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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Почина Максим – Патриархът
на Българската църква

Време за помощи

В Търговищка област общо 7 800 души ще
получат продуктите от втория транш
Във вторник започна
раздаването на хранителните продукти от втория транш на програма
„Разпределяне на храни от интервенционните
запаси на Европейския
съюз за най-нуждаещите се лица”. Това съобщи
Ваня Борисова от Българския червен кръст
в Търговище. В Търговищка област право на
помощта имат общо 7
800 души. Най-много са
те в община Търговище
– 3 000 души, като следва община Омуртаг с 1
900.
В Търговище правоимащите могат да полу-

0.50 лв.

чат полагащите им се
продукти на адрес ул.
„Иван Асен” №1 /клуба
на пчеларя/.
Продуктите,
които
всеки бенифициент ще
получи по втория транш
са: брашно - 5 кг; ориз
- 5,5 кг; спагети -1,5 кг;
макарони – 0,800 кг;
бисквити – 0,200 кг; захар – 8 кг; олио – 7 л;
леща -12 кг; конфитюр-2
кг; картофено пюре – 1
кг; пчелен мед – 1,5 кг;
кафе – 0,250; боб – 8 кг.
Все още бобът не е получен и затова ще бъде
раздаден допълнително. В областта около
1 000 души (на 2 стр.)

Българският патриарх и
Софийски митрополит Максим почина в нощта на 5
срещу 6 ноември. Последният близо месец Негово
светейшество прекара в
болница „Лозенец”, където
почина вследствие на сърдечна недостатъчност. Само
преди седмица, на 29 октомври, той навърши 98 г.
Поклонението
пред
тленните останки на патриарх Максим ще бъде
днес, на Архангеловден , от 9 часа в църквата „Света Неделя"
в столицата, решиха на извънредно
заседание
архиереите. Опелото ще
се осъществи на
следващия ден в
храм-паметника
„Александър Невски". Погребението ще е същия ден следобед в Троянския
манастир. Такава била волята на Негово Светейшество,
обяви главният секретар на Светия синод на Българската
православна църква епископ Наум.
Припомняме, че Марин Минков /каквото е светското
име на Патриарха/ е роден в село Орешак, Ловешко, през
1914 г. Преминал през степените на църковната йерархия,
той е избран за Патриарх през 1971 г. В сряда Министерският съвет обяви утрешния петъчен ден за ден на национален траур.

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

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

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

Републиканските пътища в Търговищко

Осигурени за
зимно поддържане

Иде зима и редно е в
тези ноемврийски дни
да се поинтересуваме
каква е готовността за
посрещане и предотвратяване на зимните

„България на гражданите”
Изборите
пресконференция с участието на Прошко
в Лиляк Първа
Прошков и областния координатор Явор Александров
В Търговище
откриха офиса на

Ясни са кандидатите
за кмет на търговищкото село Лиляк, съобщи
председателят на Общинската
избирателна
комисия /ОИК/ Гергана
Цонева. За гласовете на
хората и кметското място
в селото ще се конкурират Живко Атанасов от
ГЕРБ, Иван Иванов от
БСП, кандидатът на ДПС
Стефан Бонев и на СДС
Маряна Георгиева. А изборите в селото ще се
проведат на 18 ноември.
Одобрени са и бюлетините за частичния вот,
както и са назначени
две секционни избирателни комисии с по седем членове.
До извънредните избори в Лиляк се стигна, след
като ОИК прекрати правомощията на кмета на селото Пламен Папуров. Мотивите за решението бяха
неспазване изискванията
на Закона за местното самоуправление. И по-точно за това, че Папуров е
продължил да управлява
земеделската кооперация
в село Божурка и след избирането му за кмет. "ТН"

В Търговище вече
работи офисът на Движение „България на
гражданите”. Това официално бе оповестено
на
пресконференция
във вторник, на която
присъстваха
Прошко
Прошков и Десислава
Димитрова от централното ръководство на
Движението и представиха местната партийна
структура.
Офисът се намира в
бившите помещения на

застрахователно дружество „Орел”, а както
писа вече „ТН”, областен представител на
партията на Кунева е
хирургът-ортопед Явор
Александров. Председател на общинското
ръководство на Движението е медицинската
сестра Татяна Петрова,
председател на Българската
асоциация
на специалистите по
здравни грижи в Търговище. Неин замест-

ник ще бъде Йорданка
Петрова – психолог,
която работи в отдел
„Закрила на детето”.
Другият заместник е
Димитър Стойнев – информатик,
мениджър
на кариера за производство и добив на
инертни материали. В
общинското
ръководство влизат още Йордан
Бейчев – лесничей, учител в ПГСС – Преслав и
студентът Стефан Димитров.
(на 2 стр.)

изненади по републиканските пътища. По
сложния път, по който
в днешно време се получава информацията
– през областното пътно управление (чрез
инж. А. Андреева), до
Агенция пътна инфраструктура и обратно до
Търговище, все пак получихме информацията,
която ни интересуваше.
Уверението е, че в
Търговищка област има
100%-на готовност за
справяне със зимната обстановка, а това
значи дъждове, силен
снеговалеж, навявания,
преспи и т.н. От областната структура на Агенцията ни информират,
че са си свършили до
тук работата. Областно
пътно управление - Търговище работи по действащия до 11.2014г.
Договор № РД-33-20
от 19.11.2010г. за възлагане на обществена
поръчка за поддържане
(превантивно, текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни
работи
при аварийни ситуации)
на 523,100 км републикански пътища на територията на Търговищка
област, стопанисвани от
АПИ /ОПУ-Търговище/,
съгласно чл.19, ал.1, т.1
от Закона
(на 2 стр.)

Четвъртък, 8 ноември 2012 г.
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Община Търговище

В готовност за зимата

Санкции за Събираме листа, чистим шахти!
нарушители

Общо 311 наказателни постановления са издадени от
служители на общинската администрация в Търговище от
началото на годината до края
на октомври. Най-много – 276,
са тези, които касаят разпоредбите на Наредбата за опазване
на обществения ред в община
Търговище. Тук инспекторите са
налагали санкции за вдигане на
шум извън нормите и вреден
ефект от озвучаване, употреба
на нецензурни и неприлични
изрази, непристойно държане
на обществени места. Глобата,
която обикновено се налага в
такива случаи е в размер на 20
лв., съобщават от пресцентъра
на общинската управа.
За извършване на амбулантна търговия на нерегламентирани места има издадени осем наказателни постановления. Като
глобата за всяко е в порядъка
на 500 лв. Седем нарушения
са констатирали инспекторите
на Наредбата за изграждане и
опазване на зелената система.
Става дума за отсичане на дървета без разрешение, за което
на извършителите са наложени
глоби в размер на 50 лв.
Има издадени наказателни
постановления за преминаване
на животни през засети ниви,
за движение с животинска тяга
без светлоотразителни жилетки и за разкопаване на тротоарна настилка. За изхвърляне
на строителни отпадъци в контейнери за битови и за нарушаване на вътрешния правилник
за управление на етажната
собственост има установени
четири случая, за което са наложени парични санкции от 20
до 100 лв.

