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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Руси Димитров за трета поредна година
извади Богоявленския кръст в Търговище

О

г

0.50 лв.

Студът не спря
смелчаците!

Борислав
КУРДОВ
бновеният градски фонтан на площад
„Свобода” в Търговище
за поредна година се
превърна в масова сцена за провеждането на
Богоявленския ритуал.
Тържеството започна
с изпълнения на градския духов оркестър под
диригенството на Красимира Коларова. Ставрофорен иконом Славчо
Проданов в съслужение с други свещеници
отслужи
тържествен
водосвет за здраве и
сполука на всички търговищенци.
Богоявленският ритуал в Търговище бе
възстановен преди 25
години – през далечната 1991 година от общественика
Веселин
Николов. Самият той до
миналата година не пропускаше да се включи
в надпреварата в ледените води, въпреки напредналите си години.
Пред погледите на

мв и

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

За да ни
има във
времето

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, 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

Регионалната
библиотека
в Търговище
с дарителска
кампания

Апел към гражданите на Търговище
отправя
ръководството на регионална
библиотека
„Петър
Стъпов” в града. Става дума за обявената
в края на 2014 година
дарителска (на 2 стр.)

Данъчните Безработицата в
- с късмети региона намалява
В Търговищка област

насъбралите се миряни,
в заледените води на
градския фонтан скочиха 12 смелчаци. Найбърз сред тях, за трета
поредна година, бе Руси
Димитров. 21-годишният мъж е безработен и
заяви, че се включва в
ритуала за здраве. Това
пожела той и на жителите на Търговище.
След като върна ритуалния кръст на отец
Славчо Проданов, Димитров получи събраната чрез дарения от фирми и частни лица сума
от 920 лева.
Богоявленският ритуал в Търговище, организиран от общинското
ръководство и местното
архиерейско наместничество, се превърна и в
откриване на обновения
градски фонтан, който
краси централния площад. В реконструкцията
на тази част на града
бяха вложени 4,6 милиона лева, с което Търговище стана по-красив
съвременен град.

Богоявление или т.нар. Йордановден е третият
по важност празник в християнската религия. За
ритуала в Търговище и неговата 25-годишна история четете изследването на Светлана АВРАМОВА
на 4 стр.
от Регионалния исторически музей.

Мистериозна двойна
смърт в Бракница
Възрастна майка и
нейният син са починали
в една нощ в село Бракница, община Попово.
Телата им били намерени от съселяни. След
извършената
медицинска експертиза, следи от
насилие върху телата на
78-годишната жена и на
59-годишния й син не са
установени. Заключението на съдебния лекар е, че
и двамата са починали от
естествена смърт.
Кметският наместник
на селото Георги Георгиев разказа, че и двамата
са боледували. Майката е
имала сърдечни проблеми, както и болежки в краката. Синът й е живеел с
нея и се е грижил за нея.
Помагал е често и на съседите. Според Георгиев,
няма доказателства синът
да е бил пиян в нощта на
смъртта си. Вероятно причина за смъртта им е инфаркт или инсулт
Момчета от селото са
намерили на 3-ти януари сутринта двата трупа.
Служители на полицията

са подложили на оглед
къщата, телата са били
пратени за експертиза в
болницата в Търговище.
По случая е образувано досъдебно производство.

Стартира данъчно-осигурителната кампания

В първия работен
ден на 2015 година
служителите на НАП в
Търговище посрещнаха
първите си клиенти с
късмети за Новата година, като така бе открита
и тазгодишната данъчно(на 2 стр.)

Регистрираната безработица в Търговищка област намалява и
през ноември, съобщи
на нарочна пресконференция директорът на
Бюрото по труда в областния град Иван Топалов.
Към края на ноември
в трите бюра по труда

в региона - в Търговище, Попово и Омуртаг,
регистрирани като безработни са 8 932 души.
Техният брой намалява
с 19 в сравнение с края
предходния
месец,
уточняват от Агенцията
по заетостта. Като търсещи работа лица са
регистрирани (на 2 стр.)

„Знам какво искам
и какво мога!”

НЕВЕНА ПЕЙКОВА е на 19 години. Зад гърба й са вече
десетки участия в музикални конкурси. Набляга в развитието си на поп и джаз пеенето. А поводът за нашата среща са изявите й в телевизионното предаване
„Х фактор” и достигането й до финалната шестица.
За себе си, за музиката и чувствата, за таланта и
талантливите с Невена разговаря Катя ХРИСТОВА

- Невена, като за начало разкажи ни накратко за теб и твоето
развитие в последните години.
- До десети клас учих
във Второ СОУ „Никола
Маринов” в Търговище,
а след това се премес-

тих в София. Станах
възпитаник на музикалното училище „Любомир Пипков”. През
май 2014 г. завърших
средното си образование в специалност „Поп
и джаз пеене” в класа
на Нели Маринкова. В

момента съм студентка
в Нов български университет, като специалността и преподавателят ми са същите като в
Музикалното училище.
- Тук ти бе част от
възпитаниците на Десислава Станкова в

школата „New voices”.
Какво ти даде тя, поддържате ли контакти?
- Да, Деси Станкова
ми беше първият вокален педагог. От нея
получих наистина много. Тя ми даде старта,
изгради ме (на 8 стр.)

Четвъртък, 8 януари 2015 г.

2 страница

Енерго-Про Варна изчисли Болници ще

Безработицата
в региона... По
(от 1 стр.) и 41 заети, 18 пенсионери и шестима учащи.
Равнището на безработица за област Търговище, на
база официално публикуваните данни за страната, е
18,2%, колкото и през предходния месец. Същевременно, в сравнение с ноември 2013 г. то е по-ниско - с
0,8 процентни пункта.
Близо 400 са регистрираните в бюрата по труда,
които са започнали работа
през отчетния месец ноември, като техният брой също
се увеличава.
По време на пресконференцията директорът на
Инспекцията по труда в
Търговище Галина Градинарова информира каква ще
е планираната дейност институцията през 2015 г. За
спазване на разпоредбите
по действащото законодателство ще следят инспекторите. Те ще извършат над
1 000 проверки, застъпени
в план-програмата на трудовата инспекция в областта. Градинарова каза, че
работата на инспекторите е
много натоварена, тъй като
всеки един от тях трябва да
извърши по около 180 проверки във фирми и предприятия за годината.

Прочетохме за вас от в. „Телеграф”

Нова година сме увеличили
токопотреблението
с около 8%
период
преди

Близо 8% повече ток са
консумирали клиентите на
Енерго-Про през периода
31 декември - 4 януари в
сравнение със същите дни
година по-рано. Това показват данните на компанията,
която доставя електроенергия на 1.1 милиона потребители в областите Варна,
Велико Търново, Габрово,
Русе, Силистра, Добрич,
Разград, Търговище и Шумен. За петте почивни дни
около Нова година общото
количество
консумирана
електрическа енергия от
клиентите на Енерго-Про
е било малко над 106 хил.
мегаватчаса. За същите дни
преди година са били потребени около 98 хил. мегаватчаса. Очаквано, най-висока е била консумацията
в последното денонощие от
2014 година, когато е отчетено потребление от близо
23 хил. мегаватчаса.
Според
специалистите
на Енерго-Про, повишеното
потребление на електроенергия за периода 31 декември - 4 януари се дължи
на по-ниските температури
през изминалите празнични
дни, в сравнение със същия

година. Припомняме, че заради
топлото време
през Коледните
празници беше
отчетен близо
10-процентен
спад в консумацията на ток в
сравнение със
същите дни на
2013 г. Тогава
за петте почивни дни около
Коледа общото количество
консумирана електрическа
енергия от клиентите на
Енерго-Про беше около 82
хил. мегаватчаса. За същите дни на 2013 година са
били потребени около 90
хил. мегаватчаса.
По време на Коледните
и Новогодишните празници
70 аварийни екипа на Енерго-Про бяха в пълна готовност и отстраняваха бързо
всички повреди, възникнали
по електрическите съоръжения в областите Варна,

Добрич, Силистра, Шумен,
Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград.
Отчетниците на компанията
също работеха по време на
празниците и отчитаха консумираната електроенергия
по обичайния график, като
стриктно се спазва срокът
за отчет в рамките на 31
дни, съгласно Общите условия за достъп и пренос на
електрическа енергия през
електроразпределителната
мрежа на Енерго-Про Мрежи АД.

съдят държавата

Заради орязаните договори с Националната здравноосигурителна каса

Причината са законовите промени, според които
през тази година новите
лечебни заведения няма да
могат да сключват договор
с Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.
Ограничителната мярка ще
се отнася и за нови дейности, които вече съществуващите лечебници ще искат
да осъществят по линия на
НЗОК. Осем болници чакат лиценз за дейност през
тази година.
Ограничението
среща
недоволство и сред опозиционните партии. „Не говорим само за новосъздадени
болници, става въпрос за
доказани работещи болници, които са държавни и
общински като тези в Лом
и Кюстендил, които също
са засегнати от забраната”,
посочи Мая Манолова от

БСП. Тя се закани, че ще
направи анализ за това колко болници и в какъв мащаб
са засегнати от забраната и
в партията ще обсъдят дали
да инициират подписка за
сезиране на Конституционния съд.
Според ДПС, промените
са ограничение на стопанската инициатива на болниците. „Това не е прецедент,
имаше и преди такива идеи,
но заради опасност да бъдат
атакувани в съда тогавашните правителства се отказваха от тях, преди да ги
реализират. Сега ГЕРБ прибързаха и недообмислиха,
че този текст не е издържан
юридически и нарушава конкурентната среда”, обясни
Тунчер Кърджалиев от ДПС.
Той е убеден, че по един или
друг начин забраната ще
бъде отменена.

