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Хубаво, ама не съвсем Скромни тържества
В Деня на хората с увреждания

Или за квартал 192 в Търговище и недовършеното от фирмата-изпълнител
Свилен НИКОЛОВ
За добро или лошо,
търпението на търговищенци преля, а на повсеместните ремонтни
дейности в града не им
се вижда краят. Живущите в квартал 192 искат договора и техническото досие на проекта,
по който се ремонтират
и благоустрояват площите между жилищните сгради в него, по
Закона за достъп до об-

ществена информация.
Припомняме, че по
публичната
инвестиционна програма „ Растеж и устойчиво развитие на регионите”,
на предходното правителство бяха отпуснати
близо 500 мил. лв. за
приоритетни
проекти
в общините. С такива
пари започна и благоустрояването на квартала, построен преди
десетилетия, но без

необходимата инфраструктура за живеещите в него.
С над 1 мил. лв. тук
трябваше да бъдат
направени алеи и тротоари, с които да се
осигури транспортен
и пешеходен достъп
до сградите, 66 парко-места, връзка с ул.
„Кюстенджа”, детски
площадки, както и неговото
озеленяване.
Така бе представен

стартът на проекта от
кмета Красимир Мирев
и Светлин Савов, управител на „Девня Трейд”
ООД-Варна, изпълнител на дейностите по
проекта. „Разполагаме
с достатъчен брой служители, както и техника, за да се справим
със задачите в наложените срокове. Жителите да се въоръжат
с малко търпение…, а
после да очакват едно
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красиво благоустрояване на пространството
край техните домове”,
каза Савов в нарочната
пресконференцията, на
5 август, тази година.
Преди две седмици, в
следствие на обилните
валежи, мазите на два
от блоковете са били
наводнени. А жителите
на квартала посочват
като основна причина
запушените шахти при
ремонтните дейности и
се жалват в
Общината.
Шахтите
биват освободени, от
положения
върху тях
асфалт. А
от ВиК –
Търговище
поемат ангажимент
те да бъдат
прочистени и да се
подновят
отточните
капаци.
(на 2 стр.)

Дядо
Коледа
дойде!

Първо при приемните деца и
малчуганите
с увреждания
Борислав КУРДОВ
Дни преди големия
християнски
празник
Дядо Коледа дойде
първо при деца, настанени в приемни семейства и при малчуганите
с увреждания. Коледно
тържество за тях организираха Комплексът
за социални услуги
за деца и семейства в
Търговище и местната
организация на Българския червен кръст.
Комплексът всяка година
(на 4 стр.)

Катя ХРИСТОВА
ТЪРГОВИЩЕ Международният ден на хората с
увреждания отбелязаха
в Търговище. Това бе
поводът членове на Основната организация на
СИБ в областния град
да се съберат в Клуба
на инвалида. Председателят на местната
структура Ваня Караиванова поздрави присъстващите и подчерта, че днес всъщност
има още един повод, а
именно навършването
на 25 години от учредяването на Съюз на
инвалидите в България
/СИБ/. За нас този ден
не е празник, а повод да
се съберем и още веднъж да се уверим, че не
сме сами в съдбата си,
че има и други с нашите
проблеми, а и да срещнем представители на
отговорни институции,
които да чуят за нашите

неволи в битието, каза
Караиванова.
Гости на тържеството бяха представители
на дирекциите „Бюро
по труда” и „Социално
подпомагане”, областната администрация и
Старейшини – ГЕРБ.
Бяха получени поздравителни адреси от областният управител на
Търговище Светлин Бонев и народният представител от ГЕРБ Дарин Димитров. Детски
състави от Първо ОУ
„Христо Ботев” и Второ СОУ „проф. Никола
Маринов” поздравиха с
музикални изпълнения
присъстващите.
В Основната организация на СИБ в Търговище членуват 152
души. Малко над 300 са
регистрираните в Регионалната организация,
която включва представителите на (на 2 стр.)

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

Стефан Иванов и
Йорданка Георгиева

са новите
зам.-управители на
Търговищка област

Със заповед на министър-председателя Бойко
Борисов Стефан Иванов
и Йорданка Георгиева са
назначени за заместникобластни управители на
Търговище.
Стефан Иванов е роден
на 29 август 1966 г. Завършил е ВТУ „Св.Св. Кирил
и Методий”, специалност
„Счетоводство и контрол”.

Два мандата е общински
съветник в Общинския
съвет в Попово. Женен, с
две деца.
Йорданка Георгиева е
икономист по професия.
От 2011 г до момента работи като експерт „Връзки с обществеността” в
община Попово. Владее
английски и немски език.
Омъжена, с две деца.

„Осъществих една мечта!”

- Петя, ти завърши
Езиковата гимназия
в Търговище, беше в
школата на Деси Станкова “New Voices”.
Сега къде учиш, продължаваш ли да се
занимаваш с музика?

