания, привличайте
спонсори. Усилията ви обещават завиден успех.
РИБИ Новата седмица ви открива добри условия за изява и контакти. По усет Рибите се ориентират много точно в обстановката, в
големи екипи ще разпределят стриктно задачите и приносът им ще
бъде оценен по достойнство. Шефовете харесват трудолюбието ви,
колегите се радват на приятелското отношение и доверието ви. Вие пък сте
доволни от печалбите, виждате шансове за кариера.
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СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Снимки: MMIntervision
Голямото джумалийско хоро

Учени: Има живот след смъртта

Учени са успели да докажат теорията, че всеки
едни човек има
душа, която продължава да живее
след спирането на
сърцето. Както съобщават
лекариспециалисти, които
работят по програмата „През тунела
в пространството",
душата е нещо много по-фундаментал-

но от прост сбор неутрони, съобщава
Radar Online, цитиран от КРОСС.
В изследването
на учените се казва, че съзнанието
винаги е съществувало във Вселената, при това още от
времето на Големия
взрив.
Според тях, когато сърцето на човек
престане да бие,

информацията, която се пази в главния
мозък, не загива, а
продължава да се
разпространява във
Вселената.
Според учените,
именно така може
да се обясни и фактът, че много хора,
преживели клинична смърт, си спомнят за „бяла светлина" или за „тунел", в
който се оказват.

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

Математиката
причинява болка

Чувството на страх преди
решаването на задача по математика може да активира областите в главния мозък, които
отговарят за болката.
Учени от Чикаго доказаха, че
при хората, които изпитват прекалена тревожност при сблъсъка
си с математиката, само при чувството от очакването за решаването на задачата се повишава
активността на тези части от мозъка, които отговарят за физическото усещането на болката.
Това е първото невронно доказателство, което определя природата на субективното усещане за
математическа нервозност.
По-рано учените изясниха,
че и други форми на психологически стрес, като социално
отхвърляне или травмираща
раздяла, също могат да предизвикат усещане за физическа
болка.
Настоящето изследване е
било фокусирано върху степента на реакцията на болка, свързана с очакването, предизвикващо страх от събитието.

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

ÒÎÏ ÂÈÖ
Две циганки вадели
моркови на една нива. В
един момент едната изважда един морков и възкликва:
- Въъ, туй също, ка`т
на мойто Асан!
- Малей, толкуз гулям
ли ма?! - попитала учудена другата.
- Не ма-а-а, толкуз мръсен.

Пътува жена в маршрутка. Трябва да предаде
напред пари за билета.
Близо до нея седи друга
жена. Как да се обърне
към нея - на "ти" или на
"вие"? Разсъждава логически.
Тази маршрутка е експресна. Ако до сега не
е слязла, значи отива в
моят квартал. Отива с
бутилка вино, значи отива при някой мъж. Бутилката е скъпа, значи отива
при някой красив мъж.
В нашият квартал има
само двама красиви мъже:
мъжът ми и любовникът
ми. Тя не може да отива
при любовника ми, защото в момента аз отивам
при него. Значи отива
при мъжа ми. Мъжът ми
има две любовници - Катя
и Ани. Катя е в командировка.
- Ани, ще предадете ли
на шофьора парите за билет?
Момичето (учудено):
- От къде ме познаваш?

Катаджия спира автомобил, шофиран от
блондинка. - Вие какво, не
виждате ли какъв знак
има ей там? Блондинката премрежва поглед
в посока на знака, след
това бърка в чантата си,
накрая вади кутийка, отваря я, изважда отвътре
очила, слага си ги, пак поглежда към знака и казва:
- Не мога да кажа точно,
но според мен е препинателен?

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

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

Заплащане
веднага!

 0878/ 840 942

Продавам или давам под наем
МАГАЗИН /60 кв.м./ в района на „Борово око”  0887 36 95 92
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА ВИЛА в отлично състояние в местността „Кованлъка” – отремонтирана, обзаведена, с две тераси, ток и вода, вътрешен
санитарен възел; на леснодостъпно място; с панорамен изглед; с нотариален акт; 1 дка дворно място с
овошки, лозе и стопански постройки. Изгодна цена.
ПРОДАВАМ ГРОЗДЕ - ВИНЕН СОРТ
 0897 44 17 69

Продавам
Четири броя СЕКЦИИ с вградена диван-спалня
 0884 884 442
Продавам ОФИС в центъра на
Търговище (до Гарнизонния стол)
 0878 25 28 48

Продавам АПАРТАМЕНТ
/105 кв.м./ на ул. „Първи май”, ет.4.
Цена: 70 000 лв.  0894 510 200


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