Катя НАКОВА
В Търговище не за
първи път бяха демонстрирани възможностите на мотометачката,
с която се осъществява
по-организирано и навременно събиране на
листната и дървесната
маса от улиците, парковете и пътните платна в
града.
Демонстрацията бе само повод зам.кметът на Търговищка
община Стоян Станчев
да представи мерките,
предприети за справяне със задръстването на
дъждопреливните шахти
и ефективното почистване на пътищата при наближаващите снеговалежи.
В почистването на падналите листа са ангажирани 100 души – 52 са заети
по проект „Нов избор”, а 40
са служителите на фирма
„БКС-Търговище”, както и
наличните седем машини.
Целта ни е да не се разпиляват листата, събирани
от работниците, докато мине
камион, който да ги извози, каза Станчев. Другата
важна цел е почистването
на дъждопреливните шахти
преди започването на усилените валежи.
Зам.-кметът каза още, че
за разлика от други години,
когато фирма „БКС” имаше
ангажимент да почиства и
шахтите, сега тази работа
ще бъде извършена от новосъздаденото общинско пред-

Грижи за вашата градина

вита глина). Можете да
използвате варовита глина за всички видове почва, но на тежките по-добре прибавете разтворен
варовик. Достатъчни са по
150 г на кв. м. Количеството на варовитата глина е
200 до 250 г на кв. м. Ако
разпръснете
варовика,
без да го заровите, трябва поне повърхностно да
го закопаете.
Ако искате още през
есента да подхраните
почвата с неорганични торове, ограничете се с калий и фосфорна киселина.
През зимата азотът отива
в дълбочина, защото почвата не го задържа. Найдобрият тор с фосфорна
киселина е известното томасово брашно (30 до 50
г на кв.м). От калиевите
торове използвайте само
калимагнезия (патентен
калий) и калиев сулфат
(20 до 25 г на кв.м), защото всички други съдържат малко или повече
хлор, който не се отразява добре на много растения. Ако разполагате с
предлаганите на пазара
торове от рода на костно брашно, рогов талаш,
рибено брашно и др., можете спокойно да ги разпръснете през есента ( 60
до 80 г на кв.м).
За подобряване на почвата използвайте само
дървесна пепел. Пепелта
от кафяви въглища (брикети) не е добра, защото
замърсява почвата и затруднява ферментацията.

Ваксинират дивите хищници срещу бяс

Îò âòîðíèê ñòàðòèðà åñåííèÿò åòàï íà âàêñèíàöèÿòà ïî âúçäóõ ñðåùó áÿñ ïðè äèâèòå õèùíèöè. Íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà
â îïåðàöèÿòà ùå ñå âêëþ÷àò 7 ñïåöèàëíî îáîðóäâàíè ñàìîëåòà, êîèòî ùå èçõâúðëÿò íàä 1 100 000 áðîÿ âàêñèíàëíè ïðèìàìêè.
Åìèë Çàôèðîâ, íà÷àëíèê îòäåë „Çäðàâåîïàçâàíå ïðè æèâîòíèòå” êúì Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå â
Òúðãîâèùå ñúîáùè, ÷å âàêñèíàöèÿòà ñúñ ñïåöèàëèçèðàíè ñàìîëåòè
ñå èçâúðøâà çà îñìè ïîðåäåí ïúò îò 2009 ã. íàñàì, êîåòî ÿ ïðàâè
ðóòèííà çà àíãàæèðàíèòå ñïåöèàëèñòè. Â ñëåäñòâèå â Òúðãîâèùêà
îáëàñò ñå íàáëþäàâà çíà÷èòåëåí ñïàä â ðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ áÿñ õîðà èëè äîìàøíè æèâîòíè, äîïúëíè òîé. Çà ñðàâíåíèå
ïðåç ãîäèíèòå áåç âàêñèíàöèÿ íà õèùíèöèòå å èìàëî ïî 20 è ïîâå÷å
ñëó÷àè íà óõàïâàíèÿ, êàòî ïðè ãîëÿìà ÷àñò îò òÿõ å óñòàíîâÿâàíà
çàðàçà ñ áÿñ, äîêàòî ïðåç 2011 ã. å èìàëî äâå óõàïâàíèÿ, êàòî è íå å
óñòàíîâåíà çàðàçà.
Â Òúðãîâèùêà îáëàñò âàêñèíàëíèòå ïðèìàìêè ñà íàñî÷åíè ãëàâíî
êúì ëèñèöè è ÷àêàëè, êàçà Çàôèðîâ. È óòî÷íè, ÷å âàêñèíèòå íå ïðåäñòàâëÿâàò îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà îñòàíàëèòå äèâè è äîìàøíè
æèâîòíè. Ïðèìàìêè íÿìà äà áúäàò ðàçïðúñêâàíè íàä âîäîåìèòå è
íàñåëåíèòå ìåñòà â îáëàñòòà. Çà èíôîðìèðàíîñòòà íà õîðàòà ñà
приятие „Флора”. Групата от ция за подготвяне на план- àíãàæèðàíè îáùèíñêèòå è ñåëñêèòå êìåòîâå.

около 10 души и наличната
техника, която през лятото запълваше аварийни дупки по
уличните платна, вече ще почиства задръстените шахти.
Първоначално ще започнат с
трийсетина „най-опасни” шахти по възлови места в града
преди да е станало късно.
За работата на мотометачката стана ясно, че тя е
доказала своята ефективност от предишни сезони.
Има създадена и организа-

сметката за твърдите битови
отпадъци през следващата
година, която да бъде представена на сесия през ноември или декември. Бе
отбелязано, че при необходимост ще бъдат отделени
средства за ОП „Флора”,
а дейностите в рамките на
възможностите на „БКС –
Търговище” ще продължат
да бъдат изпълнявани в максимална степен, завърши
Станчев.

(от 1 стр.) за пътищата,
сключен с фирма „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД - Търговище.
Наличната техника отговаря на предвидените в
графика 64 машини. Това

е установено при две проверки на представители на
областната администрация,
пътна полиция към ОД на
МВР – Търговище, пожарната, на автомобилната инспекция в Търговище. Фирмата изпълнител разполага
със собствена техника и има
сключени договори за наем
на машини от други фирми.
Обезпечеността на фирма
„Пътинженерингстрой
– Т” ЕАД - Търговище с необходимите /материали сол
и пясък/ е отлична. Наличността на сол по базите за пътно поддържане е
в достатъчни количества
за началото на зимния сезон. Изпълнението е 133%.
Инертните материали, които се използват за опесъчаване се добиват от кариера,
собственост на фирмата изпълнител и са налични на
склад.
От г-жа Андреева научихме, че разчетите за необходимите пари за зимно поддържане са същите, както и
през миналия зимен сезон,
понеже се работи със същия
договор и на същите цени.
От своя страна Агенция
„Пътна
инфраструктура”
призовава водачите на моторни превозни средства
да сменят летните гуми със
зимни и да шофират със скорост, съобразена с конкретните условия на пътя.

Осигурени за зимно...
В Търговищка област

Да окопаем и наторим Засяваме
есенниците

Време е всички освободени площи, които не се
садят през есента, да се
прекопаят основно. Прекопаването има за цел
да улесни проникването
в почвата на зимния студ
и зимните валежи. С помощта на замръзналата
дъждовна и снежна вода,
мразът разбива отделните
почвени частици и прави
земята пръхкава. Ако на
следващата година възнамерявате да засадите
растения с дълбоки корени, трябва да прекопаете
на дълбочина поне две
лопати (холендуване) или
да риголвате. Ако при риголването искате да снабдите почвата с органични
вещества за увеличаване
на хумуса, не ги заравяйте много дълбоко. Органичните вещества трябва
да отидат в повърхностния
почвен слой, иначе ще
станат безполезни. Варовик не се добавя заедно
с оборски тор, защото ще
се изгуби азотът.
Много растения не понасят пресен оборски тор
в почвата. Затова го употребявайте само там, където ще засадите други
видове растения. Чувствителни към пресен оборски
тор са повечето коренови,
грудкови и луковични растения. Примери: гладиоли,
лалета, кремове. Площите, снабдени предишната
година с пресен оборски
тор, се обогатяват само
с разтворен варовик или
калциев карбонат (варо-
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Кампанията по есенната сеитба в Търговищка
област продължава, съобщи Елена Николова, експерт в областна дирекция
„Земеделие и гори”. Няма
съществена разлика в данните за предсеитбената
подготовка,
дълбоката
оран и сеитбата, което говори, че няма изоставане.
В областта е извършена предсеитбена подготовка на общо 443 057
дка. С фосфор са наторени 67 416 дка, с азот – 113
686 дка и с калий 34 750
дка. Дълбоко са изорани
70 980 дка, най-много са
площите с община Търговище – 46 980 дка.
Специалистите от земеделската служба очакват в края на следващата
седмица есенната сеитба
в региона да приключи.
До момента с пшеница
са засети 345 257 дка –
най-много в Търговищка
и Поповска общини. Продължава и сеитбата на
ечемика. В областта с културата има засети общо
49 653 дка. Почти толкова
– 46 383 дка са и площите
със зимна маслодайна рапица. До момента тритикале за засели стопаните
в Антоновско – 2000 дка
и 400 дка в Търговищко.
Ръж има засят само в община Търговище – 90 дка,
допълни Николова. „ТН”

