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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Големи риби по Никулден

Приключи ремонтът

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

Пътят Търговище – Разград
Светията ще бъде почетен, по стародав- е отворен за движение
мина много вреНие от „ТН” редовно УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
ната традиция, с повече и по-евтина риба меНе откакто
Карстен ви информирахме как- КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Навръх християнския празник Никулден
по
традиция
семейството се
събира около
п р а з н и ч н ат а
трапеза, на която има риба.
Обикновено
домакинята
поднася голям
шаран,
като
запазва част
от люспите и
дава от тях на
близките си, за да имат
повече пари през годината, както повелява
традицията.
За качеството на
продаваната ни риба
следят инспектори от
Областната дирекция
по безопасност на храните /ОДБХ/ и Изпълнителната агенция по ри-

барство и аквакултури
/ИАРА/ в Търговище. Д-р
Теодора Тодорова, началник отдел „Контрол
на храните” в ОДБХ,
съобщи, че проверките
по повод Никулден са
започнали още в началото на седмицата.
В първите дни са проверени обекти, в които

Расмусен, ръководител
на отдела за България
в Европейската комисия, изказа мнението
си за пътя Търговище
- Разград, който „сваля” бъбреци. Уверени
бяхме, че думите на
„западняка”-европеец, посетил Търговище,
няма да останат нечути
и мерки ще бъдат взети.
И ето, че се случи. На
пътя, свързващ двата
областни центъра старсе продава жива риба. тираха ремонтни дейТакива има в районите ности.
около
кооперативния
пазар, болницата, зад
централна поща и др.
Освен тях инспекторите
са следили и за спазването на разпоредбите
в търговски обекти и
заведения за обществено хранене. В сряда,
5 декември, бяха проверени всички големи
магазини в Търговищко.
Констатирани нарушения при съхранението и
продажбата на рибните
продукти
(на 3 стр.)

В подкрепа
на инвалидите

во се случва там и как на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
протичат строителните
работи по новата тех- Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
нология, използвана от
фирма „Пътинженериг- Острец, Надарево и други в община Търговище,
строй-Т” – Търговище. всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
Ето, че ремонтът на
пътя е завършен, а от За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Областната дирекция
Телефони за контакт:
на МВР информират, че
0601/2
01 35; 0601/2 01 37;
е и отворен за движе0885/790
121; 0885/ 790 151
ние.
По време на ремонт0897 99 88 69
ните дейности пътуващите до Разград бяха КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
пренасочвани да ползОбщина Търговище, Община Попово
ват обходния (на 2 стр.)
и Община Лозница

Атрактивни цени! Плащане веднага!
Тел. 0601 6 52 45

За една
благородна
идея
Свещеници от поповска духов-

на околия отслужиха водосвет в
скалния манастир при село Крепча

Снимка: Архив "ТН"

В Търговище

Ãîðÿ
Хората с увреждания честваха ñêëàä çà
Международния ден * БЧК – Търго- áèëêè
2013

вище им дари 100 пакета с храни
Катя НАКОВА
В понеделник, 3 декември, в Търговище бе
отбелязан
Международният ден на хората с
увреждания. В Клуба на
инвалида, да споделят
несгодата си, се бяха
събрали около 50 души,
членове на организацията. За случая тук бяха
зам.-областният управител Никола Найденов и кметът на община
Търговище
Красимир
Мирев.
Битката за оцелява-

не на хората с увреждания е оставена на
самите тях и на местните власти. Това каза
г-н Мирев в експозето
си пред инвалидите в
Клуба. Той отбеляза, че
не са малко проблемите
пред хората с увреждания в общината, но с положително отношение
и взаимен толеранс,
условията за живот на
онеправданите от природата могат да бъдат
подобрени. Закупуването на
(на 2 стр.)

на 4 стр.

В края на миналия
месец трима свещеници от поповска духовна околия отслужиха
водосвет в скалния манастир при опаченското село Крепча. Това
се случва 1000 години
след обитаването му
някога, съобщи директорът на Историческия
музей в Попово Пламен
Събев. Скалният манастир е паметник на

културата, изследван и
описан преди години от
археолози от Търговищкия исторически музей.
И по-точно, от днешния
откривател на мощите
на Св. Йоан Кръстител
край Созопол, проф.
Казимир Попконстантинов.
Идеята за служението е на архимандрит Серафим, който
от месеци работи за
превръщането на обителта в действащ манастир. Водосветът бе
за прослава на всички
български християнски
светци, за здравето на
жителите в селищата
наоколо, за доброто бъдеще на българския народ и държавата. Намерението на свещеника
е манастирът да бъде
посветен на „Всите български светии”.
Крепчанският скален манастир е изсечен във
(на 2 стр.)

Четвъртък, 6 декември 2012 г.
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Новата Народна партия
ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
За една
За бъдещето на кв. 39
и
достойнство"
благородна "Свобода
Дава заявка за участие в парламентарните избори
идея

(от 1 стр.) варовикови скали. Обявен е за паметник на
културата. В една от килиите
му са открити два старобългарски надписа, изсечени
на кирилица. За единия, полошо запазен, се смята, че
е най-стария открит на Балканите. Датиран е от проф.
Казимир Попконстантинов
от 921 г. сл. Хр. – времето на
цар Симеон Велики.
Манастирският комплекс
е разположен на три нива.
Освен килиите, той включва и манастирска църква и
църква-гробница. Църквата
с размери - 4 на 4 метра и
височина 2 метра е запазена, с вкопан в стената олтар,
ясно личат следи от кръстове, разказа Събев. Идеята
на архимандрит Серафим е
достъп да има само до църквата, за да се предпазят от
евентуални посегателства
надписите.
"ТН"

Или какви са намеренията на
фирма „Лора Х-2” в Търговище

Невин МУСТАФОВА,
БТА
Народна партия "Свобода
и достойнство" /НПСД/ дава
сериозна заявка за участие
в парламентарните избори
и в управлението на страната. Това заяви на пресконференция в БТА Корман
Исмаилов - единственият
издигнат кандидат за лидер,
избран с пълно мнозинство
на учредената в зала 3 на
НДК новата партия. Четири години ще работим за
осъществяване на своите
цели, заложени по устав,
учредителна и политическа
декларация. Прозрачността, медиите, вярното слово
и много сериозната организационна работа са найсилното ни оръжие, заяви
Исмаилов. Той представи
новоизбраното 13-членно
ръководството на партията,
което е съставено от бивши
депутати, от бизнесмени,
лекари, представители на
неправителствения сектор,
хора, занимаващи се с политическа дейност.
В ръководството на втора
позиция е Касим Дал, чиято
кандидатура за лидер също
е била издигната, но той си
е дал самоотвод. На следващо заседание новоизбраният лидер ще предложи
четирима свои заместници. Според Исмаилов това,
което се наблюдава днес
при политическата класа, е
"дистанцирането й от хората

и изкривяването на обществения интерес на избирателите".
Корман Исмалов заяви,
че сегашното управление
е грешно, защото "инфраструктурата и пътищата
не водят до икономически
растеж и заетост, от което
има най-много нужда населението". В отговор на
въпрос той каза, че скоро
на национален координационен съвет ще се уточни
участието на партията в
предстоящите парламентарни избори и евентуалните коалиционни партньори. Ще се търсят партии,
които споделят ценностите
на НПСД. Много партии
у нас не са адекватни за
времето си, включително и
ДПС, коментира още Исмаилов.
Ние правим нещо уникално, не правим партия за
лидера, каза Касим Дал.
По думите му това е екип,
който ще работи за хората,
без разлика на техния етнически и религиозен произ-

достави 100 пакета с плодове
и други продукти на хората с
увреждания. Всеки пакет е на
стойност 10 лв., каза Лиляна
Христова от Управителния съвет на Регионалната организация на СИБ. Международният
ден отбелязаха и членовете
на новоучредената структура
в Опака и тези в Попово.
За пореден път Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан и в
СОУ за деца с увреден слух
в областния град. Тук се обучават 87 ученици от 1-ви до
12-и клас. Те показаха своите
способности, таланти и успехи
по време на училищно тържество. Целта на ръководството
на училището при отбелязването на този ден е децата да
се почувстват равни с останалите, а това, че са ощетени от
природата да ги стимулира да
се трудят и да постигат повече.
В тържеството си учениците
бяха включили песни, танци,
драматизации. Имаше и викторина, свързана със законовите
права на хората с уреждания.

Само две седмици минаха откакто бе спечелен
рекорния в историята на
Българския спортен тотализатор джакпот от близо
9 500 000 лв. Тогава двама
души – от Перник и Бобошево, си поделиха печалбата. За съжаление, търговищенци не успяха да
улучат заветната комбинация от цифри в играта 6/49
тогава.
Но ето, че в неделния тираж на ТОТО 2 джакпотът
от 515 113 лв. бе спечен от
късметлия от Търговище.
Щастливецът е участвал
в играта с фиш с 4 обикновени комбинации, на
стойност 2,80 лева. А печелившата област, в която
са маркирани числата на
късмета е първа.
Джакпотът във второ
теглене на играта 6/49 на
Български спортен тотализатор остана непокътнат.
Също оцеля и джакпотът в
играта 6/42.