Водата в
За да ни има във времето
Търговище е мътна
Сагата предучилищни такси
(от 1 стр.) кампания за 000 лева. Парите са нужни
набиране на сумата от 30 за осигуряване на необходимата техника и софтуер
за дигитализация на материалното наследство на
Търговищкия край, казва
Или за срещата на Закона с местните данъци директорът на РБ „Петър
Община Търговище да Върховната съдебна инстан- по степен нормативен акт, а Стъпов” Росица Куцарова.
Вече 150 години в Тървърне парите от незакон- ция, представители на Об- именно Закона за народната
ните такси, събирани не- щината – зам.-кметът Дечев просвета и Правилника за говище има библиотека, в
основателно за предучи- и председателят на Общин- прилагането, които съдър- последните 55 години от
лищна подготовка в ЦДГ ския съвет – Севим Али, на жат изрични текстове, че тях тя е регионална. Наша
– това постанови Върховни- нарочна пресконференция родителите се освобождават отговорност е да събираме
ят административен съд със обявиха, че пари на родите- от заплащането на каквито и съхраняваме писаното
свое решение № 15300 от лите няма да се връщат. За и да е такси за предучилищ- слово за цялата област,
16.12.2014г. До делото се неизпълнение на съдебното на подготовка, независимо допълва Куцарова. Но с
стигна след като Маринела решение беше поискано от дали тя се осъществява в болка алармира, че хиляДинева - майка на 5 годишно Административния съд в Тър- ЦДГ, ОДЗ или в училище.
ди страници възрожденска
„Като единствен способ
дете заведе иск по Закона за говище да наложи глоба на
отговорността на държавата кмета и председателя на Об- да защитя правото на детето летопис, която стои в ари общината за вреди, причи- щинския съвет за неизпълне- си на безплатно образова- хивите, се разпада от врение на съдебно решение, но ние, заложено като основно мето. Публицистика от 18
нени на граждани.
Продължилата 2 години искането беше отхвърлено. право и в Конституцията на в., събрана във фонда на
Междувременно 4 месеца Република България, реших Регионалната библиотека,
сага започва след като общинските съветници от Тър- след отмяната на този текст да заведа иск за възстано- чака своя нов живот.
Дарителската кампания
говище, увеличават таксата в Наредбата за местните так- вяване на незаконно събраза детски градини, в това си в община Търговище, в ните пари като такса“ -казва на библиотеката е обячисло – за предучилищна детските градини продължа- Маринела Динева. Въпреки вена с надеждата всеки,
подготовка в детските гра- ваше да се събират такси на че Административният съд според възможностите си,
дини. „За събирането на децата. За капак Общински- в Търговище отхвърли иска да подкрепи родолюбива„задълженията„ в детските ят съвет отново прие текста, ми на първа инстанция, Вър- та дейност на културната
градини се осъществяваше които задължава родителите ховните магистрати поста- институция. За да може
постоянен натиск върху ро- да плащат такса. Дори нещо новиха, че Общината е на- обаче да се съхранят за
дителите - да плащат в срок, повече – предложенията, несла вреди с приемането и поколенията образците на
а в края на годината - ако не внесени от общинските съ- действието на незаконосъо- джумалийския печат и песи платил няма да ти издадат ветници на Обединени за бразния текст в Наредбата
чатните издания, трябва
документ, за да запишеш де- Търговище и на ГЕРБ – так- за местните такси, поради
тето в първи клас и какви ли си да няма, предложенията което следва да възстанови да бъдат дигитализирани.
Всичко това ще стане възне „изцепки“ и това пред очи- бяха спирани с процедурни събраните суми.
Междувременно десетки можно със закупуването
те на децата. Представяте ли хватки. В крайна сметка мноси какви житейски уроци по- зинството в Общинския съвет родители, плащали такси по на необходимите софтуер
лучават децата ни!“ - възму- в Търговище прие отново да същия начин, са готови да и техника.
„Нека заедно дадем
щава се майката.Родителите се плащат такси за предучи- заведат искове срещу Общибяха „задължени“ да дават лищна подготовка – напълно ната, за да си върнат непра- живот на редките и ценни
възрожденска
още пари за хигиенни и по- незаконни, префасонирани вомерно събраните им пари. страници
В настоящия момент На- летопис и писаното за родчистващи материали, кон- като несъществуващи по Засумативи, минерална вода, кона за местните данъци и редбата за таксите на общи- ния ни град, за да ни има
такси – такси за храна.
на Търговище също е в про- във времето и историята!”
театър и какво ли не.
Подобни случаи имаше тиворечие на Закона, твърди – е призивът на регионалСлед преглед на законодателството,
майката в Разград и Шумен. Само Маринела Динева. „Ако се на библиотека „Петър Стъ– юрист по образование, че техните управници, къде сезира съдът и се отменят, пов”.
направила справка в Зако- сами, къде под натиска на представете си колко пари
на за народната просвета и съда, изцяло премахнаха ще трябва да връща ОбщиПравилника за прилагането таксите за предучилищна ната. Това е заложената в
му и се оказало, че таксите, подготовка. Родител от Шу- Закона „гражданска санк- (от 1 стр.) осигурителна кампаопределени от Общинския мен, който по същия начин ция“ за самозабравили се уп- ния.
От НАП напомнят, че всесъвет в Търговище са неза- атакува незаконните такси, равници. Всъщност, според
конни. До този извод стигна отказал да изпълни Наред- мен, на проверка трябва да ки, който подаде декларацияи Административният съд в бата и изобщо не плащал бъдат подложени и другите та си за облагане на доходите
31 март 2015 г. онлайн, ще
Търговище, който по искане такса докато текат делата. текстове на Наредбата за до
ползва отстъпка от 5% от дана жената отмени текстове- Той се позовавал на това, че определянето на местните нъка за довнасяне. Най-лесно
те в Наредбата. Въпреки че не може общинска наредба такси и цени на услуги на об- изпращането на документирешението е потвърдено и от да противоречи на по-висш щина Търговище“
те по електронен път става с

Тревожно:

Питейната вода в Търговище е негодна за консумация. Това потвърдиха от
ВиК-дружеството в града.
Според лабораторните изследвания, нивото на показателя „мътност” е 6,7.
Питейната вода в Търговище идва от язовир „Тича”.
Живителната течност е мътна и негодна за консумация след продължителните
дъждове в края на месец
декември. От дружеството
препоръчаха на своите абонати да използват бутили-

рана вода.
Над 9 000 жители на Търговищка област са на режимно водоподаване. В град
Омуртаг, където населението наброява над 8 000 души,
вода по чешмите има от 5.30
до 22 часа. А в антоновското
село Моравица 135 от жителите получават вода през
ден. Според ВиК-дружеството, водният режим в първото
населено място е въведен
целогодишно, а в Моравица
той ще остане в сила до 17
февруари.

Удължен е срокът за приемане на документи на студенти за работа в Германия
през лятото на 2015 година,
съобщават от Агенцията по
заетостта. До 13 февруари
2015 г. (петък) в бюрата по
труда в градовете, в които
има висши учебни заведения или клонове/филиали
на висши училища, ще се
приемат документи на български студенти за лятна
ваканционна заетост в Германия през 2015 година. По
последна информация от
Централата за чуждестранно и специализирано посредничество /ЦЧСП/ в Бон,
квотата за цялата страна е
150 студенти.
Кандидатите, трябва да
са на възраст между 18 и 35
години; да са редовни студенти без последен курс на

семестриално обучение; да
имат основни познания по
немски език и да са готови
да работят най-малко два
месеца в Германия.
До 13 февруари 2015 г.
желаещите да кандидатстват трябва да представят
в бюрото по труда, където
се намира висшето училище
заявление в свободен текст
на български език и уверение от висшето училище, че
младежът е редовен студент
и не е последен курс на обучение.
Съществена промяна в
процедурата за посредничество през 2015 г. е отпадането на изискването за
представяне на необходимия досега сертификат за
владеене на немски език,
както и на провеждането на
изпит по немски език.

ПИК, като получаването му е
безплатно от офиса на НАП по
постоянен адрес на физическото лице. За да се ползва отстъпката, декларацията може да се
подаде онлайн и подписана с
електронен подпис.
Освен онлайн, данъчните декларации могат да се изпратят
по пощата или да се подадат на

място в някои пощенски станции, където директно ще бъде
издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и
лично в офис на НАП. Безплатни формуляри са публикувани
на www.nap.bg.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации
за облагане на доходите изтича
на 30 април, като в същия срок
трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

В Германия очакват
наши студенти

Данъчните - с късмети

Четвъртък, 8 януари 2015 г.
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Каква ще е 2015 година според астралните знаци
Ако по навик очаквате
хубави изненади от Новата година, през 2015 г.
може да се разочаровате. Звездите не ни обещават щастие на тепсия,
неизчерпаеми блага и
успех във всички начинания. Напротив – през
2015 година може да има
доста трудни периоди, за
които е добре да се запасите с търпение и да се
подготвите морално.
Годината ще започне с
поредица на пръв поглед
незначителни
събития.
Но не се отнасяйте лекомислено към тях – всяко
едно може да доведе до
куп неприятни последици, ако не реагирате правилно и своевременно. В
края на януари позициите
на Юпитер и Плутон ще
са неблагоприятни. Хората ще проявяват най-лошите си качества, онези,
които са склонни да пренебрегват морала в името
на материалните си интереси, ще станат още поалчни. Това ще е период
на съмнителните сделки, конфликтите заради
пари и имоти, проблеми
в семейството и в сдружения, разполагащи с
големи активи. Всеки ще
е изложен на финансови
рискове, а при това ще му
е трудно да предвиди бъдещия развой на събитията дори в краткосрочен
план. По-предвидливите
и мъдри хора ще ограничат финансовата си активност през този период
и ще дочакат по-благоприятни времена. Четете
още: Подробен китайски
хороскоп за 2015 – годината на Овцата През периода от 21 януари до 11
февруари Меркурий ще е
ретрограден, което също
ще е свързано с неприятности. Запомнете, че
тези дни не са подходящи за започване на нови
делови инициативи или
смяна на работното място. Ще трябва да бъдете
максимално внимателни,
независимо с какво се занимавате. През февруари
проявете здравомислие и
запазете пределно трезва мисъл чак до април.
Силно ще се изкушавате
да зарежете започнатото, да се отметнете от
дадени обещания и да
потърсите нещо ново, но
уви, подобни инициативи ще са безрезултатни
и неплодотворни. През
този период по-безотговорните и склонни към
импулсивни
решения
хора могат да се сблъскат
с опасни приключения.
Друг важен аспект през
идната година ще е квадратът на Уран и Плутон.
Той вещае големи промени, които ще изискват
много усилия. Необходимостта от промяна ще
стане очевидна, но мно-

зина ще се вкопчват в миналото и ще преживеят
болезнено раздялата със
старите навици, дори ако
те са им носили предимно
негативни емоции. Не за-

ще може да се възприеме
негативно, да предизвика
реакция на отхвърляне.
Въпреки това ще имате
възможност да търсите
алтернативни решения.