Засякоха стопански риболов без
разрешително край Търговище
Ìîáèëíà ãðóïà èíñïåêòîðè íà Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ðèáàðñòâî è àêâàêóëòóðè è èíñïåêòîðè îò Òúðãîâèùå å çàñÿêëà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ áåç ðàçðåøèòåëíî íà ÿçîâèð „Ïîëÿíèöà". Òîâà ñúîáùè íà÷àëíèêúò íà ñåêòîð „Ðèáàðñòâî è êîíòðîë" â Àãåíöèÿòà
Ìèðîñëàâ Ñðåáðîâ.
Êîíòðîëüîðèòå çàñåêëè ìúæ, êîéòî òîâàðèë â àâòîìîáèëà ñè
óëîâåíà ðèáà, ìðåæè è ëîäêà. Êîíôèñóâàíè ñà áèëè íàä 10 êã. ðèáà, 150
ìåòðà õðèëíè ìðåæè è íàäóâàåìà ëîäêà. Óëîâåíàòà ðèáà áèëà îñâîáîäåíà îò ìðåæèòå è âúðíàòà â ÿçîâèðà.
Íà íàðóøèòåëÿ - È.Ñ. îò Òúðãîâèùå, å ñúñòàâåí àêò.

Със знания - към успехи

Симеон МИЛАНОВ
Çà äà ïðîèçâåäaò ï÷åëíè ïðîäóêòè, îòãîâàðÿùè íà åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè, òúðãîâèùêèòå ï÷åëàðè èçïîëçâàò ðàçíîîáðàçíè
ôîðìè çà ïîâèøàâàíå íà êâàëèôèêàöèÿòà ñè: ÷åòåíå è îáñúæäàíå íà
ï÷åëàðñêèòå èçäàíèÿ, îáìÿíà íà îïèò, óäîñòîÿâàíå ñúñ çâàíèåòî
“Ï÷åëàð ¹1 íà ãîäèíàòà” è äð.
Ïðåç åñåíòà è çèìàòà çàíÿòèÿòà íà ï÷åëàðñêàòà ó÷åáíà ãîäèíà
ñå ïðîâåæäàò âñåêè ÷åòâúðòúê îò 18.00 ÷. Òàçè ãîäèíà òå çàïî÷âàò íà 08.11.2012 ã. Ùå ñå ïðîâåæäàò â çàëàòà íà Áúëãàðñêèÿ ÷åðâåí
êðúñò â Òúðãîâèùå äî çèìíîòî êèíî, ñðåùó áèáëèîòåêàòà. Ïðåäñòîÿò áåñåäè îò èçâåñòíè ëåêòîðè îò ñòðàíàòà è ÷óæáèíà è îïèòíè ï÷åëàðè, îáñúæäàíå íà àêòóàëíè ïðîáëåìè, àíàëèç è ïðèåìàíå
íà çàäà÷è íà Ñúþçà çà ïî-íàòàòúøíîòî ìó ðàçâèòèå.
ÓÑ íà Áðàíøîâè ï÷åëàðñêè ñúþç â Òúðãîâèùå ñ ïðåäñåäàòåë Êàòÿ
Õðèñòîâà êàíè ñâîèòå ÷ëåíîâå íà îòêðèâàíåòî è â ðàáîòàòà íà
ó÷åáíàòà ãîäèíà.

„България на гражданите”
(от 1 стр.) В началото Прошко Прошков представи официално ръководството на
местната структура, а после
сподели основните причини
за създаването на Движение „България на гражданите” и неговата идеология,
цели и идеи за промяна на
обществено-политическия
живот в България.
Г-н Прошков се спря
върху проблема с обедняването на българина и неадекватната политика на
управляващите
спрямо
дребния и средния бизнес.
Даде примери за лоши управленски практики; говори за несъстоятелността
на подготвеният в „съдру-

Време за помощи

(от 1 стр.) не са получили
първия транш от помощта
и сега ще могат да вземат
всички продукти накуп, поясниха от БЧК.
По време на втория
транш в цялата страна
ще бъдат раздадени над
17 000 тона хранителни
продукти. Право да получат хуманитарната помощ
имат над 309 000 нуждаещи се. След приключване
на програмата неразда-

дените продукти ще бъдат
предоставени по списък на
институции като социалните и психиатричните заведения.
Програмата се финансира от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието и се прилага от държавен
фонд „Земеделие”, а при
реализирането й участват
местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.

жие между ГЕРБ и БСП”
референдум за АЕЦ "Белене"; за задкулисните сделки; за непрозрачността в
обществените поръчки и
т.н. Неговият извод бе, че
България трябва да бъде
върната на гражданите,
които да упражняват своето право на избор и контрол върху властимащите
на всички равнища.
В своето експозе се спря
още на организацията, която емисарите на партията
извършват в момента. Те
пишели управленска програма на Движението, която ще представят пред широката публика в началото
на 2013 г. А по-близката
им задача била до края на
годината да изградят регионалните структури във
всички общини на страната,
в това число и на Търговищка област.
ОТ своя страна областният координатор Явор
Александров очерта найблизките приоритети на
местно равнище, работата
с неправителствените организации, използване на
местните медии за популяризиране на инициативите
на България на гражданите и др.

Четвъртък, 8 ноември 2012 г.
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Вегетарианци Съвременен будител
За автора на „История на село
За свободата на брата роб 3 живеят
Голямо Соколово” К. Челебиев
Боевете за Чаталджа по-дълго
100 години от Балканската война

„Ечи ти горди наш Балкан!
Ечи ти милий великан!
Кажи на Стефан Караджа,
че ний стигнахме Чаталджа!”
Из марша на IV Преславска дивизия, в редовете на
която са се сражавали повечето от нашите земляци.
Чаталджанската укрепена позиция от фортове, укрития, ходове и заграждения е
изграждана в продължение
на 25 години под ръководството на белгийски и австрийски военни инженери.
Работата по нея не спира
дори през есента на 1912 г.
Тя заема най-тясната част
на Цариградския полуостров – между езерата Деркос и Бююкчекмедже. На 43
км е от столицата на Османската империя, има фронт
от 20 до 25 км и дълбочина
от 6 до 8 км. Местността е
силно пресечена и през нея
преминават 3 пълноводни
реки. Стратегическите предимства на местността са
оценени още през средновековието – недалеч от нея,
в края на V и началото на
VI в., е издигната прочутата
Анастасиева стена за защита на столицата на Източната Римска империя.
Именно пред тази укрепена позиция спират обединените I и III български армии
под командуването на генерал Радко Димитриев. Целта
е да се подготвят насрещни
укрепления, да се даде отдих на уморените от шеметните победи войници и да се
отвори възможност на дипломатите да оползотворят
резултатите от блестящите
военни действия.
Условията са тежки – времето е мразовито, местността – открита за студените
ветрове, почвата – размекната до крайност от честите
валежи. Неумолимо настъпва и друг, коварен и неудържим, неприятел – холерата.
Ето какво четем в писмо
на един очевидец – търговищенеца Христо Абаджимаринов, мл. подофицер от
15 рота на 49 пех. полк – до
негови близки:
„Драги ми братко!
С настоящето ми писмо
ви поздравявам /.../ За нас
ако питате, ний на полето
лягаме и ставаме, калихме
се добре /.../. Ний се изтеглихме на почивка от линията [на бойните действия].
/.../ За нашето завръщане
се надяваме, когато щъркелите отиват [на север].
Тук е много студено, вятър
/.../ Тук въшките са много.
Освен дето ни ядат, почнаха и хляба ни да ядат. /...
Иванчо, тука е зима като
в България – все прави се
разхождаме. /.../ Има големи
приготовления за голяма