ход. Той посочи, че партията е учредена с участието
на 1015 делегати от всички
31 избирателни региона на
страната, в присъствието
на делегации на български
граждани в Турция, Белгия,
Холандия, както на делегации от Македония, Косово,
Черна гора. Предстои изграждането на структури
в Испания, Франция, Швеция. От ръководството коментираха още, че не са
партия, създадена по проект и "нямат за цел да отклоняват гласове от ДПС, а
да ги привличат".
Бел. ред.: Ще припомним на нашите читатели,
че „баща” на новата партия е народният представител от Търговищко Касим Дал, който се обяви
срещу политиката и напусна ДПС преди време.
Още тогава той загатна,
че ще работи за създаването на друга партия, която обаче ще повери на
младите и няма да иска
да бъде неин лидер.

В подкрепа на инвалидите Нашенец спечели джакпота
(от 1 стр.) дългоочаквания
специализиран автобус с рампа за хората в инвалидни колички се очаква да стане факт
до март 2013 г., каза още Мирев. И добави, че от услугите
на Дома за възрастни хора в
града биха могли да се възползват и членовете на местната организация на Съюза на
инвалидите в България. Вече
са били водени разговори
между общинското ръководство и директора на Дома за
предложената
възможност,
като от общината обещават да
предоставят автомобил, който
да превозва ползвателите на
Клуба от домовете им до Дневния център. Чудеса няма да
направим, няма и как, заключи Мирев, но увери, че е отворен към проблемите на хората
със специални потребности и
уговори среща с ръководството на местната организация
на СИБ в началото на идната
година, по време на която да
се обобщят нуждите на членовете й и да се уговори начина
за решаването им.
В този ден заявяваме нуждите си пред обществото, каза
председателят на ОО на СИБ
в Търговище Ваня Караиванова. Затова нека бидейки заедно споделим нелеката си
съдба и изкажем болките си,
призова тя. Членовете на Клуба на инвалида бяха поздравени от ученици от Първо ОУ
„Христо Ботев”, Второ СОУ
„проф. Никола Маринов”, от заслужилия артист от Търговище
Райна Минева и самодееца
Дана Стоилова.
По случай Международния
ден на инвалидите, организацията на Българския червен
кръст в областния град пре-

Приключи
ремонтът

(от 1 стр.) маршрут през
селата Здравец, Подгорица
и Чудомир. Така пътят Търговище – Разград се удължаваше с 10 км. Днес вече
могат да се възползват от
новоремонтирания пряк и
добре познат маршрут.
Припомняме, че рехабилитацията на пътя започна
на 24 септември и трябваше
да премине на два етапа –
през есента и пролетта на
идната година. След като в
края на октомври приключи
първият етап, на обща стойност близо 3 160 000 лв., от
националния бюджет бяха
отпуснати
допълнителни
средства. С още 2 500 000
лв. бяха извършени и дейностите, предвидени за пролетта.
Ремонтните дейности в
участъка включваха студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина
25 см., машинно полагане
на плътна асфалтова смес
на пластове, попълване на
банкети, полагане на хоризонтална маркировка и др.

Îò ñåäìèöà â Òúðãîâèùå ñå ãîâîðè çà ñòàòóòà íà òåðåíà íà
áèâøèÿ áèòàê, êîéòî â ìîìåíòà å ïàðêèíã. Ìåñòíèÿò ëèäåð íà
ÑÏÑ „Çàùèòà” Êðàñèìèð Ðóñåâ å ïîäàë âúçðàæåíèå îòíîñíî íàìåðåíèåòî íà ôèðìà „Ëîðà Õ-2” ÎÎÄ äà îáåäèíè òåðåíà â êâ. 39
ñ ïëîù îò 3 000 êâ.ì. ñúñ ñúñåäíèÿ íà íåãî, ÷èåòî ïðåäíàçíà÷åíèå
å çà àäìèíèñòðàòèâíî-òúðãîâñêè óñëóãè. Ïðèïîìíÿìå, ÷å âúâ âðåìåòî êúì òåðåíà èìàøå èíòåðåñ îò ãîëÿìà òúðãîâñêà âåðèãà, à
èíâåñòèòîðñêèÿò èíòåðåñ áå îòõâúðëåí ïðè ãëàñóâàíå â Îáùèíñêèÿ ñúâåò. Ïî-êúñíî ïðè ïðîâåäåí òúðã çà èìîòà ñòàòóòúò å
ïðîìåíåí îò „îáùåñòâåí ïàðêèíã è òúðãîâñêà äåéíîñò”, íà „îáùåñòâåí ïàðêèíã” è å çàêóïåí ïî íàäëåæíèÿ ðåä îò òúðãîâèùêàòà ôèðìà ïðåç 2009 ã.
Íååäíîêðàòíî íà ïèòàíèÿ íà ãðàæäàíè îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ å îòãîâàðÿëà, ÷å ïðåäíàçíà÷åíèåòî íà îáåêòà íå ìîæå äà
áúäå ïðîìåíÿíî, êîåòî å è òî÷êà îò äîãîâîðà. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà áå íàïðàâåíî çàïèòâàíå îò ÃÅÐÁ, äàëè ñà ñïàçåíè ñðîêîâåòå
çà âúâåæäàíåòî ìó â åêñïëîàòàöèÿ è ïîëçâà ëè ñå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå. Òîãàâà êìåòúò íà îáùèíàòà Êðàñèìèð Ìèðåâ îòãîâîðè, ÷å å
ñïàçåí äâåãîäèøíèÿò ãðàòèñåí ñðîê çà èçãðàæäàíåòî è îòâàðÿíåòî ìó çà ïîëçâàíå.
Ñïîðåä Ðóñåâ, îáùåñòâåíà òàéíà å, ÷å èìîòúò íèêîãà íå å áèë
çàêóïåí, çà äà áúäå ïîëçâàí êàòî îáùåñòâåí ïàðêèíã. Òúé êàòî ñîáñòâåíèêúò âå÷å å çàÿâÿâàë, ÷å ùå ãî ïîëçâà êàòî îáñëóæâàù ïàðêèíã ñ 50 ìåñòà íà àäìèíèñòðàòèâíî-òúðãîâñêàòà ñãðàäà, êîÿòî
ùå áúäå èçãðàäåíà â ñúñåäåí íåãîâ èìîò.

В Çàëà
Търговище
откриха зала на дарителя
íà äàðèòåëÿ áå îòêðèòà â÷åðà, 5 äåêåìâðè, â Ñâåùàðîâàòà êúùà â Òúðãîâèùå. Èíèöèàòèâàòà å ïî ïîâîä Äåíÿ íà äàðèòåëÿ, ñúîáùè äèðåêòîðúò íà Ðåãèîíàëíèÿ èñòîðè÷åñêè ìóçåé
Ìàãäàëåíà Æå÷åâà.
Òóê áÿõà ïîäðåäåíè ìóçåéíè äàðåíèÿ îò ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè, à íà äàðèòåëèòå áÿõà âðú÷åíè ñâèäåòåëñòâà. Â åêñïîçèöèÿòà
ìÿñòî ñà íàìåðèëè ïîâå÷å îò 120 åêñïîíàòà - âîåííè óíèôîðìè,
òúêàíè, ãðàäñêè ìåáåëè, äîêóìåíòè. Îñîáåí èíòåðåñ ïðåäèçâèêà
êóôàðúò íà äÿäîòî íà Ìàðèÿ Îâ÷àðîâà, ñ êîéòî å ïúòóâàë êàòî
èêîíîìè÷åñêè åìèãðàíò â ÑÀÙ. Êàêòî è ëåêàðñêàòà ÷àíòà íà
Ïî÷åòíèÿ ãðàæäàíèí íà Òúðãîâèùå, õèðóðãà ïðîô. Ãàí÷î Ïàïóðîâ.
Åêñïîíàòèòå òóê ùå áúäàò ïåðèîäè÷íî ïîäìåíÿíè, óòî÷íè Æå÷åâà. È äîáàâè, ÷å òàçè åêñïîçèöèÿ å âñúùíîñò ïúðâèÿò åòàï îò
îñâåùàâàíåòî íà Ñâåùàðîâàòà êúùà, ïîäàðåíà íà ìóçåéíèÿ êîìïëåêñ ïðåç 2009 ã.
Â íàâå÷åðèåòî íà Íèêóëäåí èçðàçÿâàìå óâàæåíèå, ïî÷èò è áëàãîäàðíîñò êúì íàøèòå äàðèòåëè, êîèòî íè ïîäêðåïÿò â äèðåíåòî è îïàçâàíåòî íà èñòîðè÷åñêàòà ïàìåò è íàñëåäñòâî, êàçà
îùå Æå÷åâà.