смисъл (например завръщане при семейството
или възобновяване на
стара връзка), така и в
преносен. Мнозина ще
усетят, че любовните им

бравяйте, че съдбата наказва най-сурово онези,
които й се противят. Старайте се да не си хабите
силите за безсмислена
борба. До началото на
май може да се сблъскате с неприятности в социалната сфера и конфликти. В сферата на личните
отношения този период
ще е особено труден за
„неравни“ двойки, независимо дали неравенството касае възраст или
обществено положение.
Дори партньорите, които
искрено се обичат, трудно ще поддържат хармония във връзката си. От
май до август тригонът на
Сатурн и Хирон ще оказва значително влияние
на живота ни (екзактът
на аспекта е на 13 юни).
Хирон, който от гледна
точка на астрономията
не е планета, в астрологията играе важна роля,
тъй като свързва човека
с висшите системи и посочва пътищата за възможно развитие както на
„земно“, така и на духовно равнище. Тригонът на
Сатурн и Хирон посочва
важни обществени процеси, които целят постигане на хармония, поява
на благоприятни условия
за въдворяване на „нов
ред“. Това обаче е сложен аспект, предполагащ
известен натиск, влияние
„отгоре“. Всичко, което се
случва през този период,

През май и юни отново
ще усетим влиянието на
ретроградния Меркурий,
затова от 19 май до 12
юни е добре да ограничим деловата си активност и да бъдем крайно
внимателни. През лятото
ще се радваме и на благоприятни аспекти. Един
от тях ще усетим в края
на юни, тогава ще започне период, подходящ за
общуване, нови запознанства и укрепване на
позициите в обществото.
Това време ще е особено интересно за онези,
които се занимават с разпространяване на информация или проучване на
социалните тенденции.
Например ако планирате да откриете собствен
бизнес, този период ще
е най-благоприятен за
проучване на пазара и на
потенциалното търсене.
Светският живот също
ще се активизира, ще има
много нови запознанства,
включително и романтични такива. Ако искате
да създадете семейство,
именно този период ще
е идеален за целенасочено търсене на втората
ви половинка. Що се отнася до личния живот,
особено интересни ще
са дните между 25 юли и
6 септември, през които
Венера ще е ретроградна. През този период е
възможно завръщане към
миналото, както в пряк

отношения се развиват
в спирален модел и ще
намерят сили и мъдрост
да не повтарят предишните си грешки. При това
обаче много други ще
„настъпят същото гребло“ отново. Есента отново
ще се сблъскаме с ретроградност на Меркурий (17
септември – 9 октомври),
но дотогава вече ще сме
натрупали необходимия
опит, за да предотвратим
неприятните последици.
Мнозина ще запомнят
този период като „дни на
изпитанията“, които ще
изискват усилия, но ще
завършат с победа. В
края на септември благоприятният аспект на
Юпитер и Уран ще открие
нови хоризонти за хората, които имат смелостта
да експериментират и да
рискуват. Ще се използват пълноценно постиженията на прогреса. Това
ще е период на растеж
– лек и приятен, в който
безболезнено ще трупаме ценен опит. Бъдете
внимателни – през тези
дни неведнъж ще имате
шанса да постигнете наистина голям успех. Не
изпускайте възможностите си. Втората половина
на октомври ще е благоприятна за осъществяване на мащабни проекти,
обединяване на усилията, търсене на влиятелни
съюзници. Периодът ще
бъде сполучлив и за ук-

репване на романтичните
връзки, но само за онези,
които се стремят към създаване на семейство, а
не към лекомислени удоволствия. Ноември и декември ще са сложен период. На мнозина ще им
се наложи да се трудят до
пълно изтощение, само
за да запазят постигнатото дотук. Могат да се задълбочат противоречията
в семейството, а в някои
двойки ще има конфликт
на приоритетите – изборът между работата и
личния живот не винаги
ще е в полза на семейството. Ако обаче успеете
да запазите спокойствие,
ще преодолеете успешно
този труден период. Не си
мислете, че цялата година ще е изпълнена само
с неприятности и изпитания. Очакват ви и много
хубави дни, приятни изненади, успехи и позитивни тенденции, които ще
разгледаме по-подробно
в месечните прогнози.
ОВНИТЕ
през
2015 г. ще трябва да
се научат на търпение – не всичко ще става
толкова бързо, колкото
би им се искало. Важно
е да не зарязвате започнатото, в каквато и сфера да са начинанията ви.
Чакайте спокойно благоприятния момент за осъществяване на замислите
ви.
ТЕЛЦИТЕ
ще
получат нов заряд
енергия, ще променят отношението си
към живота и внесат корекции в дългосрочните
си планове. 2015 г. ще
им подари незабравими
романтични събития, а
някои от представителите на този знак ще се
замислят сериозно за
женитба.
БЛИЗНАЦИТЕ
ще се радват на
плодотворен труд,
но това няма да им попречи да решават своевременно и личните си
проблеми. Запасете се с
решителност и постоянство и бъдете готови да
поемете рискове, за да
постигнете по-блестящи
резултати.
За РАЦИТЕ годината ще е много наситена, както
в деловата сфера, така
и в сферата на личния
живот. Ще станете свидетели на редица важни
събития, а решенията ви
в по-голямата си част
ще бъдат правилни. Възможно е да отбележите
сериозни професионални победи.
ЛЪВОВЕТЕ трябва
да следват интуицията си – именно тя ще им помогне
да постигнат най-добри
резултати през 2015 година. В личния живот

може да възникнат затруднения, но ако запазите хладнокръвие и
трезва мисъл, лесно ще
ги разрешите.
ДЕВИТЕ ще трябва да преодолеят
много трудности в
професионалната сфера,
някои представители на
знака дори ще имат сериозни проблеми в работата. За сметка на това
2015 г. ще е благоприятна за личния ви живот –
съществуващите връзки
ще претърпят позитивни
промени, а необвързаните Деви могат да намерят
втората си половинка.
За
ВЕЗНИТЕ
годината ще е
благоприятна и те
несъмнено ще се възползват от всички изниквани възможности.
Разбира се ще имате и
трудни дни, но проблемите няма да ви изкарат
извън релси и ще запазите душевното си равновесие.
СКОРПИОНИТЕ трябва да проявят настойчивост
– именно от това ще зависят успехите им през
2015 г. Не бързайте при
взимането на важни решения, свързани с работата или личния ви живот. Ако не се водите от
емоциите си и не се поддавате на изкушения,
всичко ще бъде наред.
За СТРЕЛЦИТЕ
годината ще е благоприятна както в
професионалната сфера,
така и в личния живот.
Но по-младите представители на знака трябва
да бъдат внимателни,
тъй като могат да станат
лесна плячка за хора с
лоши намерения.
КОЗИРОЗИТЕ ще
успеят да преодолеят всички трудности, които ще им поднесе
2015 г., благодарение на
своята предпазливост и
вроденото си благоразумие. Колкото и капани да
ви очакват по пътя ви, със
сигурност ще ги избегнете благополучно.
ВОДОЛЕИТЕ ще
могат да се трудят
плодотворно, ако бъдат взискателни към себе
си и не разчитат само на
късмета си. Годината ви
предрича много интересни запознанства. Не е изключено и да започнете
нова романтична връзка,
която да изиграе важна
роля в живота ви.
За РИБИТЕ годината
ще е сравнително
спокойна в професионалната сфера,
но всичко, което направят, несъмнено ще даде
своите плодове по-късно.
В личния живот ви очакват
важни събития, мнозина
представители на знака
ще изпитат силни чувства.