война. Често ни нападат и чакаха за мир. /.../ Към 1
турците, но нашите вой- часа след полунощ получи
се по телефона съобщение,
ски пак ги отблъскват.”
че примирието е подписаТочно при тези условия, но. В някои роти, където
един бивш австрийски по- войниците не бяха още
ручик и настоящ български заспали, щом узнаха това,
цар, пленен от бляна да почнаха да викат „ура”.
Споменът за това събитие
завладее Цариград, дава
заповед за настъпление, е запечатан и на една тогапренебрегвайки предупреж- вашна пощенска картичка,
денията и категоричното която ви представяме тук.
мнение на доказаните воен- Тя е продукт на издателни специалисти. Резултатът ство „Модерно изкуство”,
– хиляди убити и осакатени, собственост на Крум Маринепроменена
фактическа нов от Пловдив. Преводът
обстановка и страдания за от френски на надписа на
изнемощелите войници и картичката гласи: „Съдбовофицери. Юначните ни деди ният ден за Назим паша:
не допускат пробив на фрон- подписването на примириета, но и опитите им да пре- то”. На нея личат и историодолеят Чаталджанската по- ческият „трен”, и участнизиция остават без
успех.
Все пак разумът
надделява и на
12.11.1912 г. военните действия се
прекратяват и започват преговори.
Позициите на противниците са на отстояние един артилерийски изстрел.
Всеки ден войниците от двете страни
на фронта виждат
как към ж.п. моста на река Карасу
един срещу друг се
движат два влака
– на преговарящите, как българската
делегация слиза и
пеш през моста се
отправя към турския влак, където
се водят преговорите. Резултатът е
т.нар. Чаталджанците в преговорите, между
ско примирие между Осман- които: генерал Иван Фичев
ската империя, България, (1860-1931 г.) – началник на
Сърбия и Черна гора (Гър- Генералния щаб на Българция не подписва протокола), ската армия, трети отляво
за което капитанът от запаса надясно; д-р Стоян Данев
Отон Барбар си спомня:
(1858-1949 г.) – председател
„Никога няма да забравя на Народното събрание и
деня 20 ноември 1912 го- водач на българската деледина. /.../ Всички офицери гация, пети отляво надясно;
и войници бяхме наизлезли Назим паша (неизв.-1913 г.)
из окопите и палатките. – военен министър, главно/.../ Всичките наши и тур- командуващ действуващата
ски голи баири, докъдето армия и главен преговарящ
ни виждаха очите, по ця- от страна на Османската имлата бойна линия, бяха об- перия, седми отляво надяссипани с хора, устремили но; генерал Михаил Савов
погледите си надолу, към (1857-1928 г.) – помощник
долината, в двата трена, на главнокомандуващия на
които се бяха спрели от Българската армия, девети
двете страни на моста на отляво надясно.
Карасу./.../ Това бяха двете Документите представиха
войски, двата враждуващи
Д. Петрова, Ст. Цанева и
народа, които жадуваха
Св. Божинов

В международния конкурс

Хората, които обичат да
ядат месо погубват 10 години от живота си, показва
ново изследване на университета "Харвард".
Ново проучване анализира разликите в продължителността на живота на
вегетарианците и месоядните. Според експерти, тя
е подобна като тази между
пушачите и непушачите.
Ежедневната консумация
на холестерол колкото е
едно яйце скъсява живота
колкото пет изпушени цигари през деня.
Вегетарианската
диета
може да предотврати появата на различни заболявания, които често са причина
за преждевременна смърт:
сърдечно-съдови заболявания, рак, белодробни заболявания, предаде БГНЕС.
Друго изследване показва, че растителните продукти ефективно се борят с
болестта на Алцхаймер. Но
тези, които редовно ядат
месо са три пъти по застрашени от това заболяване.

За Нова година
– диета от днес

За да имате перфектна
фигура за новогодишното
парти, трябва да започнете
диетата си още от днес, съветват специалисти.
Според тях, за да изглеждате добре за празниците, е
нужно да стартирате режим
на отслабване поне два месеца по-рано.
С влошаването на времето организмът има все
по-голяма нужда от топла
калорична храна, а волята
ни да устояваме на сладките
изкушения почти изчезва.
Ако обаче започнете тази
битка отсега, ще отслабнете
и ще изглеждате перфектно до края на декември,
казват диетолози. Бавният
и здравословен подход е
най-важен за качественото
отслабване.
Началото на ноември е
най-подходящото време да
започнете хранителен режим в съчетание с редовни физически упражнения.
Това гарантира, че след 2
месеца ще можете да се
пъхнете в любимата си малка черна рокля.

Първо място за Стелияна Василева
Стелияна Василева от
балетна формация „Търговище” към Младежкия дом
в областния град спечели
първо място на международния конкурс „Славься,
Отечество!”, който се проведе в град Рибинск /Русия/ от
1 до 4 ноември т.г.
В Рибинск възпитаничката на Севдалина Стойчева и Мариам Макарнаян
представи две класически
изпълнения – „Тарантела”
и вариации от балета „Раймонда”. Тя спечели правото
да представя града ни в

този форум със завоюваното първо място в международния детски фестивал
на изкуствата „Трикси” –
Албена.
Освен раздел „Хореография”, в рамките на конкурса
са застъпени и други видове изкуства. Така например
Грациела Харизанова от София и Александър Танев от
Балчик завоюваха първи
места в своите категории
на МФ "Славься, Отечество". Те, както и Стелияна,
бяха лауреати от фестивала в Албена.

Тоня ЛЮБЕНОВА,
специалист по „Нова
българска история”
в РИМ – Търговище
Едни хора се раждат с посилно развито чувство за памет и дълг, други с по- слабо
такова, а при трети то въобще липсва или е заменено с
безразличие и забрава. Авторът на тази книга е от първите
будни люде, които ежедневно
изпитват вътрешната нужда
да споделят и съхранят това,
което знаят и помнят. Защото спомените им са толкова
ясни, толкова живи и истински, че умът и душата не им
дават мира, не им позволяват
да ги отнесат безвъзвратно
със себе си.
Константин Стамов Челебиев е роден на 1 септември
1927 г. в с. Буховци, Търговищко. Наследник е на преселници от Одринска Тракия, прокудени от там през
1913 г. и намерили свой нов
дом в Буховци. Средно образование завършва в Търговище през 1946 г., след
което учи в Учителския институт във Велико Търново
и в Полувисшия педагогически институт
„д-р Петър Берон” в Шумен
за подготовка
на прогимназиални учители. От 1 септември 1966
г. до 1980 г. е
директор на
училището
в Голямо Соколово и преподавател по
история там.
Това са найактивните
и
ползотворни
години в неговия професионален живот, които той
посвещава не
само на младежите от селото, учейки
ги на патриотизъм и човешки ценности
в продължение на почти 15
години, но и на цялото село
Голямо Соколово, проучвайки и написвайки неговата
история през 1971 г. От 1994
г. К. Челебиев е съучредител
на възстановеното Тракийско дружество в гр. Търговище и неизменен член на
неговото ръководство.
„История на село Голямо
Соколово” е трудът на неговия живот и в навечерието
на 85-годишния си юбилей,
чрез публикуването на тази
книга, той прави скъп подарък не само на читателите,
но и на себе си като човек,
учител и деец, посветил живота си на миналото на родния край. Книгата представя
в ретроспекция миналото
на селището от първото му
споменаване в османските регистри през 1573 г. до
края на 60-те години на ХХ
век, но истинският принос
на това селищно проучване
в местната и националната
история е „живата картина”
от първата половина на ХХ
век, пресъздадена от автора, благодарение на разго-

ворите му със свидетелите и
главните герои на това време – възрастните хора, живели през 20-те, 30-те, 40-те
и 50-те години на века. Разбира се не маловажни са и
десетките часове, прекарани в проучване и издирване
на сведения за селото в книги, документи и лични архиви. Всичко това, както и художественото майсторство
на автора, пренасят читателя като на кино по улиците,
къщите и поляните на селото в „онова време”, когато на

село за първи път се строи
църква, читалище, училище,
кооперация и когато грамофонът, комбайната, радиоапаратът и телевизорът са
все още „чудо невиждано”
за отрудените селяни.
Написана някога като партийно поръчение, днес историята на село Голямо Соколово вижда бял свят почти
изцяло с личните средства и
усилия на автора. Тя бе представена вчера, 7.XI в учителския клуб на ул. "Славейков"
в Търговище.
Самият Челебиев е дарител – на библиотеката и Историческия музей в града,
поради което оценява този
жест и най- искрено изказва своята благодарност към
тези, които са го подкрепили материално в последният етап на отпечатването на
книгата.
И ако все още в днешното
бездуховно време са останали хора с чувство за дълг
към своите предшественици
и памет за историческото ни
минало, нека прочетат тази
книга, защото има какво да
си припомнят или да научат.