Стартира
подготовката за референдума
Êîíñóëòàöèèòå íà êìåòà íà Òúðãîâèùå Êðàñèìèð Ìèðåâ ñ
ïðåäñòàâèòåëè íà Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò çà ïðîâåæäàíå íà
íàöèîíàëíèÿ ðåôåðåíäóì íà 27 ÿíóàðè 2013 ã. ùå ñå ïðîâåäàò íà
10 äåêåìâðè, ïîíåäåëíèê, â çàëà 28 íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Â ñðåùèòå ó÷àñòèå ùå âçåìàò îùå ðåãèîíàëíèòå ðúêîâîäñòâà íà ïàðëàìåíòàðíî ïðåäñòàâåíèòå ïàðòèè è êîàëèöèè è ÏÏ
„ÍÄÑÂ”.
Öåëòà å äà áúäàò îïðåäåëåíè ñúñòàâèòå íà 101 ñåêöèîííè èçáèðàòåëíè êîìèñèè è åäíà ïîäâèæíà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ çà ïðîâåæäàíå íà ðåôåðåíäóìà çà ÿäðåíà åíåðãåòèêà.
Êìåòúò óâåäîìÿâà æèòåëèòå íà îáùèíàòà, ÷å ñà îïðåäåëåíè
ìåñòàòà çà ãëàñóâàíå íà òåðèòîðèÿòà íà Òúðãîâèùå è íàñåëåíèòå
ìåñòà, êàêòî è ñà ÿñíè ìåñòàòà, êúäåòî ùå áúäàò îáÿâåíè èçáèðàòåëíèòå ñïèñúöè çà ïðîâåæäàíå íà íàöèîíàëíèÿ ðåôåðåíäóì. Çà
ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ ãðàæäàíèòå ìîãàò äà ñå îáðúùàò êúì
ñëóæèòåëèòå â Öåíòúðà çà àäìèíèñòðàòèâíî îáñëóæâàíå.

Филиз Хюсменова

Призовава за подкрепа

Европейският информационен център на евродепутата Филиз Хюсменова
в Търговище изпрати писма
до 17 средни училища от
областта. Чрез тях Хюсменова призовава учениците да се присъединят към
кампанията за изпращане
на имейли до членовете на
Европейския парламент с
молба за подкрепа на внесен документ. Става дума
за Декларация за участието на деца и млади хора
в борбата с изменението
на климата. Един от петимата вносители е българският евродепутат Филиз
Хюсменова. За да стане
задължителна за Европейската комисия декларацията трябва да събере
подписите на повече от
половината евродепутати,
обяснява координаторът на
Европейския информационен център в Търговище
Халисе Ахмедова.
В декларацията се посоч-

ва, че последиците от изменението на климата ще стават все по-тежки. През 2050
г. на днешните деца ще се
налага да се борят с тях.
Мнението на вносителите е,
че децата трябва да участват при взeмане на решения
относно климатичните промени и трябва да получават
необходимото образование
за това.
В писмата още се посочва, че през последния век
човешката дейност е променила значително химичния
състав на въздуха, нивото
на въглерод се е покачило с 25%, на азотен окис с
19%, а на метан със 100%.
В резултат на това планетата се затопля изключително
бързо и в момента средната
температура на Земята е 15
градуса по Целзий. Учените са категорични, че към
естествената промяна на
климата се добавя рязко затопляне вследствие на човешката дейност.

Четвъртък, 6 декември 2012 г.
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За свободата
на
брата
роб
В памет на героите
Омуртаг
100 години от Балканската война

Уважение и признателност – това са чувствата,
които предизвикват стоицизмът и лишенията, подвигът
и саможертвата на героите,
дали живота си за Родината, за свободата на брата
роб, за единна и целокупна
България! И за да дадат материален израз на тези си
усещания, оцелелите бойни
другари, роднините и близките издигат паметници. Нашите предшественици не правят
изключение.
Многобройни са посветените на войните паметници в
селищата на Търговищка област. Тук ще спонем само два
от тях – най-стария и най-красивия, най-внушителния.
Един от първите паметници
не само в нашия
край, но и в България е построен
в с. Светлен. Докато повечето от
паметниците са
в чест на загиналите през всички
войни, светленският е посветен
точно на загубилите
живота
си през Балканските войни. Ето
какво четем в летописната книга
на първоначалното училище в
с. Светлен. Летописната бележка
е за 1914/1915
учебна година:
“/…/ По инициатива на учителите, с иждивенията на
всички ратници от селото
в Балканската война, построи се паметника пред
училището – в чест на загиналите през войната войници Аязларчени. /…/
Впоследствие скоропреминалата Балканска война
живота заскъпна, поради което учителските заплати
се още повече влошиха.
В селото придойдоха бежанци от Одринско, поради
което числото на учениците се увеличи – увеличи се и
персонала с 1 учител. /…/”
Търговищкият
паметник
е значително по-късен. Той
е посветен на загиналите от
града по време на СръбскоБългарската,
Балканската,
Междусъюзническата и Първата световна война.
Идеята възниква на 3 януари 1926 г. Общото събрание
на Дружеството на запасните
подофицери “Съгласие” решава “да се съберат средства за издигане на паметник на падналите във
войните: 1885, 1912, 1913,
1915 – 1918 година наши
съграждани от града и
околията”. Създаден е специален фонд. За благородното дело дават своята лепта
занаятчии, земеделци, търговци – бойни другари, бащи и

Светлин БОЖИНОВ
От изразителния барелеф на
южната страна гледа одухотвореното лице на Ботевия
знаменосец и наш съгражданин Никола Симов – Куруто. От източната и западната
страна са вградени барелефи
с епизоди от войните.
Подвигът на 49 офицери,
67 подофицери и 825 войници от града и околията намира признание, а паметта им
– покой. Задоволство звучи
в думите на бойните им другари: “… издигнахме тук този
паметник за вечни времена.
Той ще напомня на бъдещите
поколения за героизма и подвизите на тези, които се жертваха за Отечеството”.
Но паметникът не остава
там “за вечни времена”. На 3
октомври 1950 г. управата на
Търговищкия градски общински съвет решава той да бъде
демонтиран. Времето до 1968
г., когато е поставен на сегашното си място, паметникът
престоява захвърлен на склона над езерото…

братя на загиналите в бой за
Родината.
На 29 октомври 1934 г. дружеството решава да закупи
парцел в центъра на града
(днешният площад “Свобода”)
за бъдещия монумент. Не става нужда мястото да се купува. Парцелът е отстъпен като
дарение от собственика – мюсюлманската вероизповедна
община в Търговище. Вероятно
този благороден жест е израз
на почит и и към паметта на
членовете на тази община, оставили кости по бранните полета на България като част от
българската армия.
На 6 октомври 1937 г. обявеният от Дружеството на запасните подофицери конкурс
е спечелен от проекта с мото
“Устрем № 1” на даровития
скулптор Любомир Далчев, а
на 7 апр. 1938 г. е положен основният камък на паметника.
На площада се трупат близки на загиналите, участници
във войните, държат се речи,
отслужва се неизбежният мо-

Откри областният управител
Митко Стайков

Нов Ресурсен център за
деца със специални образователни потребности бе
официално открит от областния управител Митко
Стайков в понеделник, 3
декември, в Омуртаг. На
откриването присъстваха Христо Христов, който
е директор на Ресурсния
център, началникът на
Регионалния инспекторат
по образованието Невяна
Захариева и др.
„Тази база доказва, че
продължаваме да мислим
за децата и искам да пожелая на директора и на
целия екип на Ресурсния център много успехи,
здраве и щастие”, заяви
при откриването областният управител. Заедно с
Христо Христов и гостите
те разгледаха новата и
модерна база.
Центърът е ремонтиран и оборудван по европейски модел. В него
има логопедичен кабинет
с огледало, в който специалистите ще работят
с деца със смущения в
говора. В кабинета е внедрена и модерна апаратура за прилагане на т.нар.
биофидбек терапия. Тя се
осъществява под формата на игра и има за цел
стимулиране на мозъчната дейност. За хиперактивните деца е изградена
сензорна стая, в която
има вибриращ стол за релаксация със специални
слушалки и очила.
Базата в Омуртаг е трев тата в областта след Търговище и Попово.

Снимки на паметниците
Светлен и Търговище
лебен, войската преминава в
церемониален марш. В основите на паметника е зазидан
Ученическо портфолио въстъклен буркан, съдържащ
специален акт, вестници, ка- веждат и в търговищки училендари и списък на загина- лища. Това съобщи Дарина
лите офицери и войници от Георгиева, началник отдел в
Регионалния инспекторат по
града.
На 4 юли 1939 г. памет- образованието в Търговище.
никът е тържествено открит. Идеята на нововъведението
“Градът" – четем в специ- е да се търсят силните страалния брой на в. “Подем”, ни на ученика и да се стимупосветен на събитието – бе лира неговото развитие.
обкичен с много знамена и
Ученическото портфолио
зеленина около всеки елек- е иновационен метод за
трически и телеграфен оценяване, обяснява Георстълб[…] Още в събота гиева. До момента такива са
започнаха да пристигат въведени в две училища от
стотици селяни от близ- областта - в III ОУ „П.Р. Слаките села и много наши вейков” в Търговище и ОУ
съграждани, […] живеещи „А. Страшимиров” в поповдругаде”. Вечерта е прове- ското село Светлен. Портдена “величествена заря фолиото, като съвременна
с церемонии”, а на другата образователна технология,
сутрин паметникът е открит допринася за формирането
от началника на Шуменския
гарнизон в присъствието на на важни житейски умения
много граждани, гости и офи- у учениците – за общуване с
циални лица. Между тях са другите, за участие при взепроф. Никола Маринов и ав- мане на решения, за водене
на преговори, за кариерно
торът Любомир Далчев.
Устремените в атака бъл- развитие и повишаване на
гарски войни застават на ве- възможностите за професична стража в самия център на онален избор. Възможностграда (в югоизточната част на ите, които създаването и
площад “Свобода”). Под тях, поддържането на ученичевърху облицования с винено- ско портфолио предполага
червен лакатнишки камък пи- са свързани и с подобряваедестал, се чете: “Вечна сла- нето взаимодействието учева на падналите за Родината”. ник-учители-родители.