Четвъртък, 8 януари 2015 г.
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Един поглед към
Богоявленския ритуал
Светлана АВРАМОВА,
главен уредник в
Регионален
исторически музей Търговище

На 6 януари 1991 г. за
първи път на площада в
центъра на Търговище
беше отслужен Богоявленски водосвет, съпроводен с хвърляне на
светия кръст във водата
на фонтана. Веднага бързам да поясня, че тази
Богоявленска традиция
се е спазвала в нашия
град преди политическите промени, настъпили
след 9 септември 1944 г.,
но ритуалът се е изнасял
край един вир на река
Врана, южно от военната казарма. По-възрастни наши съграждани,
чието детство и ранна
младост са протекли
преди преломната 1944
г., си спомнят, че след
отслужване на водосвета, свещеникът хвърлял
кръста във вира, и във
водата скачали младежи
- по свое желание. Този
смелчага, който открие
кръста във водата и го
изнесе навън, бил героят
на деня, а като награда
получавал възможността да върви заедно със
свещеника при обхождането на християнските
домове и ръсенето със
светена вода. Той също
носел едно менче светена вода и като награда за това, че е извадил
кръста, вярващите пускали монети и в неговото менче. В периода
1944-1989 г. традицията
е прекратена за дълги
години, и възстановяването й през 1991 г. – в
центъра на града, може
да се приеме като едно
ново явление в най-новата история на Търговище. Вече с почти четвъртвековна давност.
ДА ПРИПОМНИМ, че
в условията на атеистичен държавен ред, религиозната просвета, нравственост и празничност
бяха официално призната територия единствено
на църквата, като в същото време атеизмът беше
официална линия на държавна политика. Религиозното
образование
беше допустимо само в
съответните училища, а
религиозната
просвета се допускаше само в
храмовете, достъпът до
които пък негласно се

ограничаваше дори и с
Морепресивни мерки. Мо
ралният кодекс на строителя на комунизма беше
в основата на идеологическата работа на БКП.
Да, не е тайна, че Моралният кодекс на строителя
на комунизма заимства
до голяма степен християнските ценности, но
колцина са се осмелявали да твърдят това на
висок глас!? Това обаче
е друга тема. Споменавам го само в контекста
на обяснението защо
Богоявленският ритуал
с благословението на
водата не е практикуван
в града в казания период. Не смятам, че е пресилено да се твърди, че
до 1991 г. за ритуала на
Йордановден от жителите на града ни се знае
малко, почти нищо. В
този контекст ще споделя един звучащ анекдотично случай, но вярна
и точна илюстрация на
знанията за християнската вяра и традиции у
масата българи.
ГОДИНАТА Е 1991,
а разказът - на млада
жена, родена през 1951
г. в града. Най-важно
събитие в детството й
са раждането на първи
братовчед Йордан през
1959 и само няколко месеца по-късно, вече през
1960 г. – на сестричка.
Двете семейства
живеят в една къща с два
входа. Като по-голяма
кака ней се пада голяма
част от грижата за двете деца на работещите
родители.
Братовчедчето е като нейно родно братче и като дете, и
години наред по-късно.
Йордановден е уважаван
семеен празник и за двете семейства, защото се
празнува именият ден
на братовчеда Йордан.
Към края на 1991 г., каката, в желанието си да направи най-хубав подарък
на братовчеда Йордан
за имения му ден, влиза
в контакт с художник на
икони и поръчва икона
на Св. Йордан. Художникът пояснява, че такъв
светец не съществува,
но каката твърди, че не
е възможно да има празник Йордановден, да има
име Йордан, а да няма
такъв светец! Иконописецът не успял да убеди
любящата братовчедка.
Едва след като потър-

сила и прочела в книги и
статии, тя научила същината на църковния празник Богоявление, който
носещите името Йордан/
Йорданка и производните имена, честват като
свой имен ден. Този весел разказ кореспондира със спомените на о.
Славчо Проданов, архиерейски наместник, който започва служение в
Търговище на 19 октомври 1989 г. – храмовия
празник на храм „Св. Ив.
Рилски”. Той помни този
ден с тримата вярващи
в храма. Той си спомня,
че идвайки в Търговище,
получил задача от покойния Високопреосвещени митрополит Кирил
Варненски и Великопреславски, да направи
така, щото християните
да чуят гласа на своя
пастир и да се съберат
под купола на храма. По
благоприятно стечение
на обществени обстоятелства и активна дейност от страна на младия
свещенослужител,
резултатът не закъснява.
Колкото и да е трудно, да
не казвам немислимо и
невъзможно, щото с цифри да се изразят духовните нагласи на хората,
все пак по статистиката
на кръщавките
може
да се види промененото
отношение на търговищенци към традиционната християнска вяра:
кръщавките през 1989 г.
са били 155, а само след
две години, през 1991 г.
– 1243.
ВСЯКА ГОДИНА БОГОЯВЛЕНИЕ
протича
както традицията по един
и същи ред, с известни
различия, разбира се.
Преди обед в храм
„Св. Ив. Рилски” се извършва богослужение за
църковния празник Богоявление. После, преди 12
часа на обед, в шествие
вярващи и свещеници
се отправят към фонтана в центъра. От 1993 до
2004 г. преди свещениците и шествието от храма, гражданите посрещат стегнатия строй на
представителни войнски
части на Търговищкия
гарнизон, определени да
участват в празничния
ритуал – освещаване на
бойните знамена. Военният строй се приема от
кмета - инж. П. Карагеоргиев, после и д-р Мирев.

Следват богоявленската
благославянемолитва и благославяне
то на знамето на бойната
част. За 2004 г. в. „Търговищки новини” с неудовлетворение отбелязва
липсата на воинската
част, тъй като същата година 45-та Тутраканска
корпусна артилерийска
бригада е разформирована. Отсъствието на
военната част лишава
празника от силния патриотичен момент. От
2005 г. насам свещениците от Търговищка духовна околия отслужват
молебен и водосвет с
участието на църковния
хор. По стар църковен
обичай със светена вода
се поръсват и благословят за здраве и дълголетие всички присъстващи. После свещеникът
хвърля светия кръст във
водата на фонтана. За да
го извадят оттам, във
водата скачат мъже на
различна възраст, осмелили се да се разсъблекат и скочат в студените
води, обикновено при
минусови температури
на въздуха. Уловилият
кръста го връща на свещеника, получавайки от
него благословение и
парична награда. След
вдигането на заграждението, много вярващи
вземат благословение от
свещениците, а много от
тях си вземат от светената вода за вкъщи. През
2013 г. беше въведен и
един нов момент – до
басейна се развя националния трибагреник. С
идеята вътре в басейна
да се завие хоро със знамето начело. Замисълът
се реализира отчасти –
младите мъже подхванаха хорото в басейна, а
хоро със знамето начело
се изви на площада, след
края на ритуала. Поведе
го Веселин Николов. Националният трицвет присъстваше на празника
и следващата година, и
мъжкото хоро във фонтана на снежния площад
добави още респект към
празника. Вярвам, че
този нов елемент ще се
запази и в бъдеще.
Идеята за изнасянето
на богоявленския ритуал
в центъра на град Търговище се заражда след
политическите промени
от декември 1989г. А хората, които и до днес са
в основата на организа-

Богоявление, 6.I. 2012 г.
низирано е почистване
и напълване на басейна
с вода предния ден, озвучаване,
медицинско
обезпечаване, охрана и
участие на градския духов оркестър. Присъствието на официални лица:
народни представители,
кметът,
зам-кметове,
председателят
и/или
представители на ОбС и
общинската администрация, областният управител и/или представители
на областната управа, и
др. е елемент, който внася завършващ щрих към
характеристиките на Богоявленския ритуал като
градско събитие, организирано от светската и
духовната власт в града.
Важен елемент от ритуала, както се вижда и
от снимките, е хвърлянето на кръста от свещеника във водата на градския фонтан. И самата
атракция – колко ще
скочат тази година, и кой
ще улови кръста! Отец
Славчо споделя, че всяка година пред него стои
неизвестността – ще има
ли смелчаци! Първата
година, както казахме
по-горе, само Веселин
Николов е скочил във водата. Следващата година
са двама, по 3-ма - 4-ма
до 2002 г., когато броят
им достига 7 души. От
там нататък за кръста се
състезават двуцифрено
число мъже и младежи.
На последния Йордановден през 2014 г. , броят
им беше 14. Имената на
уловилите кръста често
се повтарят:
* Веселин Николов изважда кръста през първите две години.
* Венцислав Дяков –
шест години е пръв, скачайки от 1994 до 2003 г.
* Огнян Недялков –
участва за четвърта година и улавя кръста през
2004 г.
*Живко Кирилов – пет
години подред е първи.
Той споделя през 2008
г.: „Всеки в този град
знае, че живея втори
живот поради инцидент,
след който бях 19 дни
в кома и се радвам, че
този ми живот е поздрав от първия. Тази
година е най-студената
от всички до сега. Правя
го за здраве. Очаквах,
че може и да не съм аз,
но сега и Господ ми помогна. Конкуренцията
между трима ни беше
много голяма, видяхме
къде падна кръста и
може би Господ го предаде в моите ръце, докато предните години
все успявах да стигна
първи. Пожелавам здраве - за мен и за всички
мои съграждани!”