Четвъртък, 8 ноември 2012 г.
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Църковните настоятелства при храм „Св.
Йоан Рилски” и църквата
„Успение Богородично”
гр. Търговище
СЪОБЩАВАТ

АГРОЕЛИТ –
Б. МИТОВ
търси да назначи за
свинефермата си в
с. Алваново
ГЛЕДАЧ
и КАСАПИН
Изисквания:
Опит при работа с
животни и пърлене
на прасета се счита
за предимство.
Документи се приемат
в офиса на фирмата, на
адрес гр. Търговище, ул. Цар
Симеон № 4 или на e-mail:
agroelit@abv.bg

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:
На 17.11.2012 г.,- от 08.00 ч. до 14.00 ч.., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: промишлена зона
град Търговище на абонатите захранвани от ЕП
„Изток” и ЕП „Надарево”.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Шумен и Търговище се извинява на
своите клиенти за възникналото неудобство и се
надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61

Спорт за децата
в детските градини

Нов проект на СКХГ
”Светкавица-Поляница”
Спортен клуб по художествена гимнастика
“Светкавица–Поляница”Търговище стартира реализирането на проект
“Спорт за децата в детските градини” на 1 ноември т.г. Финансирането е
по програма на Министерството на физическото възпитание и спорта.
Партньори на “Светкавица-Поляница” са IХ-та
ЦДГ”Приказка”, Обединен детски комплекс и
IV-то ОУ”Иван Вазов”.
В проекта участват 40
деца от ЦДГ”Приказка”,
която осигурява и базата
за провеждане на заниманията.
Дейностите по проекта са насочени към
популяризиране ползата от заниманията по
художествена
гимнастика, за подобряване
физическата дееспособност и функционалното
състояние на детския
организъм. Стремежът
ще бъде децата да придобият освен специфични умения, характерни
за художествената гимнастика, също и интерес
към системни занимания
със спорт. Работата с поширок кръг деца пък ще
допринесе за откриване
на даровити деца, които

да бъдат насочени към
занимания в спортните
клубове.
Целите на проекта са:
Предизвикване на траен
интерес в децата от детска градина за занимания с художествена гимнастика;
Увеличаване
броя на участващите в
спортни занимания деца;
Създаване на условия
и възможности за безплатно участие в спортни занимания на деца
за подобряване физическата дееспособност
и функционалното им
състояние; Придобиване
на първоначални умения, навици и познания
за художествената гимнастика чрез участие в
заниманията по проекта;
Повишаване капацитета
на СКХГ – “Светкавица
– Поляница” за увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца в най-ранна
възраст;
Осигуряване
възможност за провеждане в детска градина
на спортни занимания
от спортни специалисти
по художествена гимнастика; Осигуряване на
спортни уреди и пособия
за провеждане на спортни занимания по художествена
гимнастика
за децата;
Чрез въздействието
на спорта
художествена гимнастика да се
ф о р м и р ат
умения за
работа
в
екип, толер а н т н о с т,
солидарност и морално-волеви качества;
Популяризиране на
ползите от
х уд оже с твената гимнастика и
физическата
активност, като
основа на
здравословен начин
на живот за
децата от
най-ранна
възраст.
Проектът
ще продължи 6 месеца. На 2 май
участниците ще покажат какво
са научили
в концертспектакъл
в актовата
зала на IV
СОУ.

САЩ:

Я ТИ ТАРИ
И
Т
И АК МЕН
Б
СЪ Ф КО

Обама надви Ромни

45-ят президент на
САЩ се казва Барак Обама. Държавният глава демократ победи републиканеца Мит Ромни.
За Съединените американски щати най-доброто
тепърва предстои, заяви
в победната си реч пред
свои привърженици в Чикаго президентът Барак
Обама, който на 51 години спечели втори президентски мандат, предаде
Франс прес.
Претендентът на Мит
Ромни призна, че е изгубил изборите и увери привържениците си, че ще се
моли за успеха на Барак
Обамапрез втория му президентски мандат, предаде ДПА.
"Аз вярвам в Америка.
Вярвам в хората на Америка. Аз се кандидатирах,
защото съм загрижен за
Америка. Изборите приключиха, но принципите ни остават", подчерта
Ромни в реч пред привърженици в Бостън.

ХОЛАНДИЯ:

РУСИЯ:

Не подкрепя
оттеглянето
на Асад

БЪЛГАРИЯ
РУМЪНИЯ:

Пред ядрена криза

ЮЖНА
КОРЕЯ:

В понеделник Южна Корея заявила за спирането
на два ядрени реактора
на АЕЦ в Йонгван заради
това, че сертификатите за
сигурност на някои комплектуващи детайли се
оказали фалшиви.
Според местните власти, за повече от 5 хиляди предпазители, вентилатори за охлаждане и
шалтери за електрозахранване имали сертификати-ментета и сега е

необходимо да бъдат заменени. Във фалшифицирането на сертификатите
се подозират фирмитедоставчици.
Министърът по въпросите на икономическата
политика на Южна Корея
Хонг Сук Ву заявил, че
реакторите не представляват пряка заплаха за
сигурността. Както смята
министърът, спирането на
реакторите ще доведе до
”безпрецедентен недостиг” на електричество в
близките месеци.

Холандците са крачка
пред всички останали по
отношение на спестяването на енергия.
Светещ нощем интелигентен път е най-новото изобретение в посока
пестене на енергия, като
предстои този подход ще
бъде приложен в страната
от средата на 2013 година.
Проектът не е рекламен трик или просто хрумка, породена от хладния
климат в Холандия. То е
стъпка в една нова посока за магистралния
транспорт.
Дизайнерският
екип
в студио Roosegaarde е
създал снимка на луминисцентния прах, когато
се използва за пътни мар-

кировки.
Маркировките
събират енергия през целия
ден – от слънцето. Това е
достатъчно за 10 часа осветление, след като падне
нощта.
Боята ще се използва
за всички видове пътни
маркировки, от ограничителните линии на платната и осевите линии до
спешните ленти. Освен
това ще помага на да шофьорите да знаят, когато
пътищата са хлъзгави.
Щом
температурата
падне до определено
ниво, светещи в тъмното
знаци с формата на снежинки ще се появяват на
платното, за да предупредят водачите да внимават.

Русия никога няма да
подкрепи позиция, че
президентът на Сирия
Башар Асад трябва да се
оттегли. Това заяви днес
в Аман руският външен
министър Сергей Лавров
след среща с йорданския
си колега Насер Джуде,
предаде ИТАР-ТАСС.
Призовават Русия да
заеме позиция срещу
сирийския президент Башар Асад, а за оттеглянето му от властта Западът
е готов да използва вся-

какви средства, посочи
Лавров.
"Нас, по същество, ни
призовават да заемем
позиция, според която
Башар Асад да си тръгне,
а после, ако не го стори,
всички средства са оправдани", посочи Лавров.
Руският първи дипломат заяви също, че според
достоверна информация
опозицията в Сирия се е
сдобила с около 50 преносими зенитно-ракетни
комплекси "Стингър".