Ученическо портфолио
От образователния инспекторат
допълват,
че
ще започнат да използват
разнообразни по формат
и съдържание ученически
портфолиа, които ще бъдат
споделени като практика, за
да се усъвършенстват създадените модели.

Големи риби...

(от 1 стр.) не бяха установени.
И днес няма да бъдат подминати търговците на риба,
уверяват от контролните органи в Търговищко. Инспекторите следят за произхода
и съхранението на предлаганите продукти, както и за хигиена на търговците. От д-р
Тодорова научихме още, че
лондри с риба имат право да
изнасят само собствениците
или наемателите на търговски обекти, като с това се
цели хигиенните изисквания
да бъдат спазвани и да има
възможност за подмяна на
леда при продажбата на незамразена риба. Директорът
на ИАРА в Търговище допълни, че няма установени
нарушения при риболова от
водоемите в областта.

Днес, 6 декември,
отбелязваме деня на
Свети Никола. Той е
покровител на моретата, моряците и рибарите. Затова по традиция
на трапезата трябва
да има риба, най-често шаран. 6 декември
е и празник на банкерите и търговците.
Св. Никола е роден
през трети век в Патара,
днешна Мала Азия. Води
праведен монашески живот
и е избран за архиепископ
на град Мир, Ликийска област. Умира през 342 г.
Култът към светеца - като
покровител на моряците и
рибарите, прониква рано в
българските земи. В народните вярвания той плава на
златен кораб, който винаги
пристига там, където имат
нужда от чудотворната му
десница. На него Бог е отредил силата да усмирява бурите и морските стихии и да
спасява изпадналите в беда
сиромаси.
Според легендата, по
време на силна морска буря
светецът спасил с молитви
моряците на кораба, с които
пътувал към Божи гроб. Според друга, светията запушил дупка в кораба с шаран
и възкресил моряк, починал
при падане от най-високата
мачта.
В образа на Свети Никола се преплитат чертите на
добродетелния християнин и
на езическия бог Посейдон.
Смята се, че когато е ядосан,
светецът причинява бурите и
ураганите. Затова на Никулден моряците остават на сушата. На Никулден свършва
сезонът на есенния риболов,

който се отбелязва с угощение и почерпка от рибарите
и търговците на риба.
На този ден ставало
разделянето между рибарите на спечеленото през
сезона. Като празнували
и правели едновременно
с това равносметка, те не
забравяли да свият венец
от бръшлян и да го пуснат в
морето - за онези, които не
са се върнали на брега.
Поверието гласи, че когато се прави нова лодка,
в нея трябва да се вгради
икона на Свети Никола.
Вярва се, че тя пази лодката от бурите и ветровете. С
иконата на светеца жените
на рибарите излизали по
време на морска буря на
брега и я потапяли до три
пъти във водата, като заклинание да се върнат мъжете
им живи и здрави. В миналото рибарите не излизали
в морето без молитва пред
иконата на свети Никола.
На Никулден се подрежда празнична трапеза, на
която задължително се
поднася специално ястие рибник, приготвено от прясна риба, най-често шаран,
като курбан за преживяно
нещастие, избегната беда
или просто за здраве и благополучие на къщата.

Награди за конкурса

„Какво е Европа за мен?”
Победителите в конкурса
за есе „Какво е Европа за
мен?”, организиран в рамките на седмицата „ЕвропаБългария” бяха наградени
в понеделник от областния
управител на Търговище Митко Стайков. Награждаването бе само част от проявите,
които се проведоха по време на публична дискусия,
в която участваха ученици
от средните училища в Търговище, Попово, Опака и
Омуртаг. Форумът се организира под патронажа на областния управител и областния читалищен съвет.
Първо място в конкурса
спечели Симона Иванова от
I СОУ „Св. Седмочисленици”, съобщават от областната администрация. След нея
се нареждат Деян Недялков
от гимназия „Христо Ботев”
Попово и Владимир Владимиров от II СОУ „проф. Н. Маринов” Търговище. Всички те
получиха грамоти и парични

награди.
Победителят в конкурса
Симона Иванова прочете
своето есе, което послужи
като основа и даде старт на
дискусията, в която се включиха ученици, учители и гости. В началото на проявата
Илмира Илиева - сътрудник
на депутата в Европейския
парламент от групата на
ЕНП Илиана Иванова, представи своя презентация за
предимствата, които дава
ЕС на гражданите на всяка
една страна-членка.
Ученици от I СОУ „Св.
Седмочисленици” и от гимназия „Христо Ботев” също
представиха свои презентации, в които чрез снимки
разказваха за своите гостувания в страни от Европейския съюз, осъществени по
различни проекти.
Според програмата за
седмицата „Европа-България” в Търговищка област,
до 7 декември всяко едно
читалище
в областта
ще
организира прояви
посветени
на отбелязването
на
5-те
години
членство
на България в ЕС.

Четвъртък, 6 декември 2012 г.
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Проблеми със съня - причини
Известно е, че на
човек средно са му необходими около осем
часа сън, за да се чувства бодър и в кондиция. Много хора обаче
не успяват да си осигурят това време за
сън и то не само защото не разполагат
с такова, но и защото
вместо да спят, ги
спохождат тревожни
мисли, въртят се с
часове, преди да заспят, или страдат от
други разстройства
на съня. Каква е причината за тях и за
безсънието? Учените
са посочват няколко
масови грешки, които всички допускаме
и които водят до нездравословен, непълноценен или изобщо
липсващ сън. Ето ги и
тях.
1. Двойна аларма.
Много хора настройват
алармата да иззвъни
няколко пъти, като стават едва след последния
сигнал. Така си мислят,
че печелят някоя и друга минута сън в повече.
Това може да е така, но
не решава проблема с
липсата на сън, а и е доказано, че прави човек
да се чувства по-уморен
през деня. Затова – не
го правете, съветват експертите.
2. Лягане по различно време. Това е сериозна грешка, тъй като
организмът се обърква
тотално. Той би се справил много по-лесно с
липсата на достатъчно
сън, ако човек си лягаше
системно по едно и също
време всеки ден. Ако
такова устойчиво време
не съществува, тялото
може да се разбунтува.
Биологичните ритми излизат „извън строя“, което води до безсъние и
умора.
3. Навикът да се пие
много чай или кафе.
Много хора дори не се
замислят, че приемат
тонизиращи
напитки
повече, отколкото им е

АВСТРИЯ:

необходимо. Дори лекарите обаче препоръчват
този тип напитки да се
пият преди обяд, а след
това да се поемат само
питиета, несъдържащи
кофеин. Този компонент
влияе на организма
в продължение на 12
часа след неговото приемане, припомнят специалистите.
4. Тревожни мисли.
Въпреки че не винаги
може да преодолеете
тяхното присъствие в
късните часове на деня,
не позволявайте точно този тип мисли да ви
връхлитат, когато си лягате. Не обмисляйте превратностите в живота си,
когато се намирате в леглото. Необходимо е да се
освободите от „тежките“
мисли поне час, преди да
заспите. Затова вземете
вана или почетете книга,
преди да си легнете. Така
ще пристъпите към сън в
максимално добро разположение на духа.
5. Дневен сън. Навикът да се спи през деня
може да промени естествения ритъм на сън
на човека. Хората, които
спят през деня, може да
имат проблеми със заспиването вечер. Ако не
можете без дневен сън,
направете го преди 16 ч.
При това следобедният
сън не трябва да е продължителен – той трябва
да трае не повече от 30
минути.
6. Спане на светлина.
За да заспите максимал-

В Търговище

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

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

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

В склад за билки в промишлената зона на Търговище възникнал пожар във
вторник. Това съобщиха от
пресцентъра на Областната
дирекция на МВР. Няма човешки жертви. Огънят вече
е локализиран.
Сигналът за пожара е
подаден на тел. 112 около
12,45 часа. Огънят е обхванал сградата, вследствие на
който са изгорели 200 кв.
м. покривна конструкция и
различни по количество и
вид билки. В погасяването
му са участвали пет автомобила на районната служба
„Пожарна безопасност и
защита на населението” в
Търговище. Огънят бе своевременно
локализиран
и намиращите се наоколо
складови помещения останаха незасегнати.
От полицията съобщиха,
че работят по изясняване
причините за възникване на
инцидента, а щетите са на
неустановена стойност. По
случая е образувано досъдебно производство.