цията, са Негово Високоблагоговейнство ставрофорен иконом Славчо
Проданов и Веселин Николов, председател на
общобългарския комитет
„Васил Левски” в Търговище. През всичките
тези години отец Проданов извършва Йорданския Велик водосвет в
съслужение със свещеници от търговищка духовна околия. През 1991
г. заедно със свещениците Александър Бръчков
и Иван Шишков, а по-нататък в годините служат
протойерей
Димитър
Байков, йереите Анатоли
Тодоров, Бисер Христов
и Димчо Динев.
ВЕСЕЛИН
НИКОЛОВ, известен с народополезната си дейност в града, е първият
и единствен през 1991
г. мирянин, скочил във
водата за кръста. Той
улавя кръста и в следващите две години, а
вече като доайен участва в надпреварата почти 20 години – това се
вижда и знае. Онова,
обаче, което малцина
знаят, е, че всяка година, след изваждането
на кръста от водата,
той събира в офиса си
смелчаците – за да се
подсушат и сгреят. Тези
сбирки са традиционни
и при него се събират не
само скачалите в същия
ден, а и младежи и вече
мъже в зряла възраст,
скачали за кръста в поранни години. На тези
сбирки не само се споделят вълненията от изминалото приключение,
но се споделят спомени,
обещания за следващата година. Специално
за празника в Търговище и за срещата при
В. Николов идват хора,
установили се в други
селища.
ИНИЦИАТИВАТА
ЗА ИЗНАСЯНЕТО на
Богоявленския празник
на площада, излязла от
духовни и мирски лица
през 1990-91
г., среща съпричастност
от
страна
на светските власти в
лицето
на
инж. Марин
Николов
–
зам. -председател на
Временната
общинска
управа.
В
следващите
години
съпричастността
на
общинското
управление
Хорото води ветеранът Веселин Николов, 6.I. 2013 г. е още по-видима – орга-

* Иван Стоянов – две
години подред открива кръста във водата
-2009 и 2010 г. Той казва: „През 2009 г. много ми провървя - успях
да поработя в Чехия и
сега пак се надявам на
това. Този път скочих
освен за здравето на
семейството ми и заради щастливото събитие,
което чакам през месец
май - раждането на моето дете”.
* Румен Димитров
участва 8 години подред
и др. Тук не е възможно
да се споменат всички
смели мъже и младежи, но техните имена са
публикувани в местния
печат, който отразява
Богоявление като събитие в града на първите
си страници.
ГЕРОЯТ НА ДЕНЯ –
уловилият кръста получава награда. Първата
година - 1991 г., наградата за Веселин Николов е само морална, че
една идея се е реализирала. Втората годна
той – единствен храбрец, получава в дар от
о. Слави една Библия.
По-нататък множество
фирми и граждани правят дарения за ритуала.
Сумите са различни в
различните години. Някои от уловилите кръста даряват парите на
търговищките храмове
– Венцислав Дяков, например, други даряват
за дружества, социални
домове, училища и пр.
Някои вземат дареното
от свещеника за себе
си. С други думи всеки
сам решава как да разходва спечелената от
надпреварата за кръста
сума.
Дарители за наградите на уловилите кръста или ако употребим
модерната днес дума
„спонсори”, са отделни граждани, бизнесмени, фирми. Няма да
ги изброявам, защото
списъкът е дълъг, а и
едва ли са дарили, за
да им се чуват имената.
Така, СПАЗВАЙКИ
КАНОНА, но и с внасяне на нови моменти,
с участието на общинската власт, в присъствието на официални
лица от общинската
и областната управа,
под звуците на градския духов оркестър
и в присъствието на
множество граждани,
празникът Богоявление
с изнесения Богоявленски ритуал в центъра на
града, с почти четвъртвековната си история
вече, е традиция в град
Търговище. И вярвам,
че ще остане…

Четвъртък, 8 януари 2015 г.
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www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
41 кв.м. Запад 3, ет.6, гарсониера
24 000
52 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2, двуст. тухла 43 000
56 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 38 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, двустаен,
ново строителство
43 000
71 кв.м. В района на новата Полиция,
ет. 4, двустаен тухла
59 500
76 кв.м. В района на Здравна каса,
ет. 6, двустаен панел
38 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000

57 кв.м.
57 кв.м.
59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.

Под Пазара, ет. 4
45 000
Борово око, ет.8, преустройство 45 000
Борово око, ет.1
46 000
Широк център, ет.5
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.),
луксозно отремонтиран
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Широк център, ет. 1
45 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5
43 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”



РЕКЛАМИ

ТЪРГОВЕ



ÍÀÅÌÈ

Фирма
"КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
предлага работни
места за жени като
социални асистенти, с
място на работа Белгия.
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или
английски език.
Тел. за контакти:
0877 886312

Търся апартамент
под наем в Търговище – двустаен, частично обзаведен
Тел.: 0899 889 967
Дългогодишен преподавател по английски
език с Английски
филология дава частни уроци по специалността за начинаещи и
напреднали
Подготвя и за сертификати по езика
Тел.: 089 98 717 44



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/65777, 0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ИВЕТ” ТЪРСИ ПРОДАВАЧКОНСУЛТАНТ С КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
Автобиография се оставя в офиса на бул.
„Сюрен” 2. За контакти: 0899 81 69 67

Продавам АПАРТАМЕНТ 80.5 кв.м. с маза и
таванско
помещение в района на Кооператив"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ"
Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!
ния пазар в Търговище – 9-и, непоследен етаж, АД обявява следните цени за продажба на приюгозападно изложение. Тел.: 0898 467 009
роден газ за обособена територия "Добруджа"
ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ
Със заповед на министъра на вътрешните работи рег. номер 8121К-3114 от 22.12.2014 г. и на
основание чл. 156, ал. 1, 5 и 6 от Закона за МВР
и Наредба N 8121з-344 от 25.07.2014 г. за постъпване на държавна служба в МВР
Е ОБЯВЕН КОНКУРС
за постъпване на държавна служба в Областна дирекция на МВР-Търговище за вакантна длъжност, за която не се изисква
задължителна първоначална подготовка
– специалист VI-IV-та степен/технолог-администратор/ в група “Български документи за
самоличност”.
На основание чл. 5, ал. 5 от Наредба N 8121з344 конкурсът ще се проведе със служители на
МВР – лица, работещи на трудово правоотношение.
Пълният текст на заповедта, включващ общите
и специфични изисквания към кандидатите, може
да бъде прочетен на електронната страница на
дирекция”Човешки ресурси”-МВР.
Отговарящите на общите и специфични изисквания за длъжността кандидати трябва да подадат документи за участие в конкурса в 10-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявата.

Продавам Мерцедес 124 на части и метанова уредба /400 лв./
Тел.: 0876 128 937
Давам под наем кафе и рибен магазин на
„Момина чешма” – оборудвани; и апартамент
– 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в Търговище
/наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА в с.
Буховци със стопански постройки, 2 дка дворно място и гараж
Тел.: 0899 87 35 94

и Община Търговище в сила от 01.01.2015 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
О Б Я В А
На основание чл. 111, ал.2 от Закон за опазване на околната среда /ЗООС/
е открит обществен достъп до документацията за преразглеждане и последващо
изменение на издадено Разрешително за експлоатация № 1/ 2004 г. по чл. 104, ал. 1
от Закон за опазване на околната среда /ЗООС /, изменено с Решение № 01-1/2005
г., Решение № 02-1/2009 г., Решение № 03-1/2013 г. на предприятие с висок рисков
потенциал - "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище във връзка с предвидена
промяна в работата на предприятието - обособяване на инсталация за разделяне на
въздух като самостоятелно съоръжение и въвеждане в експлоатация на 4 нови резервоара / 2 бр. резервоар за съхранение на водород, 1 бр. резервоар за съхранение
на диаметрично масло и 1 бр. резервоар за органичен флуид /.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1
месец, всеки работен ден от 05.01.2015- 05.02.2015 г. в сградата на общинска администрация, ет.2 ст. № 5 всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00-17.00 ч.
Лице за контакти : Йоана Стефанова,ст. експерт "Опазване на околната
среда"в общинска администрация, тел : 0601/ 6 86 86 , 0898/ 43 71 65

Давам под наем ГАРАЖ в кв.
„Запад” – „Трите пилона”
Тел.: 0885 32 45 23
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Седем души
21.00 ч. - драма

8 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино
14:30 Изживях три живота филм за проф.Манол
Тодоров
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Една независима жена
- тв филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино

bTV Action

08:00 Пазителят на Мемфис сериал
09:00 Платина - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Другата в мен - трилър
15:30 Италианска Серия А
16:00 Щитът- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Столът на Дявола - ужаси
00:00 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:30 Кадилак Рекърдс - драма
13:00 Никита - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Тринайстият етаж - трилър
18:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Седем души - драма
23:30 Безсрамници - сериал

bTV Comedy

08:00 Шоуто на Том и Джери анимационен
09:00 Шоуто на Слави
bTV
10:00 Петък - комедия
06:30 Тази сутрин
12:00 Напълно непознати 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
Кадиев
13:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Кое е това момиче 13:30 Тайните на времето сериал
сериал
14:30 Франклин и Баш - сериал
15:30 Светлината на моя
15:30 Най-ужасната седмица живот - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
16:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
18:00 Кое е това момиче 19:00 bTV Новините
сериал
20:00 Милост - сериал
18:30 Столичани в повече 21:30 Бялата кралица сериал
сериал
19:30 Напълно непознати 22:30 Шоуто на Слави
сериал
23:30 bTV Новините

ПЕТЪК

bTV Action - Зараза
22.00 ч. - екшън

9 януари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 В търсене на Дон Жуан
- документален
12:00 По света и у нас
12:30 Спасяването - филм
14:15 Днес и утре
14:35 Живот с Дерек - тв
филм
15:00 История.bg
16:00 По света и у нас
16:20 Камерен концерт на
Минчо Минчев и
Евгени Божинов от
Аполония 2014
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Дъждовен мирис над
Балканите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Зелена светлина
23:20 Раздяла - игрален филм