Изграждане на Дунав
мост 3 между
Свищов и Зимнич предлагат
кметовете на
двата града,
съобщи за БТА
Станислав
Благов, кмет
на
Община
Свищов.
Той и кметът на ру-

мънския град Зимнич
Петре Първу са направили съвместното предложение, като част от
общата стратегия за
трансгранично сътрудничество между районите на Свищов и на
областта Телеорман в
Румъния, където се намира Зимнич. Документът е подписан и приет в
Зимнич.

Пускат светещи пътища

Искат Дунав мост 3

“Бизнес центърБизнес инкубатор- Търговище”

започна сформирането на групи за обучения с ваучери, по програма „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” по Английски
език и Компютърна грамотност. Обученията са безплатни и се
провеждат извън работно време.
За допълнителна информация и записвания  0601/6 26 20

Четвъртък, 8 ноември 2012 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

ФИРМА ТЪРСИ
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
с немски
или английски език
 0888 94 17 35
(1-4)

Продавам ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ /54 кв.м./;
две стаи и кухня, баня и
тоалетна след основен
ремонт; в района на
Борово око – ул. „Първи
май”; първи етаж; с
дървена дограма
Цена: 45 000 лв. ()
 0897 755 194



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

Продавам АПАРТАМЕНТ
/106 кв.м./, тухла; 4 стаен + кухненски бокс,
сервизни помещения, 2
тераси, маза; 4-ти етаж;
на ул. „Република” 12
Цена: 80 000 лв.
 0895 420 554

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

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

()

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

()

()

(8-9)

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТАВАНСКА БОКСОНИЕРА полуобзаведена.
До Стоматологията. Наем 100 лв.  0889 322 566
Продавам КЪЩА с гараж и дворно
място - общо 300 кв.м., природен
газ. До механа "Касъровата къща".
Спешно  0878 922 414



(3-4)

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

()

(2-4)

 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

(3-4)

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

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

()

()

(6-9)

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

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

(1-4)

 0601/8 46 18 и 0890 466 701
Продавам АПАРТАМЕНТ /120 кв.м./
с гараж, таванска стая и маза за
Централна поща. Цена: 85 000 лв.
()
 0896 722 102

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

Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ /150 кв.м./ с дворно място от 320 кв.м., находящ се до закусвалня
„Вароша” 0885
55 88 20 и 0887 18 56 61 (2-4)
(

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

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА /104
кв.м./ - 5 стаи; PVC дограма и
газ; ул.”Никола Симов” 19; втори
жилищен етаж  0899 10 51 52

(4-10)

Продавам тухлена,
Търся да закупя ШАСИ на цена
масивна КЪЩА
до 2 000 лв.  0899 42 09 94
/100 кв.м./ на желано
Продавам
Продавам МАГАЗИН
място в кв. „Изток” в
ТУХЛЕНА КЪЩА в Лиляк
Търговище с 600 кв.м. /89 кв.м./ в Идеалния център на
/на централната улица „Г.
гр. Попово; наемател – Виваком Димитров” 82 , в посока към
дворно място
Цена по договаряне
Могилата/ - стопански по 0898 44 58 48

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

()(6-8)

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

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

(3-4)

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

ПОКАНА
УС на ЗКПУ „Напредък”
ви кани на Общо събрание на
5.V.2012 г. от 10.00 часа в с. Ястребино
за обявяване на кооперацията в ликвидация и избиране на ЛК
От Управителния съвет

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

(2-4)

Продавам
* ЛОЗЕ в местността „Юкя”
* шевни машини
– руска и Сингер
* бурета за вино и
каца за зеле
 0899 303 555 Стефанов
(1-4)

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

(3-4)

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

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

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

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

×åòâúðòúê, 8 íîåìâðè 2012 ã.
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ЧЕТВЪРТЪК
8 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва в
библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс - детски
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова - ток шоу
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина рубрика
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси - ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Падащи небеса - тв
филм
21:45 Студио Футбол
22:05 Партизан /Белград/ Интер , среща от турнира
за Лига Европа - пряко
23:50 По света и у нас
23:55 Зелена светлина рубрика
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдавасериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините

Kino Nova - Маслото на Лоренцо
21.00 ч. - драма
17:30 Лице в лице
18:00 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп сериал
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Lord of the Chefs риалити
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Прокурорът - сериал
13:00 Хрътките
14:00 Реванш - комедия
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
18:00 ФИФА Футбол Мондиал
- обзорно предаване
18:30 Лига Европа: Студио
19:00 Лига Европа: Анжи Ливърпул - пряко
21:00 Лига Европа: Студио
22:00 Лига Европа: Атлетико
Билбао - Олимпик Лион пряко
bTV Cinema

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

ПЕТЪК
9 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Светът на живо
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
16:15
Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:30 Софийски музикални
седмици:
Евгени
Божанов/пиано/
17:35 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси - ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Падащи звезди - шоу
23:00 По света и у нас
23:05 Зелена светлина рубрика
23:10 Час пик - игрален
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините

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

07:00 Клуб Веселие
- сериал
08:00 Шаги и Скуби-Ду детективи - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Не поглеждай назад драма
12:00 Аида - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Поверително от кухнята
- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Аида - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Добре дошли в Музпорт
- комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
Nova TV

07:45 18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес- сериал
10:00 Насилникът - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес- сериал
17:30
18 колела на
справедливостта - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Гладиатор - екшън
Kino Nova

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

06:30 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката
- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не - тв. игра
Ring.BG
19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 - NTV 20:00 ПРЯКО: УЕФА Лига
Европа: Олимпик М 21:00 Етажна собственост Борусия М
Новодомци - сериен
22:00 ПРЯКО: УЕФА Лига
22:00 Господари на ефира
Европа: Тотнъм 22:30 Военни престъпления Марибор
сериен

bTV Cinema

06:00 Излъжи ме сериал
07:00 Истуик - сериал
08:00 Срещу гравитацията сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Предсказание за края на
света - екшън
13:00 Излъжи ме - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Истуик - сериал
16:00 Седем часа разлика сериал
17:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Посетители- сериал
20:00 Добрите момчета сериал

Nova TV

БНТ

06:30 Днес и утре
06:55 Денят отблизо:
Зелената линейка
08:05
Смърфовете
анимационен
08:30 Ангели приятели анимационен
09:00 Животът и други неща
- ток шоу
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:35 Бразди
13:05 Иде нашенската музика
- фолклорно шоу
14:15 Малки истории
15:15 Моцартови празници Правец 2012 /гала
концерт/
16:30 Памет българска с
проф.Божидар Димитров
17:00 Вяра и общество предаване за религия и
култура
18:05 Виж БиБиСи: Рейгън документален
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Милениум: Момичето,
което
разтури
стършеловото гнездо игрален
00:15 БунтАрт - лайфстайл
bTV

06:00 Светът на
Куест - детски
06:30 Батман: Дръзки и смели
- детски
07:30 Кой е по- по- най
08:30 Кухнята на Звездев
09:00 Тази събота
11:00 Модерно ток шоу
12:00 bTV Новините
12:30 Най-смешните животни
и хора на планетата
13:00 Къде е Маги? - сериал
15:00 Такъв е животът:
Истинските герои
16:00
Какво
искат
момичетата - комедия
18:00 Големите загадки научно-популярен