но бързо, ви е необходима пълна тъмнина. Опити с мишки са показали,
че дори малка светлина
по време на сън е способна да провокира у
гризачите
депресия.
Според невробиолозите
човешкият мозък реагира по подобен начин. Затова не трябва да се спи
на нощно осветление,
а прозорците трябва да
са с плътно дръпнати заведи, за да не прониква
светлина отвън.
7. Похапване на
сладко преди сън. Не
само че не е полезно
за добрата форма, но
и вреди на добрия сън.
Повишеното ниво на
захар може да причини неспокоен сън и да
доведе до чести събуждания през нощта. Ако
имате нужда да хапне-

те нещо преди лягане,
то нека това да бъдат
протеинови хранителни
продукти.
8. Алкохол преди лягане. Понякога
чаша вино помага да
се отпуснете и част от
нервното напрежение
да отпадне. Но нещата не са толкова розови. Дори да успеете
да заспите по-бързо,
алкохолът ще затрудни
работата на сърцето и
ще намали значително продължителността
на т.нар REM фаза на
съня. Човек спи неспокойно и се събужда
често. При хора, които
не могат напълно да се
отпуснат, се наблюдават неконтролируеми
съкращения на мускулите и отялото бързо
се уморява.
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Виена - с най-добро
качество на живот

Виена е обявена за
четвърти пореден път
за града, който предлага най-добро качество
на живот в света. Това
показват резултатите от
проучване за 2012 г. на
американската консултантска компания Мърсър.
В класацията се оценява
политическият,
социалният и икономически климат, медицинското обслужване,
възможностите за образование и качеството на
обществения транспорт,
електро- и водоснабдяването в 221 града, съобщиха за БТА от кметството на австрийската
столица.
Взети са предвид наличието на жилища и
места за спорт и отдих,
както и качеството на
обществените услуги и
екологичната обстановка.
В началото на класацията отново са градовете в Западна Европа,
които традиционно имат
силни позиции. Сред
първите 25 града от цял
свят, предлагащи найдобри условия за живот,
15 са европейски. На
последно място в класацията отново е иракската столица Багдад.

РУСИЯ:

Без споразумение
за банковия надзор

ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ:

Министрите на финансите на членките на ЕС не
се споразумяха за приемането на новата система
за банков надзор в рамките на общността, съобщи
АФП. Решението им е отложено за срещата в сряда другата седмица.
Четири часа преговори
между ковчежниците от
европейските членки не
стигнаха, за да бъде дос-

тигнато до единодушие.
Така решението е отложено за 12 декември, сряда,
когато е следващата среща на финансовите министри. Преговорите между
финансистите на държавите от еврозоната пък е
насрочена за следващия
ден, 13 декември.
Така или иначе обаче,
малко вероятно бе решението да бъде взето.
Самият банков надзор
бе приет от лидерите на
страните в ЕС още на 19
октомври.
Тогава на среща на
върха държавниците се
споразумяха за въвеждането му и решиха до края
на 2012 г. да постигнат решението за конкретните
му параметри.

Ще финансира турска АЕЦ

Президентът
Путин
заяви, че Русия напълно
ще финансира проекта за
създаване на АЕЦ „Акую”
в Турция.
"Инвестицията е доста
сериозна - 20 млрд. долара. Ние ще финансираме
изцяло този проект. Наймалко 25% от средствата
ще бъдат вложени за създаването на работни места в Турция", заяви Путин
в Истанбул след разговори с турския премиер
Реджеп Ердоган.
Първият блок на ядрената АЕЦ "Акую" ще бъде
готов до края на 2019 г.,
а целият проект ще бъде
завършен до 2022 г., заяви шефът на "Росатом"
Сергей Кириенко.
Първата турска АЕЦ
„Акую” в Мерсин трябва да бъде построена до

Необходими продукти за 4 порции:
600 гр. свинско контрафиле; 2 глави лук; 1
телешки бульон; 1 ч.л. млян черен пипер; 1 ч.л.
млян кимион; 2 ч.л. чубрица; 1 с.л. соев сос; ; 3-4
скилидки чесън; 100 мл. бяло вино; 0.5 кг картофи; 2 пресни червени домата; 3-4 стръка пресен
лук; 100 мл. олио
Начин на приготвяне:
Филето се почиства с остър нож от ципи и остатъчни тлъстини. Нарязва се на четири еднакви
парчета. Всяко от тях се начуква през пластмасово фолио с кухненско чукче до дебелина 5-6
мм. Получените тънки шницели се разрязват
по средата. Получените карета се поръсват с
черния пипер, кимиона и чубрицата. Почистените глави лук се разрязват на половини и се
нарязват на тънки полумесеци. В дълбока купа
се смесват каретата и лука. Заливат се с 2 с.л.
олио, соевия сос и скилидките чесън и се оставят да отлежат 1 час в хладилника.
Грилтигана се загрява до умерена температура. Каретата се пекат заедно с лука по 3-4 минути от всяка страна. По средата на печенето
се налива от виното и 1 с.л. олио и се поръсват
със стрития телешки бульон. Обелените картофи се нарязват на пръчици и пържат в останалоХиляди студенти изто сгорещено олио. Каретата се поднасят върху
канапе от пържени картофи и тънки резенчета лязоха по улиците на
домати, поръсени със ситно нарязан зелен лук. Белград в знак на недоволство от последните
решения на Международния съд в Хага.
Студентите развяха
сръбски знамена и плакати с везната на Темида, наклонена на една
страна.
Те настояват парламентът да осъди в резолюция оправдателните
За кулинарни консултации, органи- присъди за бившия козиране на семейни тържества и гра- совски премиер и двама хърватски генерали,
дински партита –  0899/318 228
сред които Анте Гото-

2022 година.
Междувременно стана ясно,
че Турция няма
намерение да се
отказва от идеята си за изграждане на нови
енергийни мощности и близо до
българската граница край Резово
- в град Инеада.
Това се разбра при посещението на българския
президент Росен Плевнелиев в Турция миналата седмица.
Все още не е решено
дали третата турска АЕЦ
ще е точно до Резово, или
на южния бряг на Черно море в азиатската му
част - Акчакоджа. Говори
се обаче, че зад проекта
стои силно лоби.

Несъгласие с
правосъдието на Хага

СЪРБИЯ:

вина, по обвинения във
военни престъпления
срещу сърби по време
на гражданската война
1992 – 95 година.

ОтновоЕГИПЕТ:
протести
срещу Морси

През последните дни протестиращи изпълват улиците
на Египет. Хората са против
правомощията, които си даде
президента на страната Мохамед Морси и срещу провеждането на референдум.
Повече от 100 хил. души
излязоха в градовете Кайро и
Александрия. И този път протестите бяха организирани
от наскоро обединената опозиция срещу държавния глава. Хората се страхуват, че с
пълномощията, които си даде,
държавният глава може да се
превърне в поредния диктатор
на страната.
Според експерти, новата
конституция на Египет е бомба със закъснител и
ще хвърли страната в
епохата на средновековието.
По-рано Висшият
съдебен съвет на страната подкрепи провеждането на референдум
за проекта за нова
конституция. С това голяма част от висшите
магистрати
застанаха зад политиката на
президента Мохамед
Морси, представител
на партията "Мюсюлмански братя".

Четвъртък, 6 декември 2012 г.

страница 5

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

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

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

(3-4)

(8-9)

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам машинно ситно
нарязан обработен тютюн
Тел. 0897 686 912

(2-4)

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

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

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



(3-4)

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

(1-4)

()

(1-4)

 0897 897 805

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

(1-2)

(4-4)

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

д-р Дико Бошнаков, началник
клиника по "Ортопедия и травматология" в МБАЛ "Света Анна
- Варна" ще преглежда в МЦ
"Солигена" от 16.30 до 19.00 ч.
За справки и записвания на
тел. 0601 / 6 60 70

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 МАГАЗИН
професор д-р
място в кв. „Изток” в
Дико
Бошнаков /89
кв.м./
в
Идеалния
център
на
Търговище с 600 кв.м.
гр. Попово; наемател – Виваком специалист "Ортопедия
дворно място
и травматология"
Цена по договаряне
 0898 44 58 48
На 14.12.2012 г. професор

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

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

(1-4)

(1-4)

(1-4)

(6-9)

(1-4)

()

(3-4)

Продавам БИЗНЕС
1+1 работни места магазин за изработка на
бижута от мъниста. Цялостно
оборудван и стока. Работещ!
Тел. 0895 438 412

(1-4)

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

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

()

(6-9)

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

()(6-8)

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

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

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ , 64 кв.м., ново
строителство в разширения център на
Търговище Тел. 0893 /85-70-86 (2-4)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

има следното
инвестиционно намерение:

„ Реконструкция на площадки
за игри на деца от 0-3 години и
от 3 -12 години в кв. 100,УПИVIII, кв.128, УПИ-XII, кв.143 УПИ-I,
кв.200, УПИ- I, кв. 136 УПИ – IV, кв.
145 УПИ - I град Търговище”.
Мнения и възражения се приемат в РИОСВ-Шумен, гр.Шумен,
ул.”Съединение” №71, ет.3

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

Четвъртък, 6 декември 2012 г.