20:30 По-другия петък - комедия 13:45 Година на кучето 22:30 Кухня - сериал
комедия
23:30 Не вярвай на кучката от 15:30 Четири аса - комедия
апартамент 23 - сериал 17:50 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
21:00 Правилата на Джорджия
Травис - лайфстайл
- комедия
09:30 Вълнуващи ваканции23:10 От местопрестъплението
лайфстайл
- сериал
10:30 Мода и шик - лайфстайл
11:00 Път към висшата мода Diema TV
модно предаване
09:00 Убийството - сериал
11:30 Топ дестинации 10:00 Воден свят - екшън
лайфстайл
12:30 Новата мисия невъзмож12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
на - сериал
13:30 Далас - сериал
13:30 Париж: Криминални раз14:30 Али Макбийл - сериал
следвания - сериал
15:30 Модни хроники -лайфстайл 14:30 Кобра 11- сериал
16:00 Паднала от небето 15:30 Среднощен ездач сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 16:25 Убийството - сериал
18:00 Незабравима - сериал
17:30 Полицейска академия 19:00 Али Макбийл - сериал
сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
18:30 Теория за големия взрив
21:00 Далас - сериал
- сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
19:00 Париж: Криминални раз23:00 Огледален свят - сериал
следвания - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
Nova TV
21:00 Хавай 5-0 - сериал
06:20 Здравей, България
22:00 Бързи и яростни: Токио
09:30 На кафе - НТВ
Дрифт - екшън
11:30 Бон Апети
00:00 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
Diema Famly
13:30 Моята карма - сериен
09:30 Памуковата принцеса 14:30 Момичето, което обичах
сериен
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
16:00 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров 16:30 Малката булка - сериен
сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:30 Бон апети
19:00 Новините на Нова
14:00 Триумф на любовта 20:00 Подли камериерки сериен
сериен
16:00 Забраненият плод 21:00 Специално рaзузнаване
сериен
- сериен
17:00 Дила - сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
Kino Nova
08:30 Любителката на мистерии 20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод - криминален
сериен
10:00 Правителството - сериал
22:30 Дила - сериен
11:15 Д-р Хаус - сериал
12:10 Любителката на мистерии 23:30 Ангелският остров сериен
- криминален

bTV Action

08:00 Пазителят на Мемфис сериал
09:00 Платина - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Хладнокръвно - драма
15:00 Истинско правосъдие сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Военна болница - сериал
18:00 Пазителят на Мемфис сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Зараза - екшън
00:30 В обувките на Сатаната сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:15 Седем души - драма
13:00 Никита - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
16:00 Песента на Брайън -драма
18:00 Ризоли и Айлс: Кримнални
досиета - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Киновечер: 21 - драма
23:30 Безсрамници - сериал

bTV Comedy

09:00 Комиците - шоу
10:00 По-другия петък - комедия
bTV
12:00 Напълно непознати 06:30 Тази сутрин
сериал
09:30 Преди обед - токшоу
13:00 Столичани в повече 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Кое е това момиче -сериал
13:30 Тайните на времето 14:30 Франклин и Баш - сериал
сериал
15:30 Най-ужасната седмица 15:30 Светлината на моя
сериал
живот - сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Шоуто на Слави
17:30 Лице в лице
18:00 Кое е това момиче 18:00 Опасни улици - сериал
сериал
19:00 bTV Новините
18:30 Столичани в повече 20:00 Милост - сериал
сериал
21:30 Бялата кралица 19:30 Напълно непознати сериал
сериал
22:30 Шоуто на Слави
20:30 Мастилено сърце - прик23:30 bTV Новините
люченски

15:45 Правилата на Джорджия
- комедия
17:50 Правителството - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
09:00 Освежи дома се с Деби
- сериал
Травис - лайфстайл
21:00 Димящи аса - екшън
09:30 Вълнуващи ваканции 23:00 От местопрестъплението
лайфстайл
- сериал
10:30 Мода и шик - лайфстайл
Diema TV
11:00 Път към висшата мода 09:00 Убийството - сериал
модно предаване
11:30 Топ дестинации -лайфстайл 10:00 Бързи и яростни: Токио
Дрифт - екшън
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:00 Теория за големия взрив
13:30 Далас - сериал
- сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
12:30 Полицейска академия 15:30 Модни хроники - модно
сериал
предаване
13:30 Париж: Криминални раз16:00 Паднала от небето следвания - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Среднощен ездач 18:00 Незабравима - сериал
сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
16:25 Убийството - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
17:30 Полицейска академия 21:00 Далас - сериал
сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия взрив
- сериал
Nova TV
19:00 Париж: Криминални раз06:20 Здравей, България
следвания - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Кобра 11 - сериал
11:30 Бон Апети
21:00 Хавай 5-0 - сериал
12:00 Новините на Нова
22:00 Имало едно време в
12:30 Огнено сърце - сериен
Америка - криминален
13:30 Моята карма - сериен
Diema Famly
14:30 Момичето, което обичах
09:30 Щастливи заедно - сериен
сериен
16:00 Новините на Нова
11:30 Клонинг - сериен
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Ангелският остров сериен
19:00 Новините на Нова
13:30 Бон апети
20:00 Подли камериерки 14:00 Триумф на любовта сериен
сериен
21:00 Специално рaзузнаване
16:00 Забраненият плод - сериен
сериен
22:00 Господари на ефира - шоу
17:00 Дила - сериен
Kino Nova
08:30 Любителката на мистерии: 18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
Видение за убийство 20:00 Малката булка - сериен
криминален
10:00 Правителството - сериал 21:30 Забраненият плод сериен
11:15 Д-р Хаус - сериал
12:10 Любителката на мистерии 22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров - криминален
сериен
13:45 Гринч - комедия
22:30 Кухня - сериал
23:30 Първична сила

СЪБОТА

Diema TV - Подземен свят
21.45 ч. - екшън

10 януари
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
Детско предаване
09:00 Саладин - анимационен
09:55 Тайната на умните мишоци - анимационен
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
12:50 Иде нашенската музика
13:40 Малки истории
14:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
мъже, 2 манш/ пряко
15:20 Чаровният принц - игрален филм
17:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
18:00 Животът е вкусен
19:00 Дискавъри: Пророците
на научната фантастика
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Night of the Jumps
- суперфинал на
Световния шампионат
по мотокрос
22:30 Шоуто на Канала
23:30 По света и у нас
23:45 Джазфестивал Банско
2014: Концерт на Чайна
Моузес и Рафаел Лемоние

bTV Action

08:30 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
09:30 Истинско правосъдие сериал
11:30 Хладнокръвно - драма
13:30 Зараза - екшън
16:00 Приключенията на Бриско
Каунти - екшън
18:00 Тежки престъпления сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А обзор
21:30 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
Торино - Милан
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Погребани живи - трилър

22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Двама мъже и половина
- сериал
01:00 Първична сила

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Изпитание на любовта сериал
11:00 Път към висшата мода модно предаване
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 Али Макбийл - сериал
15:00 Стъклен дом - сериал
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Принцесите на света лайфстайл
21:00 Паднала от небето сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

21:00 Американско сватбено
одеяло - романтичен
23:10 От местопрестъплението - сериал
00:00 Димящи аса - екшън

Diema TV

07:45 Херкулес - сериал
10:00 Комисар Рекс - сериал
11:00 Северният бряг - екшън
13:00 Мотоакадемия - документален
14:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
14:45 Футбол: Съндърланд
- Ливърпул - мач от
английската Висша
Лига, директно
16:40 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
17:00 Безследно изчезнали Nova TV
сериал
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 18:00 Синът на Рамбоу - екbTV Cinema
08:00 Песента на Брайън - био- 11:00 Съдебен спор - НТВ
шън-комедия
12:00 Новините на Нова
графичен
20:00 Космическа Коледа 12:30 Разследване
10:00 Лак за коса - комедия
комедия
13:00 Всяко зло за добро 12:00 21 - драма
21:45 Подземен свят: Еволюкомедия
14:30 Винаги на пост - комедия
ция - екшън
16:30 Големите надежди - драма 15:10 Нещо ново - приклю00:00 Горещи моменти ченски
19:00 Богове и генерали - драма
еротика
17:00 Съдби на кръстопът - НТВ
21:00 Бандата на Оушън Diema Famly
18:00 Ничия земя - НТВ
екшън
08:30 1001 Нощ - сериен
19:00 Новините на Нова
23:15 Безсрамници - сериал
10:30 Голямата лъжа - сериен
19:30
НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ
bTV Comedy
bTV
12:25 Корабът на мечтите:
20:00
Тайните
на
Беки
Б
07:00 Шоуто на Том и Джери 07:00 Трета смяна - сериал
Сингапур и остров
трилър
анимационен
08:00 Тази събота
Бинтан - романтичен
07:30 Скуби Ду: Мистерия ООД - 22:00 Мисията невъзможна 11:00 Cool…T - лайфстайл
14:15 Две сестри- романтичен
екшън
анимационен
12:00 bTV Новините
16:00 Индия: Любовна исто00:15 Промяна в плановете 12:30 Домашен арест - ситком 08:00 Семейство Флинстоун рия - сериен
трилър
сериал
13:00 Троянска война - ко18:00 Памуковата принцеса Kino Nova
10:00 Мастилено сърце - прикмедия
сериен
08:00 Детски анимационен блок 20:00 В сянката на съмнениелюченски
15:00 Годината без Дядо
10:30 Гринч - комедия
12:00 Такеши касъл - риалити
Коледа - анимация
то - трилър
12:30 Година на кучето 17:00 Царството на спомените 13:00 Семейство Флинстоун 21:45 Две сестри - романкомедия
сериал
- драма
тичен
14:20 Снежен ден - комедия
15:00 Столичани в повече 19:00 bTV Новините
23:30 Езо ТВ
16:00
Американски
мечти
сериал
19:30 bTV Репортерите
Nova Sport
комедия
20:00 БСП - Бесни страшни 18:00 Да, мило - сериал
19:30 Футбол: Кристъл Па19:00 Двама мъже и половина 18:00 Пичове за пример пенсии 2 - екшън
лас - Тотнъм Хотспър,
комедия
- сериал
22:10 Комиците - шоу
мач от английската
20:00 От местопрестъплението
20:30 Какво искат жените 23:10 Червената планета Висша Лига, директно
- сериал
комедия
екшън