НЕДЕЛЯ
11 НОЕМВРИ

Kino Nova - Братята тигри
21.00 ч. - екшън
20:00 Домашен арест - сериал 21:00
Апокалипсис край
21:00 Комиците - шоу
Стунхендж - екшън
22:00 bTV Новините
23:00 Добрите момчета- сериал
22:30 Шоуто на Слави
00:00 Преди залез - драма
23:30 Да отгледаш Хоуп bTV Comedy
сериал
06:00 Смахнато
00:00 Досиетата Х - сериал
семейство - сериал
bTV Action
07:00 Клуб Веселие - сериал
06:00 Муча Луча - 08:00 Шаги и Скуби ДУ детективи - анимация
детски
08:00 Lord of the Chefs - 09:00 Столичани в повече сериал
риалити
09:00 Извън играта - сериал 10:00 Добре дошли в Музпорт
- комедия
10:00 Големите загадки 12:00 Аида - сериал
научно-популярен
11:00 Под подозрение - сериал 13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство 12:00 Прокурорът - сериал
сериал
13:00 Големите загадки 15:00 Теория за големия взрив
научно-популярен
- сериал
14:00 Над закона - екшън
16:00 Под подозрение - сериал 15:30 Поверително от кухнята
- сериал
17:00 Lord of the Chefs 16:00 Приятели - сериал
риалити
18:00 Извън играта - сериал 17:00 Шоуто на Слави
18:00 Аида - сериал
19:00 Прокурорът - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Код Криминално
21:00 Армейски готвачи - 20:00 3 нинджи - комедия
22:00 Приятели - сериал
документален
23:00 Теория за големия взрив
22:00 Труден за убиване - сериал
екшън
23:30 Поверително от кухнята
00:00 Код Криминално
- сериал

СЪБОТА
10 НОЕМВРИ

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

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45
18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Гладиатор - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес- сериал
17:30
18 колела на
справедливостта - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Нощен преход - уестърн
23:45 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova

07:40 Обирът екшън
10:00 Любовна диагноза сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Отплата - сериал
13:00 Най-смешните домашни
видеоклипове на Америка
13:30 Триумф на злото - драма
15:20 Маслото на Лоренцо драма
18:00 Престъпни намерения сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Братята тигри - екшън
23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал

06:30 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката
- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 реалити шоу
Nova sport
21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира - шоу 21:45 футбол - Мидълзбро 22:30 Военни престъпления Шефилд Уенздей, мач от
сериен
Чемпиъншип - директно

БНТ

06:00 Бразди
06:30 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
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 - ток шоу
15:30 Господин за един ден игрален
17:00 Спортна треска обзорно
спортно
предаване
17:45 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:00 Студени следи с Надя
Обретенова -предаване
за
разследваща
журналистика
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Сензацията - игрален
22:20 Нощни птици - ток шоу
23:20 По света и у нас
23:30 Среща в Споменът благотворителен
спектакъл на трупата
на Нешка Робева
00:50 Раздвоение - игрален
bTV

06:00 К‘во ново,
Скуби-Ду - детски
07:00
Приказки
край
лагерния огън - детски
08:00 Духът на здравето здравно предаване
09:00 Тази неделя
11:00 Търси се - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Слънчасали - сериал
13:00 Супер! - комедия
15:00 Мениджър на годината
- официална церемония
16:00 Нека говорят с Росен
Петров
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите

bTV Cinema - Цялото кралско войнство
21.00 ч. - драма
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - риалити
22:00 bTV Новините
22:30 Борис I - историческа
драма,част 2
01:00 Горилата - трилър
bTV Action

06:00 Муча Луча -

07:00 Аламинут - шоу
08:00 Развитие в застой сериал
09:00 Магарешки истории сериал
10:00 3 нинджи - комедия
12:00 Аида - сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 Аида - сериал
19:00 Развитие в застой сериал
20:00 Стюарт Литъл: Дивото
зове - анимация
22:00 Магарешки истории сериал
23:00 Първична сила - турнир
на
Световната
федерация по кеч
00:00 Женени с деца - сериал

детски
07:00 Астробой - детски
08:00 Труден за убиване екшън
12:30 Извън играта - сериал
13:30 ФИФА Футбол Мондиал
- обзорно предаване
14:00 Хрътките
15:00 Под подозрение - сериал
16:00 Забравените - сериал
17:00 Армейски готвачи документален
18:00 Смъртоносна битка Nova TV
фантастика
20:00 Хрътките
06:00 Гостите на
21:00
Непознатите
Здравей, България
телевизионна поредица 07:00 Съни на алеята на
22:00 Умирай трудно 2 славата - сериен
екшън
07:30 Иконостас
00:15 Хрътките
08:00 Събуди се... - предаване
на НТВ
bTV Cinema
06:00 Излъжи ме - 09:30 Специалистите предаване на НТВ
сериал
08:00 Пирати - приключенски, 11:30 Бон Апети
12:00
Невеоятното
част 3
приключение на Шарпей
10:00 ПРЕМИЕРА: Избягай, ако
- приключенски
можеш - сериал
11:00 Апокалипсис край 13:45 Хъни 2 - комедия
16:00 Карбовски директно Стунхендж - екшън
публицистично
13:00 Революция Z: Секс, лъжи
предаване на НТВ
и музика - сериал
18:00 Отечествен фронт - НТВ
14:00 Преди залез - драма
19:00 Новините на Нова
16:00 Полярен експрес - 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
комедия
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 18:00 Пирати - приключенски,
реалити
част 3
21:00 Защитна стена - екшън
20:00 Избягай, ако можеш - 23:10 Горещо - таблоид
сериал
Diema
21:00
Цялото кралско
07:45 Макгайвър войнство - драма
сериал
23:30
Добри момчета 10:00 Средновековието криминален
документален
bTV Comedy
11:10 Нощен преход - уестърн
06:00 Столичани в 13:00 Питайте Джим - сериал
повече - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал

14:30 Спортни професии с
Джуниър
Сео
документална
поредица
15:30 Най-яката класация реалити
16:30 Хайде в пандиза комедия
18:25 Светът на Висшата Лига
(2012-13)
19:00 Студио Шуменско
Premium Football директно
19:30 Астън Вила - Манчестър
Юнайтед - мач от
английската Висша
Лига, директно
21:25 Студио Шуменско
Premium Football директно
22:00 Бягащ до смърт екшън

00:25 Горещи моменти еротика
Kino Nova

06:00 Обирът екшън
07:40 В сърцето на бурята трилър
09:50 Триумф на злото драма
11:45 Последното кънтри шоу
- драма
14:00 Двойно преследване комедия
15:50 Братята тигри приключенски
18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Павилион за жени романтика
23:20 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:15 Чък - сериал
Nova sport

14:45 Лестър Сити - Нотингам
Форест,
мач
от
Чемпиъншип - директно
17:00 Арсенал - Фулъм, мач от
английската Висша Лига
- директно

bTV Cinema - Червената планета
23.00 ч. - фантастика
20:00 Къде е Маги? - сериал
bTV Comedy
22:00 bTV Новините
06:00 Столичани в
22:30 Борат: Културен обмен с
повече - сериал
Америка за напредък на
07:00 Аламинут - шоу
великия
братски
08:00 Развитие в застой казахстански народ сериал
комедия
09:00 Магарешки истории 00:20 В тишина - драма
сериал
bTV Action
10:00 Стюарт Литъл: Дивото
зове - анимация
06:00 Астробой 12:00 Аида - сериал
детски
13:00 Домашен арест - ситком
08:00 bTV Репортерите
08:15 Смъртоносна битка - 14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Шоуто на Слави
екшън
10:15 Умирай трудно 2 - екшън 18:00 Аида - сериал
12:30 Зона Спорт
19:00 Развитие в застой 13:30 УЕФА Шампионска лига
сериал
- обзорно предаване
20:00 Историята на Пепеляшка
14:00 Хрътките
- комедия
15:00 Забравените - сериал
22:00 Магарешки истории 17:00
Непознатите
сериал
телевизионна поредица 23:00 Разбиване - турнир на
18:00 Скуби-Ду: Пирати на
Световната федерация
борда - анимация
по кеч
19:30 ФИФА Футбол Мондиал 00:00 Женени с деца - сериал
- обзорно предаване
Nova TV
20:00 Хрътките
06:00
Гостите на
21:00 Големите загадки Здравей, България
научно-популярен
22:00 Текила на разсъмване - 07:00 Иконостас
07:30 Оперативна програма
криминален
Транспорт
00:15 Хрътките
08:00 Клуб Нюз - забавно
bTV Cinema
предаване
06:00 Излъжи ме - 08:30 World stories - малки
сериал
истории от големия свят
08:00 Пирати - приключенски,
- предаване на НТВ
част 4
09:00 Станция НОВА - Удавете
10:00 Избягай, ако можеш водещия с Любен Дилов
сериал
11:00 Станция НОВА - Съдебен
11:00 Полярен експрес спор
комедия
12:00 Станция НОВА 13:00 Звездите отблизо Съпругите
риалити
15:00 Станция НОВА - Най13:30 Седем часа разлика добрият човек
сериал
16:00 Станция НОВА 14:30 Революция Z: Секс, лъжи
Необичайните
и музика - сериал
заподозрени
15:30 Цялото кралско войнство 16:30 Разследване - НТВ
18:00 Пирати - приключенски, 17:00 Всяка неделя
част 4
19:00 Новините на Нова
20:00 Избягай, ако можеш - 19:30 Темата на Нова
сериал
20:00 Шест дни, седем нощи 21:00 Време за мъже - комедия
комедия
23:00 Червената планета - 22:10 Играта - трилър
фантастика
00:40 Клуб Нюз - забавно