ЧЕТВЪРТЪК

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

6 декември
БНТ 1

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва в
библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Денят отблизо с
Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории рубрика
13:00 Открито
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с
Марта Вачкова
17:05 Дързост и красота тв филм
17:30 Бързо, лесно,
вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина рубрика
18:30 Теглене тиражите
на ТОТО 2 и Втори
ТОТО шанс
18:45 Бедното малко
богато момиче сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Момчетата от
Медисън авеню - тв
филм
21:45 Студио Футбол
22:05 Футбол: Тотнъм
- Панатинайкос,
среща от турнира за
Лига Европа - пряко
23:50 По света и у нас 23:55 Зелена светлина рубрика

страница 6

публицистично
предаване
18:30 Любов извън закона
- сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози сериал
21:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

19:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
20:00 Синовете на
анархията - сериал
21:00 Числото 23 - драма
23:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
00:00 Късно кино: 28 дни
по-късно - екшън

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой bTV Action
сериал
06:00 Батман: Дръзки и
08:00 Шантави рисунки смели - детски
анимация
08:00 Хрътките
09:00 Шоуто на Слави
09:00 Забравените 10:00 Скаут по неволя сериал
комедия
10:00 Кости - сезон
12:00 Зайнфелд - сериал
11:00 Вавилон 5- сериал
13:00 Слънчева
12:00 Най-доброто за теб Филаделфия научнопопулярен
сериал
14:00 Вулкан - трилър
13:30 Модерно семейство
16:00 Вавилон 5 - сериал
- сериал
17:00 Големите загадки 14:00 Колеж Грийндейл научно-популярна
сериал
поредица
15:00 Теория за големия
18:00 Менталист:
взрив - сериал
Крадецът на мисли - 15:30 Блондинка в
сериал
книжарницата 19:00 УЕФА Лига Европа сериал
студио
16:00 Приятели - сериал
20:00 УЕФА Лига Европа: 17:00 Столичани в повече
Удинезе - Ливърпул
- сериал
- пряко
18:00 Колеж Грийндейл 22:00 УЕФА Лига Европа:
сериал
Леванте - Хановер
19:00 Слънчева
- пряко
Филаделфия 00:00 УЕФА Лига Европа сериал
студио
19:30 Модерно семейство
- сериал
bTV Cinema
20:00 Ние, шпионите 06:00 Престъпления от
комедия
класа- сериал
22:00 Приятели - сериал
07:00 Паудър Парк23:00 Теория за големия
сериал
взрив - сериал
08:00 Революция Z: Секс, 23:30 Блондинка в
лъжи и музика книжарницата bTV
сериал
сериал
06:45 Тази сутрин
09:00 Изкуплението на
00:00
Столичани
в повече
09:30 Преди обед - токшоу
Грейс - сериал
- сериал
11:30 Кухнята на Звездев 10:30 Досиетата Х - сериал
12:00 bTV Новините
11:00 Героите на Кордура
Nova TV
12:30 Шоуто на Слави
- драма
06:30 Здравей, България
13:30 Женско царство 13:00 Престъпления от
09:30 На кафе - НТВ
сериал
класа - сериал
11:25 Клуб Нюз
15:00 Някой те наблюдава 14:00 Изкуплението на
11:30 Бон Апети
- сериал
Грейс - сериал
12:00 Малки жени 16:00 Горките родители
15:00 Паудър Парк сериен
на богатите деца сериал
13:00 Новините на Нова
сериал
16:00 Транспортер 2 13:30 Забраненият плод 17:00 bTV Новините
екшън
сериен
17:30 Лице в лице 18:00 Досиетата Х - сериал 15:00 Доктор Куин

СЪБОТА
БНТ 1

bTV

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 Любов в облаците драма
15:00 Такъв е животът:
Истинските герои сериал
16:00 Наполеон и
Жозефин -

Diema

07:45 Елитни части сериал
09:00 Херкулес - сериал
09:50 Както и да можеш екшън
12:00 Питайте Джим сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс сериал
14:30 Комисар Рекс сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части сериал
18:30 Питайте Джим сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Хрониките на Ридик
- екшън
00:20 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

Kino Nova

07:45 Семейството на
Джак - драма
10:00 Да ти паднат 100
хиляди - тв игра
11:00 Безследно
изчезнали - сериал

Nova TV - ОСЕМ ГЕРОИ
21.00 ч. - ЕКШЪН

8 декември
08:00 Смърфовете анимационен
08:30 Без багаж - реалити
09:00 Животът и други
неща - ток шоу
11:00 Денят отблизо с
Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди - предаване
за земеделие
13:00 Иде нашенската
музика - фолклорно
шоу
14:00 Малки истории рубрика
15:00 Концерт по повод
100 години от
Първия боен полет
на Българската
авиация
16:30 Памет българска
с проф.Божидар
Димитров
17:00 Вяра и общество
с Горан Благоев
- предаване за
религия и култура
18:05 Виж БиБиСи:
Рейгън документален
19:00 Срещу новините сатирично ток шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Либертинецът игрален филм
23:35 По света и у нас
23:40 БунтАрт - лайфстайл
00:10 Ястребът умира игрален

Лечителката сериен
16:00 Часът на Милен
Цветков
17:00 Черешката на
тортата - Ти си
звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не – тв.
игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити
21:00 Етажна собственост
- Новодомци сериен
22:00 Господари на ефира
- щоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити
00:30 Магнитико - тв игра

минисериал, част 2
18:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък риалити
22:00 bTV Новините
22:30 Терористката приключенски
00:30 Зараза - трилър

21:00 Рекетьори - драма
23:00 Островът на доктор
Моро - трилър

bTV Comedy

06:00 Столичани в повече
- сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Трева - сериал
09:00 Развитие в застой сериал
10:00 Най-сладкото нещо комедия
12:00 Норм - сериал
bTV Action
12:30 Слънчева
06:00 Батман: Дръзки и
Филаделфия смели - детски
сериал
07:00 Астробой - детски
13:00 Столичани в повече
08:30 Опасен град - сериал
трилър
14:00 Женени с деца 10:30 Специалистът сериал
екшън
17:00 Домашен арест 12:30 Забравените ситком
сериал
18:00 Норм - сериал
14:00 Хрътките
18:30 Слънчева
15:00 Най-доброто за теб
Филаделфия - научнопопулярна
сериал
поредица
19:00 Развитие в застой 16:00 Беглецът - сериал
сериал
17:00 Папа Йоан Павел ІІ:
20:00 Маската - комедия
години на война 22:00 Трева - сериал
документален
23:00 Първична
18:00 Вавилон 5: Реката
сила - турнир
на душите - драма
на Световната
20:00 Хрътките
федерация по кеч
21:00 Непознатите – тв.
00:00 Женени с деца поредица
сериал
22:00 Честна игра - трилър
23:45 Хрътките
Nova TV
00:45 bTV Репортерите
06:00 Гостите на Здравей,

bTV Cinema

06:00 Добрите момчета сериал
08:00 Дневникът на
Сюзън за Никълъс –
комедия
10:00 Избягай, ако можеш
- сериал
11:00 Открити рани екшън
13:00 Революция Z: Секс,
лъжи и музика сериал
14:00 Властелинът
на пръстените:
Задругата на
пръстена приключенски
17:30 Ах, тази Мери комедия
20:00 Избягай, ако можеш
- сериал

България
07:00 Иконостас
07:30 World stories - малки
истории от големия
свят - предаване
на НТВ
08:00 Събуди се... предаване на НТВ
09:30 Специалистите предаване на НТВ
11:30 Бон Апети предаване на НТВ
12:00 Шрек - анимационен
филм
13:45 Произведено в
Америка - комедия
16:00 Карбовски директно
- публицистично
предаване на НТВ
18:00 Отечествен фронт
- НТВ
19:00 Новините на Нова

19:30 НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ
20:00 BIG BROTHER:
ALL STARS 2012 реалити
21:00 Осем герои - екшън
23:20 Горещо - таблоид
00:20 Клуб Нюз - забавно
предаване

Diema

09:20 Мечтата на Текумзе документален
13:00 Питайте Джим сериал
13:30 Кейп, супергероят сериал
14:30 Смъртоносен боец
- документална
поредица
15:30 Сапьорски отряд:
Афганистан документална
поредица
16:30 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
17:00 Съндерланд - Челси
- мач от английската
Висша Лига директно
18:55 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
19:30 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал,
сезон 2
20:30 Голо оръжие 2
22:15 Черната гора трилър
00:00 Горещи моменти еротика

Kino Nova

07:30 Тайна - драма
09:55 Джей Зи:
Вдъхновението музикален
12:00 Отнесени анимация
13:40 Малки тайни комедия
15:40 Хлебният човек трилър
18:00 Чък – сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Присъда за продан трилър
23:30 От местопрестъплението - сериал
00:25 Чък - сериал

ПЕТЪК

Nova Sport - Чемпиъншип
21.45 ч. - БЛЕКБЪРН РОУВЪРС - КАРДИФ СИТИ

7 декември
БНТ 1

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с
Мария
11:00 Парламентарен
контрол - пряко
14:15 Япония днес
14:35 Памет българска
с проф.Божидар
Димитров
15:05 Олимпийски хроники
- спортно предаване
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Симфония №3
от Густав Малер
- изпълнява
Софийската
филхармония
17:35 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 До утрото на новата
ни среща - 6-сериен
тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 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 Под прикритие 3 - тв
филм
00:15 Обзор Лига Европа

bTV

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

19:00 bTV Новините
20:00 Домашен арест сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Action

06:00 Батман: Дръзки и
смели - детски
08:00 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
09:00 Хрътките
10:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Най-доброто за теб
- научнопопулярна
поредица
14:00 Опасен град - трилър
16:00 Вавилон 5 -сериал
17:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът
на мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Код криминално
21:00 Папа Йоан Павел II:
години на война документален
22:00 Специалистът - екшън
00:00 Код криминално

bTV Cinema

06:00 Престъпления от
класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Минал живот - сериал
09:00 Изкуплението на
Грейс - сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Числото 23 - драма
13:00 Престъпления от
класа - сериал
14:00 Изкуплението на
Грейс - 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 Минал живот - сериал
20:00 Синове на анархията
- сериал
21:00 Властелинът
на пръстените:
Задругата на
пръстена –
приключенски
00:30 Открити рани - екшън

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой -

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Nova TV

06:30 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети предаване на НТВ
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 централна емисия
20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира
шоу
22:30 Фирмата - сериен
филм
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити

Diema

06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 Елитни части - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
09:50 Хрониките на Ридик
- екшън
12:00 Питайте Джим сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Гоуст рок - екшън
00:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал,
сезон 1

Kino Nova

07:45 Алекс и Ема комедия
10:00 Да ти паднат 100
хиляди - тв игра
11:00 Безследно изчезнали
- сериал
12:00 Болница Мърси сериал
12:55 Престъпни намерения
- сериал
13:50 Хотел на мечтите:
Сейшели романтичен
15:40 21 грама - трилър
18:00 Болница Мърси сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 От
местопрестъплението
- сериал
21:00 Хлебният човек трилър
23:15 От
местопрестъплението
- сериал

Nova Sport

21:45 Блекбърн Роувърс
- Кардиф Сити, мач
от Чемпиъншип директно

Nova Sport - Английска висша лига
18.00 ч. - НОРИЧ СИТИ - СЪНДЪРЛАНД

9 декември
06:40 Иде нашенската
музика
07:55 Неделно
Евангелие
08:00 Ангели приятели анимационен
08:30 Малкият принц анимационен
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Денят отблизо с
Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 - ток
шоу
13:25 Футбол: ЦСКА
- Локомотив/
Сф/, среща от
първенството на
АПФГ - пряко
15:30 Неделя х 3 - ток
шоу
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 Под прикритие 3 –
сериал
21:50 Нощни птици - ток
шоу
22:50 По света и у нас
23:00 Феникс Jazz:
Изкуството
дарява любов благотворителен
концерт
00:00 Трето полувреме

сериал
08:00 Шантави рисунки анимация
09:00 Столичани в повече сериал
10:00 Ние, шпионите комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
13:30 Модерно семейство сериал
14:00 Колеж Грийндейл сериал
15:00 Теория за големия
взрив - сериал
15:30 Блондинка в
книжарницата сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Най-сладкото нещо комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Сървайвър - турнир
на Световната
федерация по кеч

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Свекървище комедия
22:00 bTV Новините
22:30 Къде е Маги? сериал
00:30 Ромео и Жулиета драма

bTV Action

Джима - драма

bTV Comedy

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

06:00 Астробой - детски
сериал
08:00 Вавилон 5: Реката
на душите - сериал
09:45 Кости - сериал
11:00 Честна игра трилър
12:30 Зона Спорт
13:30 УЕФА Шампионска
Лига - обзорно
предаване
14:00 Хрътките
15:00 Най-доброто за теб
- научнопопулярна
поредица
16:00 Беглецът - сериал
17:00 Непознатите – тв.
поредица
18:00 Вавилон 5: На
оръжие - сериал
20:00 Хрътките
21:00 Големите загадки научно-популярна
Nova TV
поредица
Гостите на
22:00 Мобилна връзка - 06:00 Здравей,
България
екшън
07:00 Съни на алеята на
00:05 Хрътките
славата - сериен
07:30 Иконостас
bTV Cinema
08:00 Събуди се... - НТВ
06:00 Добрите
09:30 Станция НОВА момчета Удавете водещия с
сериал
Любен Дилов
07:00 Синовете на
анархията - сериал 11:30 Станция НОВА bTV
Съдебен спор
07:30 Писма от Иво
06:00 Какво ново, Скуби
12:30 Станция НОВА Джима - драма
Ду - детски
Съпругите
10:00 Избягай, ако
07:00 Приказки край
15:00 Станция НОВА можеш - сериал
лагерния огън Най-добрият човек
11:00 Сладка въздишка
детски
16:00 Станция НОВА
- драма
08:00 Духът на здравето 13:30 Седем часа
- Необичайните
- здравно
заподозрени
разлика - сериал
предаване
16:30 Разследване 14:30 Революция Z:
09:00 Тази неделя
предаване на НТВ
Секс, лъжи и
11:00 Търси се – ток шоу
17:00 Всяка неделя
музика - сериал
12:00 bTV Новините
19:00 Новините на Нова
16:00 Транспортер 12:30 Слънчасали 19:30 Темата на Нова
трилър
сериал
20:00 Идалго - трилър
18:00 Транспортер 213:00 Умирай трудно 22:40 Стар Трек криминален
екшън
фантастика
20:00 Избягай,
15:30 Двама мъже и
01:10 Клуб Нюз
ако можеш половина - сериал
- забавно
сериал
16:00 Нека говорят с
предаване
21:00 В неизвестност Росен Петров – ток
драма
Diema
шоу
23:30 Писма от Иво
09:15 Джеронимо -

документален
10:45 Обичам зелените
площи - комедия
13:00 Мисия: Моят
Дом - предаване
за архитектура и
строителство
13:30 Национална
лотария
14:00 МЕК-8: Специални
части - сериал
14:30 Светът на Висшата
лига
15:00 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
15:30 Манчестър Сити
- Манчестър
Юнайтед - мач
от английската
Висша Лига,
директно
17:25 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
18:00 Голо оръжие 2 комедия
19:30 Спаси ме - сериал
20:30 Червената Соня приключенски
22:15 Виртуално трилър-фантастика
00:00 Фрактура - рок
музика

Kino Nova

07:30 Джей Зи:
Вдъхновението музикален
10:00 Отнесени анимация
11:45 Малки тайни комедия
13:45 Изкуството на
танца - драма
15:30 Присъда за
продан - трилър
18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Ударът криминален
23:40 От местопрестъплението - сериал
00:35 Чък - сериал

Nova Sport

18:00 Норич Сити Съндърланд, мач от
английската Висша
Лига - директно
22:00 Евертън - Тотнъм
Хотспър, мач от
английската Висша
Лига - запис
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ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ НА ГОЛЕМИТЕ

Анри Мари Бейл
СТЕНДАЛ

Анри Мари Бейл, както е
истинското име на Стендал,
е роден в Гренобъл, Франция,
на 23 януари 1783 г. Имал нещастно детство - майка му починала рано, а с баща му не
го свързвали топли чувства.
Единствен приятел в семейството била по-малката му
сестра Полин.
Нисичък, мургав и срамежлив - така поетите от XIX век
описвали Стендал. 162 години
след смъртта му биографите
още предъвкват любопитния
факт, че авторът на "Червено
и черно" мечтаел да бъде снажен и рус Аполон, който да съблазнява лесно жените. Вместо това виждал в огледалото
невзрачно лице и неугледна
фигура.
Фактът не би имал никакво
значение, ако самият Анри
Мари Бейл, не споделил покъсно, че именно разочаро-

ванието от външния му вид го
подтикнало да стане писател.
Ако вярваме на неговите
думи, като млад Стендал преживял огромно разочарование - пищните жени не изпитвали ни най-малко желание
да допуснат до себе си червендалестия дребосък, който
ги следвал неотлъчно по петите. Разбрал, че ласкавите
думи не са достатъчни, за да
спечели вниманието им, той
изпадал в меланхолия.
На 17 години заминава за
Париж, в търсене на голямата любов. . Бъдещият писател
щедро предлагал компанията
си на госпожиците с обещанието да ги "спаси" от самотата. Ала самотните дами не
били особено благосклонни и
затова младежът се решил на
крайна стъпка: да се отдаде на
военна кариера. Това станало
през епохата на Наполеон и

Илюстрация към "Червено и черно"

победните му походи. За млад
човек от началото на ХIХ век,
жаден за подвизи, да отиде
на война, било голяма авантюра. А и Бейл бил почитател
на императора военачалник и
първата му творба била биография на
Наполеон.
Анри
Бейл прекарал
14
години във
войската.
Уч а с т в а л
и
в
нахлуването в Русия
през 1812
г.
Наймного
се
привързал
към
Италия, където прекарал голяма
част от кариерата си
като консул
в Триест и
Чивитавекия. Стендал обаче
така и не
стигнал до
офицерски
чин.
По това време бил далеч от
всякаква литературна дейност
и амбициите му били свързани изцяло с военната политика на Империята. Само че не
стигнал до офицерски чин.
Преживените разочарования в любовта и кариерата го
подтикнали към самовглъбяване и изолация. Така се ро-

дили първите му идеи за литературни творби. Самият той
желаел да бъде "наблюдател
на човешкото сърце". Смятал,
че това е най-точното определение за работата му.
Стендал обичал да се

като френски консул във Ватикана, Стендал вече има достатъчно свободно време, което да
посвети на трактат за Расин и
Шекспир.
Другата страст на писателя
е музиката. Стендал обожа-