НЕДЕЛЯ

Nova TV - Следващите три дни
20.00 ч. - трилър

11 януари
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
Детско предаване
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт
13:55 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 2 манш/
пряко
14:55 Червеният орел - игрален филм
17:00 Музикални следи
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Проект Земя
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите 9-сериен тв
филм (12)
21:35 Един български глас в
Европа - документален
22:35 Нощни птици
23:35 По света и у нас
23:50 Зет - игрален фил

bTV

08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Коледата невъзможна комедия
15:00 Бебета гении - комедия
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Нощ в музея - екшън
22:10 Папараци
23:10 Танцувай с мен - драма

bTV Action

08:30 Истинско правосъдие сериал
10:30 Истинско правосъдие сериал
11:30 Приключенията на
Бриско Каунти- младши - екшън
13:30 Италианска Серия А:
Интер - Дженоа
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване

16:00 Италианска Серия А: Рома
- Лацио
18:00 Тежки престъпления сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Египет - документален
21:15 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
Наполи - Ювентус
23:45 Италианска Серия А студио

bTV Cinema

08:00 Божиите тайни- документален
10:00 Богове и генерали - драма
12:00 Уолстрийт - драма
14:15 Бандата на Оушън екшън
16:30 Десети кръг - трилър
18:30 Богове и генерали - драма
21:00 Гроги от любов - романтичен
23:00 Безсрамници - сериал
00:00 Извънземни нашественици - трилър

bTV Comedy

06:00 Да, мило - сериал
07:00 Скуби Ду: Мистерия ООД анимационен
08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Какво искат жените комедия
12:00 Такеши касъл - риалити
13:00 Семейство Флинстоун сериал
15:00 Столичани в повече сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Да, мило - сериал
19:00 Двама мъже и половина
- сериал
20:30 Готови за бой - комедия
22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Двама мъже и половина сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Изпитание на любовта сериал
11:00 Път към висшата мода модно предаване

поредица
15:30 Надпревара с Долф
Лундгрен - реалити
16:30 Безследно изчезнали сериал
17:30 Студио Carlsberg
Premium Football
18:00 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Саутхямптън - мач от
английската Висша
Nova TV
Лига, директно
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 19:55 Студио Carlsberg
Premium FootbalI
11:00 Съдебен спор - НТВ
20:30 Уайът Ърп - екшън
12:00 Новините на Нова
00:15 Фрактура - предаване
12:30 Космически приятели за рок музика
приключенски
Diema Famly
14:10 Евтиното е скъпо - ко08:30 1001 Нощ - сериен
медия
10:30 Голямата лъжа - сериен
16:00 Дикoff - НТВ
12:30 Корабът на мечтите:
19:00 Новините на Нова
Пуерто Рико - роман19:30 Темата на Нова
тичен
20:00 Следващите три дни 14:15 Цената на любовта трилър
романтичен
23:30 Дело 39 - драма
16:00 Индия: Любовна истоKino Nova
рия - сериен
08:00 Детски анимационен блок
18:00 Памуковата принцеса 10:30 Снежен ден - комедия
сериен
12:10 Пичове за пример 20:00 С аромат на отмъщение
комедия
- трилър
14:00 Хамлет 2 - комедия
21:50 Цената на любовта 15:50 Американско сватбено
романтичен
одеяло - романтичен
18:00 Майка под наем - комедия 23:35 Езо ТВ
Nova Sport
20:00 От местопрестъплението
15:30 Футбол: Арсенал - сериал
Стоук Сити, мач от
21:00 Маркъс- комедия
английската Висша
23:00 От местопрестъплението
Лига, директно
- сериал
23:50 Майка под наем - комедия
TV 7
12:30 Новини
Diema TV
13:00 Хранилище - сериал
07:45 Херкулес - сериал
09:00 Новата мисия невъзможна 14:00 Клиничен случай сериал
- сериал
14:30 Зовът на дълга - сериал
10:00 Комисар Рекс - сериал
15:20 В търсена на истината
11:00 Космическа Коледа - сериал
комедия
13:00 8 Прости правила - сериал 16:15 Библиотекарят - екшън
18:00Жега - сериал
13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части 18:30 Новини
19:30Срещи в парка - драма
- сериал
21:50 Братя - драма
14:30 Най-опасните пътища в
23:45 Дългият уикенд - драма
света - документална
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 Али Макбийл - сериал
14:00 Стъклен дом - сериал
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Паднала от небето сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

Старая
се
да
запазя
личното
пространство на човека до мен
Четвъртък, 8 януари 2015 г.
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Ïðåñëàâà:

- Като гледаш от позицията на годините - каква
конкуренция има в бранша, как се състезават, как
едва ли не са готови на
всичко - вижда ли ти се
смешно всичко това. Каква е твоята гледна точка?
- Не. Аз уважавам хората, които имат хъс за работа. Това е едно от най-важните качества, които те
издигат нагоре. Винаги е
имало силна конкуренция
в нашия бранш, но сега е
несравнимо по-сложно. И
въпреки всичко, ако си сигурен в таланта си, наистина
ще трябва да вложиш много
усилия, за да докажеш, че
си по-добрият.
- А тази ожесточена
конкуренция като че ли
през последните години
се засили?
- Като цяло признавам,
че не съм най-точният пример за старание. Може да
звучи малко нескромно, но
при мен нещата се получаваха леко, от раз, без много
напъни, без кой знае какво
усилие от моя страна. Може
да се каже и с много късмет. Аз не съм пример за
голяма упоритост. Но бяхме
на кафе със Софи (б.а. Софи
Маринова) и си говорихме,
че талантливите хора си
остават във времето и няма
нужда от излишни напъни.
- На концерта на телевизия "Планета" представи една балада "Ако
утре ме губиш", която е с
много въздействащ текст.
Има ли нещо от личните
ти преживявания вложено в нея?
- За първи път работя
с тази текстописка, казва
се Анастасия Маврудиева.
Мога да призная, че текста
й е направо в десятката. Аз
мисля, че всеки е преживял
такова нещо. Силните песни са именно тези, които
всеки приема като лично
преживяни.
- А може ли да се каже,
че с тази балада поемаш в
нова професионална посока, тя не е съвсем във
фолк стил?
- Тя е от гръцки автор,
има и гръцка версия. Това
е песен, която много ми
харесва и много ми пасва.
Дори когато я записвахме
с Велислав Драганински,
който е аранжор на песента, си казахме, че това парче направо е създадено за
мен. А между другото, след
"Лъжа е" бях обещала на
майка ми и на моята леля,
да изпея още една песен,
която да има такова звучене. Това е коледен подарък
за тях двете. Наистина тази
песен не звучи фолк, но пък
е хубава и смятам, че беше
време да направя нещо с
различно звучене.
- С какво те промениха

последните години? Ти си
изпълнител, който премина през много неща. Била
си 5 години певица на годината?
- Какво ме е променило? Ако говорим за това,
че тази песен е като тези,
които правех едно време,
в доста коментари виждам,
че се пише:"Ето, старата
Преслава се завръща!".
Може би, в крайна сметка,
не съм особено променена. Просто съм следвала
вълната в музиката, която напоследък беше покомерсиална. Като цяло,
попфолкът се променяше с годините и аз също
се променях с него. Във
времето, когато вървяха
по-леки песни, по-забавни, по-ритмични, аз се
стараех да бъда в крачка с тази тенденция. Това
е една тежка песен която,
убедена съм, ще остане във
времето, като "Водка с утеха", "Не съм ангел", "Лъжа
е". За мен беше време да
направя такава песен. Независимо какво върви в момента, винаги съм била на

искрена, с което печелиш
много симпатии. С Жоро
имате сериозна връзка от
много време. Отношенията ви са много екстремни,
но много емоционални,
смяташ ли, че сега сте попредвидими и по-улегнали?
- Тя все още си е бурна
връзка. Известните личности обикновено имат шанс
да разкажат за живота си
и да представят нещата
в своя полза. Чета интервюта на колеги от шоубизнеса, които разкриват до

най-малки
подробности
различни неща за хората,
с които живеят или за хората, с които вече нямат
отношения. В моя случай е
намесен и човек, който не
желае да е в светлината на
прожекторите. Затова и не
говоря много за него и се
старая да запазя неговото
лично пространство. Много
рядко съм си позволявала
да кажа нещо и то никога
не е било в негов ущърб.
Много ми е трудно да говоря, когато засягам близък
човек.

Преслава на
разходка в Гърция

Преслава направи
кратка
разходка до Гърция, където успя
да разпусне с
приятели
след
натоварения си
график през месец декември. Певицата си даде
отдих, а веднага
след това отпътува за София,
където я очакваха гостите в
столичен
клуб.
В изключително
красива визия и
в добро настроение тя зарадва
многобройните
си фенове със
своите хитове.