Diema

07:45 Макгайвър сериал
10:00 Средновековието документален
11:10 Хайде в пандиза комедия
13:00 Мисия: Моят Дом предаване за архитектура
и строителство
13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части
- сериал
14:30 Спортни професии с
Джуниър
Сео
документална
поредица
15:00 Студио Шуменско
Premium Football директно
15:30 Манчестър Сити - Тотнъм
- мач от английската
Висша Лига - директно
17:25 Студио Шуменско
Premium Football директно
18:00 Челси - Ливърпул - мач
от английската Висша
Лига, директно
19:55 Студио Шуменско
Premium Football директно
20:30 Чок Дий - екшън
22:40 Звездна мисия фантастика
00:25 Фрактура - рок музика
Kino Nova

07:25 Последното
кънтри шоу - драма
09:55 Двойно преследване комедия
11:50
Алекс
Райдър:
О п е р а ц и я
Стормбрейкър - екшън
13:45 Земя в пламъци - драма
15:40 Павилион за жени романтика
18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Децата на Хуан Ши драма
23:30 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:25 Чък - сериал
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Наплив към турско село, щяло
да оцелее след края на света
души, които се занима- дина, а преди 20 години
ват главно с отглежда- турското правителство
не на маслини и грозде, обяви селището за иссъобщава БНР. Мест- торически и архитектуните жители отначало рен резерват. Сега то
били изненадани, кога- впечатлява с варосанито започнали да идват те бели къщи със стана групи чужденци, но ринна архитектура, тесбързо се окопитили. ни калдъръмени улички
Сега се надпреварват и бутилките с местно
да предлагат на тури- вино, които се предластите килими, броде- гат навсякъде. Винаррии, зехтин, местни де- ството на времето било
ликатеси.
главният поминък на
В миналото Ширин- гръцкото
население.
дже било заселено Сега то се възражда от
главно с гръцко насе- местните жители и се е
ление, което се изселва превърнало в източник
след
изселническата на доходи. Организиспогодба между Турция ра се и международен
и Гърция през 1923 го- фестивал на виното, в
който участват и фолклорни
групи от България.
Според едно последно
проучване почти 10% от хората по света смятат, че календарът на маите предрича,
че апокалипсисът ще настъпи в края на 2012 година.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

Близо 20 милиона евро
ще инвестира австрийският бизнесмен Петер
Ласкарис в изграждането
на най-големият публичен
дом в Европа, пише "Дейли Телеграф".
Заведението с работно
заглавие "FunMotel" ще
бъде в състояние да приема хиляди посетители на
ден. На разположение на
гостите ще са 147 стаи и
50 служители. На паркинга пред бордея ще има
място за 350 коли и специално място за автобуси.
Според Ласкарис, ако
в обикновения публичен
дом се разхождате
като в супермаркет,
тук ще се
разхождате

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



ТЪРГОВЕ

ÒÎÏ ÂÈÖ
Пияница се клатушкал
по пътя, когато видял
жена да разхожда дете.
- Госпожо - казал пияницата, - това е найгрозното дете, което
съм виждал някога.
Господи, колко е грозно
това дете !
Пияницата отминал и
жената избухнала в сълзи. Един пощальон отишъл да види какво има.
- Какъв е проблемът,
госпожо?
- Току-що ужасно ме
обидиха - изхлипала жената.
- Успокойте се - казал
пощальонът, бръкнал в
джоба си и извадил хартиена кърпичка. - Избършете си сълзите. А ето и
банан за шимпанзето.

Американски конгресмени - притеснени от
кризата, банките и последния албум на Лейди
Гага, отишли в индиански
резерват,за да поговорят с вожда за бъдещето
на Съединените щати.
Индианецът
изгледал
внимателно бледоликите, попушил мълчаливо и
мъдро казал:
- Обърнете особено
внимание на нелегалните
емигранти. Ние на времето подценихме този
въпрос.

 0893 36 29 77



като в луксозен бутик.
"FunMotel" ще предлага различни форми на
забавление от традиционен секс, до размяна на
партньорите между много двойки и майсторски
класове с порноактриси.
Проектът предвижда изграждането на ресторанти, СПА и фитнес зали.
Създателите обещават
да няма недоволни клиенти, тъй като разнообразието и качеството на услугите са гарантирани.

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

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

Изглед от Шириндже

Ще строят най-големия
публичен дом в Европа

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

ОБЯВИ

НЕДЕЛЯ

Есенен плаж

интерпретираха
като
предсказание за края
на света, който ще настъпи на 22 декември
2012 г. Според тях само
нашето село Шириндже
и едно френско село
щели да останат непокътнати от предричания
апокалипсис. И сега в
селото ни, което бе неизвестно, започнаха да
идват хора от цял свят.
Специално за периода
от 21 декември до края
на годината са резервирани всички места в хотелите и туристическите спални", заявява той.
Населението на Шириндже е около 700
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Снимка: Петър ГЕРЧЕВ

Малко турско село –
Шириндже, недалеч от
Кушадасъ, напоследък
привлича много туристи
от цял свят. То щяло да
оцелее след обявения
от календара на маите край на света на 22
декември т.г. Селото се
намира в околия Селчук, в района на античния град Ефес, предаде
БЛИЦ.
Енгин Ватан от местната управа разказва,
че интересът към населеното място е предизвикан от календара на
маите, който бе открит
в Гватемала. "Данните от този календар се

ВРЕМЕТО

Точното
разположение на публичния дом
все още е тайна от страх
от протести на местните
жители, които биха могли да бойкотират създаването му. Въпреки това
инициаторите на идеята
обещават по никакъв начин да не пречат на околните.
Проституцията в Австрия е легална, а дейността на жриците на
любовта се регулира със
закон.

0893 693 202 от понеделник до събота!

Заплащане
веднага!

 0878/ 840 942

Френска ексминистърка с
8 любовници
Бившият министър на правосъдието на Франция Рашида Дати въртяла осем мъже
наведнъж, пише британският
в. "Сън".
Дати, понастоящем на 47 г.,
е дъщеря на мароканец и алжирка. В кабинета на бившия
президент Никола Саркози тя
е правосъден министър, а в
момента е евродепутат и кмет
на 7-и парижки район. За любовните й афери се говореше
още докато Саркози беше на
власт, като й се приписваше и
връзка със самия него. Понастоящем Рашида Дати води съдебна битка, за да се установи
кой е бащата на детето й.
Рашида се опитва да докаже, родител на дъщеря й
Зохра, зачената през 2008
г., е 68-годишният бизнесмен Доминик Десейн, който
категорично отказва да се
подложи на ДНК тест. "Аз бях
само един от многото", казва
Десейн, според чийто адвокат екс-министърката въртяла 8 любовници наведнъж по
времето, когато забременява.
Сред тях са тв водещ, министър, изпълнителен директор,
премиер на Испания, братът
на Саркози, главен прокурор
на Катар и наследник на империя за луксозни стоки.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