вглежда в хората около себе
си и правел мислена дисекция, която му помагала да изгради характерите на героите.
Установил се в Милано, защото чувствал Италия като своя
родина. Тъкмо там се родили
идеите за "Пармският манастир" и "Червено и черно".
Книгите отбелязали търговски
успех още с първите си издания, а Стендал най-накрая се
почувствал галеник на съдбата. Заедно с тях се появил и
псевдонимът му, с който е ос11.12.2012г. ............с.БУХОВЦИ ........... от 10 до 12.30 ч
танал в историята на литера/вторник/. .................................................. от 14 до 16.30 ч.
12.12.2012г. .............с. ПРОБУДА ........... от 10 до 12.30 ч.
турата.
/сряда/.....................с. АЛВАНОВО ........ от 14 до 16.30 ч.
Романтичната атмосфера от
13.12.2012г. ............с. СРЕДНЯ ............. от 10 до 12.30 ч
романите му обаче не се прех/четвъртък/ .............с.ЧЕРЕНЧА............. от 14 до 16.30 ч.
14.12.2012г. .............с. ПРЕСЯК
върлила върху собствените му
/петък/ .....................с. БУЙНОВО .......... от 10 до 12.30 ч.
любовни приключения. Те при..................................с.ТВЪРДИНЦИ ....... от 14 до 16.30 ч.
личали по-скоро на комедии,
15.12.2012г. .............За арендодатели, които не са
/събота / ..................могли да получат.. ...от 10 до 14 ч.
отколкото на драми. Когато
..................................наема си по обявения график
Стендал се влюбил в омъже16.12.2011г..............ПОЧИВЕН ДЕН.
ната италианка Анджела Пи/неделя/
етрагрюа, се наложило да я
ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
преследва дълго, преди тя да
СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ
го пусне в покоите си В сюбАРЕНДОДАТЕЛИ, ЧЕ
лимния миг двете баби на сиЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО
ньората връхлетели възмутени
НА РЕНТАТА ЗА
в стаята, а 40-годишният писаСТОПАНСКАТА 2011-2012г.
тел се втурнал да се скрие в
сеното навън като несръчен
Умоляваме арендодателите за спазване на графи- гимназист.
Вдъхновение черпел oт мнока, за пропусналите да получат наема си по график,
гото
си неуспешни любовни опмогат да направят това в един от следващите дни
ити,
които вместо романтични
на раздаване след
драми били по-скоро комедии.
15.00 ч.
Бурният му личен живот обаПлащанията ще възобновим от
че не пречи на работата му и
10.01.2013 година
когато през 1831 г. е назначен

вал творбите на композиторите Чимароза, Моцарт и Росини.
За последния той пише биография, която е приета много добре заради анализите на
произведенията му. Стендал е
автор и на монографията “История на живописта в Италия”,
пътеписите “Рим, Неапол, Флоренция” и “Разходки из Рим”.
Подписвал произведенията си с
различни псевдоними, повече от
200 на брой - Макиавели Б.М.,
Аз самият, Доминик и др. Всичките му творби имали успех, с
изключение на една - "За любовта". По ирония на съдбата човекът, за когото интимните преживявания били толкова важни,
претърпял пълно фиаско с "Наръчника си за любов". В книгата
той обосновал своята теза за
кристализацията на чувствата
- "и най-презряното същество
би станало пленително, ако е
сгрято от любовта на скъп човек". За 10 години Стендал продал от нея едва... 17 бройки.
Книгата била плод на страстта
му към революционерката Матилда Дембровски, която не отговорила на чувствата му.
До края на живота си писателят продължил да търси идеалната любов. Стендал издъхва на
23 март 1842 г. след сърдечна
криза. Тогава той е на 52 години.
Малко преди това писателят поръчва сам епитафията за гроба
си: “Анри Бейл, миланец, живя,
писа и обича”.

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

Четвъртък, 6 декември 2012 г.

ШАРЕН СВЯТ
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Снимка: Свилен НИКОЛОВ
ÒÎÏ ÂÈÖ
Келнерът сервира на
клиент тройка кебапчета. Клиентът пита:
- Келнер, защо тия
кебапчета миришат на
ракия?
Сервитьорът се отдръпва на два метра и
пита:
- А сега миришат ли?
***
Шеф на ресторант
се хвали на клиент:
- Тук при нас са найголемите охлюви!
- Знам, знам! Вчера
ме обслужи един от
тях! - отговорил клиентът.
***
- Докторе, махнете
съседа ми от стаята,
понеже си мисли, че е
мотор.
- Пречи ви шумът ли?
- Не, изгорелите газове!

Йогата става популярна в Светлен
Преди месец, за да
популяризира йога техники за справяне с негативните емоции и преодоляване на стреса, в
България бе Камлеш
Барвал, учител от фондация „Изкуството да
живееш” към ООН. Освен в София и Варна, в
нейния престой в България бе включено и
село Светлен. Тук тя се

озова по покана на Ангел Шарабов – учител в
местното училище.
Целта е популяризирането на древното
йога учение и техниките
за дишане, които ни освобождават от стреса
и ни помагат да бъдем
усмихнати и в хармония
със себе си. И както казва индийската мъдрост
„Учителят се появява,

когато ученикът го очаква”, във физкултурния
салон на училището в
шест поредни дни желаещи, а други любопитни
да участват във встъпителния курс по йога, научиха основни умения в
различни техники. Урокът бе открит от известния йога, г-жа Камлеш
Барвал, а след това йога
учителят от Шумен Пламен Кателиев продължи обучението.
Желаещи да се
включат не липсва-

Спортна
гимнастика

ха, а единственото ограничение за участниците
бе да бъдат над 16 години, поради сложността
на упражненията.
За популярността на
показваните от Камлеш
асани /техники/ говорят
множеството
видеоматериали и учебници, издадени на много
езици. В краткия си
престой в „слънчевото
селце”, както го нарече в разговора с нас, тя
сподели, че се чувства
като у дома в Индия и с

удоволствие ще се върне отново и, за да продължи започнатото. Тук
хората са лъчезарни, а
самото място, според
нея, излъчва и добра
енергия и напълно си
заслужава името.
На прощаване домакинът подари на именитата йога учителка
дървена пластика, изработена от липа, като
обясни на гостенката
си, че нейните уханни
цветове са и популярно
лечебно средство.

На турнир в Благоевград

За 9-та поредна година СК „Любчо Солачки” и Община Благоевград
със съдействието на БФ Гимнастика
организираха и проведоха международен турнир по спортна гимнастика
с участието на клубове от България,
Гърция и Сърбия. Получи се добро
състезание, хубава зала, нови уреди, добра организация по настаняване и график и разбира се много награди
за малките участници,
които въпреки по-малкия брой състезатели
в тазгодишния турнир
бяха най-много.
СК
„Светкавица”
участва с пет състезатели в три категории
възрасти. Всички играха много добре. Постараха се да покажат
с максимално старание своите съчетания
уведомява своите клиенти, че
и успяха. В I-ва катеот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- гория до 8 год. Алекс
се класира на
мираната питейна вода по електронен път Петров
второ място и взе сре(Е pay), както и да получават електронни бърен медал в многобоя, втори е и на кон с
фактури (e Faktura)
гривни, златен медал
Подробности на сайта на „В и К” Търговище
на земна гимнастика и
два бронзови на прескок и успоредка.
Общо пет
медала
от първо

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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



Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

 0893 36 29 77

Народен университет в Търговище

За историята на „Мисионис”
Лекция за проучванията и историята на древния
град „Мисионис” в Търговище беше изнесена, като
част от инициативата „Народен университет”. Археологът Ангел Конаклиев
разкри подробности около
резултатите от последните
проучвания на крепостта,
за някои находки, станали
основа за тълкувания около нейното развитие през
годините. За първи път публично той представи данни
за историята на разкопките и проучването на водохранилището.
Регионалният исторически музей в града поде
инициативата
„Народен
университет” през юли т.г.,
като възстанови традиция
от първата половина на
ХХ век. Всеки месец специалисти четат лекции на
различни теми. Като под
тази форма се опитваме да
създадем традицията на
очаквани срещи в музея,
където всеки един любо-

знателен търговищенец да
научи повече за интересни
научни открития, нови археологически проучвания
и находки, дискусии по
теми, които са предмет на
проучване от музейни специалисти и други любители
на историята, уточни Жечева. Основната идея на
специалистите е музеят да
отвори врати и да привлече хора с отношение към
историята на страната и
родния край.
През 2013 г. има редица важни годишнини, които трябва да отбележим,
каза директорът на музея. Теми, които ще бъдат
разглеждани в рамките
на народния университет
ще бъдат годишнините от
освобождението на Търговище и на България,
от Междусъюзническата
война и от построяването
на Славейковото училище
и учителстването на Петко Р. Славейков в нашия
град.
„ТН”

класиране /международно/.
Във втора категория трима
гимнастика се бориха освен
за индивидуално класиране
и за отборно и успяха. Теодор
Трифонов, Никола Пенков и
Ивайло Радев станаха шампиони в отборната надпревара
във втора категория следвани
от отбора на СК „Торнадо” Търговище и ДК „Белград”. Теодор
Трифонов се окичи със седем
медала – три златни на прескок, успоредка и висилка, два
сребърни в многобоя и халки
и два бронзови на земна гимнастика и кон с гривни в първо класиране /международно/.
Никола Пенков завоюва бронзов медал на халки, а Ивайло
Радев е втори на висилка от
вътрешното класиране на тур- момчетата от клуба, завоюванира.
ли 18 медала и първо място
В четвърта категория Кало- отборно класиране. Те пожеян Русев изкара състезанието, лават успех и отлично предстано допусна грешки при при- вяне на Теодор Трифонов и Каземяване от уредите и други лоян Русев, които са поканени
технически грешки, които му от БФГ за участие в междунаотредиха трето място в мно- роден турнир в „Нови Сад” от
гобоя, а на отделните уреди – 7 до 9 ХII 2012г.
второ място на кон с гривни и
още два бронзови медала на
успоредка и висилка.
Съдия за СК „Светкавица”
в турнира беше Кирил Богомилов и треньори Румяна Чукарска и Димитрий Николов,
които останаха много доволни
от отличното представяне на

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