Певицата превзе
корицата на "Story"

“Когато имаш и любовта, и работата, не можеш да се
отдадеш изцяло и на двете и в един момент в едното ще
изостанеш”, категорична е певицата, която се е отдала на
музиката и се радва, че публиката обича песните, които
поднася.
В момента тя се е отдала изключително и само на музиката, а актуалните й сингли “Ако утре ме губиш” и “Нашето любов е” са сред най-обичаните хитове. В голяма степен
това се дължи на композитора Велислав Драганински, с когото тя работи от началото на своята кариера. В разговор
- Рядко говориш за лич- той й споделил: “Дай да си върнем старите неща - старите
мнение, че различното се бъда актуална. Мисля, че
дойде моментът за една та- ния си живот, но когато емоции, старите песни”, разказва пред изданието изпълниоценява от хората.
го направиш, си напълно телката.
- Обиждат ли те такива кава песен.
изказвания, че Преслава
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавна собственост, чл.13, ал.5 във
се завръща, защото този връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата и Решение
на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №10025/14 г., О Б Я В Я В А
коментар звучи така, че
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот-публична държавна собственост, стопанисван от АПИ
все едно в последно вреОбластно пътно управление- гр. Търговище, находящ се на адрес: гр. Омуртаг, ул. „Родопи“ № 34, с предназначеме си била някъде по-на- чрез
ние – за стопански нужди, по обособени позиции и с първоначални месечни наемни цени (с включен ДДС), както следва:
зад в класациите?
Обособена позиция 1: Помещение /склад/, с площ от 24,55 кв.м, от едноетажна полумасивна сграда, находяща се в депо към
- Не, напротив. Точно Районна пътна служба гр.Омуртаг, цена 111.45 лв.
това казвам, че през времеОбособена позиция 2: Помещение /склад/, с площ от 59,32 кв.м, от едноетажна полумасивна сграда, находяща се в депо към
то, когато вървяха по-забав- Районна пътна служба гр.Омуртаг, цена 284,14 лв.
Обособена позиция 3: Помещение /склад/, с площ от 70,00 кв.м, от едноетажна полумасивна сграда, находяща се в депо към
ни, по-ритмични парчета аз
пътна служба гр. Омуртаг, цена 284,14 лв.
се стараех да бъда в крак Районна Помещенията
се отдават под наем за срок от 5 години.
с модата. Но новата ми пеЦена на тръжната документация – 6,00 лв. с ДДС, платима в касата на ОПУ- Търговище или по сметка:
сен е в стила на тези, които
IBAN - BG05UBBS80023106123207, BIC – UBBSBGSF, Банка “ОББ” – АД” клон Търговище.
Тръжната документация се получава в ОПУ-Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо Ботев” №30, отдел ИРД, ет.2 стая
правех едно време, затова
приемам отзивите по-ско- №11, всеки работен ден до 06.02.2015г., от 9:00ч. до 17:00ч.
Срок за подаване на заявления за участие с документ за платен депозит и ценови предложения – до 17:00ч. на 06.02.2015г.
ро като положителни. Това
в деловодството на ОПУ Търговище.
означава, че на хората им
Търгът ще се проведе на 09.02.2015г. от 10:00ч. в Административна сграда на ОПУ-Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо
липсват точно тези парче- Ботев” №30. Повторен търг ще се проведе на 13.02.2015г. от 10.00 ч. в Административната сграда на ОПУ- Търговище, като крайта. Аз наистина оценявам ната дата за подаване на заявленията е 12.02.2015г., до 17.00 часа, а условията са съгласно изискванията за първия търг.
Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, необходимите документи за представяне, са подробно
тези мнения и не мисля, че
е обида. През цялото това отразени в тръжната документация.
За допълнителна информация тел.: 0601 61073 или 0889 147541
време съм се старала да

Четвъртък, 8 януари 2015 г.
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НЕДЕЛЯ

„Знам какво искам и какво мога!”

На сцената на "Х ФАКТОР"
- Как реши да участваш нообразно. Не ми се иска
(от 1 стр.) като личност, аз съм различна. Когато
в
предаването?
Как се по- да свършва въобще. Но пък
възпита ме като музикант участвах в „Гласът на Бъли изпълнител. Аз започнах гария” бях на 16. Все още чувства, когато те избраха ми се иска да дойде финалът. Противореча си, знам.
да се уча на пеене в „New търсех себе си, не познавах да продължиш напред?
Но тръпката от очакването
Да
опитам
отново
чувв
дълбочина
възможностите
voices”, когато бях в първи
клас. И всъщност десет го- на гласа си. Сега вече знам ството, да съм част от музи- е голяма. А всъщност ми
дини г-жа Станкова беше какво искам и какво мога. кално състезание, при това се иска много да стигна до
мой педагог, освен това оба- Знам, че ще се боря до телевизионно, исках, може там, до финала. Първото
че тя беше и мой приятел. И край, за да постигна това, да се каже, дори веднага място сякаш не ми е толкодо днес поддържаме връз- към което съм се устреми- след участието ми в първия ва важно, по-скоро да бъда
ка, чуваме се по телефона, ла. В „Гласът на България” формат. Но там имах дого- на финала, да се боря до повиждаме се, когато можем. участвах по-скоро, за да си ворни отношения, които не следно.
- Какви са взаимоотноТя ме подкрепя много в „сверя часовника”, така да позволяваха това. Те обаче
участията ми в конкурси, се каже, да разбера за себе приключиха и аз реших да шенията между участнив изявите ми в музикални си до къде стига моженето се впусна отново в певче- ците в музикалното състезание? Как се разбирате
формати. Защото участието ми. В „Х фактор”, мисля, че ското реалити.
А как се почувствах, ко- с менторите? Какво е тяхми в „Х фактор” всъщност не показвам какво мога и само
е първото ми появяване в времето ще покаже докъде гато продължих, не мога да ното отношение към вас?
- Ние сме едно семейопиша с думи. Никога не
подобно телевизионно пре- мога да стигна.
За себе си всъщност мога ми се беше случвало още ство. Всички живеем в
даване.
- Да, ти не за първи път да заявя, че съм много до- преди края на песента всич- един наш си свят, разбираучастваш в телевизионен волна от представянето си ки в залата – и журито, и ме се много добре, смея да
реалити формат. Преди до момента, защото съм публиката, да ми станат на кажа, че дори сме приятевреме участва в „Гласът шеста от над 3 000 участни- крака. Случи се обаче още ли. Менторите се държат с
на България”. Какво е ци. Така че каквото и да се на първия кастинг за учас- нас, като с равни, по никаразличното между двете случи занапред във форма- тие в предаването. Тогава къв начин не ни напрягат
та, дори да не спечеля, аз изпитах най-силното удо- или пренебрегват. Конкунадпревари?
- О, за мен разликата е ще бъда щастлива и довол- влетворение от себе си като ренция почти няма, всички
изпълнител. Преди това не заедно се радваме на усогромна. Първо, защото на от представянето си.
очаквах да стигна пехите на едни и плачем,
толкова напред, че друг отпада. Затова и в
още повече, че четвъртък, когато са елине ми е за първи минациите, за нас е много
път да участвам тъжно. Все пак започнахв такава надпре- ме 17 души, сцената беше
вара. Но пък знае пълна, а сега, на последли човек, може ните концерти, сме едва
точно това да ми шестима – един по един си
е помогнало, за отиваме. Но най-важното
да стигна дотук. е, че сме се срещнали вед- А какво е нъж и дори след формата
чувството сега, ще запазим приятелските
когато си на си отношения.
крачка от побе- Разкажи ни някоя инуведомява своите клиенти, че дата?
тересна история, която е
- Чувствам се останала скрита от зритеот 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу
страхотно. От три лите – нещо смешно или
мираната питейна вода по електронен път месеца животът тъжно?
(Е pay), както и да получават електронни ми е само „Х фак- - Забавни случки имаме
тор” и това е по- много, при нас е много весефактури (e Faktura)
вече от прекрас- ло. Конкретна смешка няма
Подробности на сайта на „В и К” Търговище но. Живея много да кажа, но ще споделя
динамично, раз- нещо, което ми се случи в

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



концерта посветен на Хелоуин. Тогава трябваше да завърша изпълнението си легнала на пода, но си ударих
много силно главата, слава
Богу никой не разбра, успях
да запазя самообладание.
По тялото ми бяха разположени няколко бомбички,
които като гръмнат в края
на песента да имитират
кръв. Те, обаче, миришеха
лошо и в продължението на
песента ми започнаха да ме
задушават. Вероятно са ме
замаяли, защото лягайки
главата ми натежа и се ударих силно. Добре, че успях
да събера сили, продължих
и инцидентът ми остана незабелязан.
- Кой, според теб, е найголемият ти конкурент в
предаването?
- Категорично ще кажа,
че това е Славин. Нямам
какво да добавя - той е много талантлив и заслужава
да спечели.
- А на какво отдаваш
факта, че в Търговище
се раждат едни от най-талантливите изпълнители
– визирам теб, Кристиана,
която спечели „Големите
надежди”, както и Кристина от Попово – победител
в „Гласът на България”?
- Талантът е даден от Бог,
може би на нас е дал малко
повече. В Търговище имаме
добри педагози, добри музикални школи. Кристиана
е детето, което прослави
Търговище много, мисля, че
целият град трябва да се
гордее с нея, въпреки че отпадна рано в „X фактор”. Но

моето мнение е, че просто е
много малка на възраст за
тук.
- Какъв трябва да бъде
човек, за да стигне до
върха, ти на какво залагаш лично?
- Трябва да бъде постоянен и в интерес на истината
в България трябва да бъдеш
нахален, за да успяваш. Но
за себе си аз съм решила да
не постъпвам така, а да се
боря да успявам, заради таланта си, заради това, което
правя и мога.
- Какво ти предстои
през 2015 година?
- Не мога да бъда сигурна за това, какво ме очаква
в новата година. Предстоят ми четири концерта във
формата на живо. Предстои
ми и завършване на годината в университета, успешно
надявам се, тъй като не ми
остава особено много време за посещения на лекции
и т.н.
- Пожелай нещо за Новата година на себе си, а и
на нашите читатели.
- Пожелавам си финал в
„X фактор”, пожелавам си и
договор с музикален продуцент, което всъщност е основната причината за участието ми в предаването,
както и да успея да направя
няколко песни, които да се
превърнат в хитове. Това е
за мен.
На читателите на „Търговищки НОВИНИ” желая
най-вече здраве, да вярват
в мечтите и в доброто, както
и да не се отказват от целите си в живота.

Момент от концерта за Хелоуин
Èçäàòåë:
ÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
Печатница: "Разград
Полиграф" ООД - Разград

www.targovishtki-novini.com

0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