Наскоро едно младо и много талантливо момиче от Търговище
представи себе си, родния си град и България в Международния
фестивал на руския език. Това е ПЕТЯ ПЕТРОВА. Момичето завърши тази година ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” в областния град.
А в момента е студентка. Тя е буден млад човек, участва в редица литературни и музикални конкурси, кръжоци, извънучилищни
мероприятия. За Фестивала в руския град Санкт Петербург, за
постиженията и впечатленията й, тя говори с Катя ХРИСТОВА.
- В момента съм пър- Как стигна до кон- и изпратих мое изпълви курс в УНСС – спе- курса в Санкт Петер- нение на руска песен,
което бе публикувано
циалност „Медия ико- бург?
номика“. Разбира се,
- С упоритост, със в Youtube и се състезавъпреки
различното старание, със знания. ваше редом с изпълненаправление, музиката За да стигна до финала нията на участници от
винаги е била и ще бъде на Международния фес- цял свят. Освен оценчаст от живота ми. През тивал на руския език в ката на журито, бе
свободното време под- Санкт Петербург пре- важен и вотът на пубдържам старите песни минах тест за владеене ликата, т.нар. лайкове
и уча нови, а и какво е на руски език, писах и под клипа. Щастлива
(на 4 стр.)
ден без музика ?
есе по зададена тема съм, че
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(от 1 стр.) Дотук добре, но
веднъж прелялото търпение
трудно се връща в руслото.
Обещанията за удобства, уют
и зеленина и на тяхната улица, а от друга страна липсата
на информация и отчетност от
Общината, карат хората да
търсят по Закона за достъп
до обществена информация
отговорите: Какво се случва
с проекта и изпълнени ли са
заложените дейности в него?
При проведената обществена поръчка за квартал 192
имаше много голям интерес от
фирми-изпълнители. Варненската фирма я спечели с кратките срокове, за строително-ремонтните дейности, говореше
се за месец на пресконференцията, която тя даде заедно с
общинската администрация, но
не стана. Дори Явор Куюмджиев направи обиколка из квартала, по време на предизборната
надпревара, за да инспектира
как вървят дейностите и усвояването на Министерските пари.
Фирмата разполага и с разсадник за дървесни видове и
храсти. Но има още доста необработени пространства, за
да се стигне до зеленината.

В областната управа

Среща за зимната готовност

Областният управител на
Търговище Светлин Бонев
проведе работна среща с
институциите и общините за
изясняване готовността им
за зимния сезон. На срещата бяха дискутирани въпроси, касаещи осигуряването
на нормалното функциониране на инфраструктурата,
снабдяването и услугите за
населението при усложнена
зимна обстановка.
Техниката на фирмата,
извършваща дейностите по
зимното поддържане на Републиканската пътна мрежа
е достатъчна, изправна и
готова за действие. На разположение са 81 машини за
зимно поддържане, разпределени в четири бази – Търговище, Омуртаг, Попово и
Антоново.
Здравните
институции
съвместно с областното
управление на „Пожарна

безопасност и защита на
населението” са създали
необходимия план и организация за извозване болните на хемодиализа и родилките.
Центъра за спешна медицинска помощ също има
готовност за работа при усложнена зимна обстановка.

Колите са с необходимото
оборудване, разполагат и с
два високопроходими автомобила.
Структурите на ВиК,
РИО, Енерго-про, ЧТК,
МБАЛ – Търговище и ОД на
МВР също са създали организация и имат готовност за
работа през зимния сезон.

„Съхранено за Скромни тържества
поколенията”
Изложба в музея

Изложба под надслов
„Съхранено за поколенията”
подредиха в Славейковото
училище музейните специалисти в Търговище. За трети пореден път Регионалния
исторически музей в Търговище открива изложба по
повод Деня на дарителя, 5
декември.
Тази година изложбата
представя ценни дарения
и постъпления свързани с
бита на българина, сред
които могат да се отличат
предмети от градския бит,
инструменти за изчезващия вече бъчварски занаят,
предмети на лукса, антични
монети и много други.
Целта на събитието ни е
да благодарим на всички
дарители, предали лични
вещи и архиви в музея и
да популяризираме техния
родолюбив жест, каза директорът на културната институция Магдалена Жече-

ва. Без сътрудничеството
между Регионалния исторически музей в Търговище и жителите от града и
региона, множество исторически извори биха се
разпилели. С физическото
им унищожаване се губи
частица от историята, която е малка, но неразделна
част от националната ни
история. Затова благодарим на всички, дарили „късче” история на Регионалния музей, където тя ще се
съхрани за поколенията,
заключи тя.
За едногодишния период от декември 2013 г. – до
декември 2014 г., в музея са
постъпили над 100 дарения.
Заради тяхната културноисторическа стойност РИМ
– Търговище удостоява с
грамоти за принос към обогатяване историята на град
Търговище и региона над 30
дарители.
„ТН”

(от 1 стр.)
структурите в
Търговище, Попово, Омуртаг и Опака. Най-сериозните проблеми на хората в
неравностойно положение
са свързани с недостига на
социалните и личните асистенти, както и липсата на
специализиран транспорт за
инвалиди, сподели председателят на ОС на СИБ Ваня
Караиванова.
И в СОУ за деца с увреден слух в Търговище бяха
организирали тържество по
повод Деня за солидарност
с хората в неравностойно положение. Да поздравят децата в Актовата зала на училището бяха представили на
общинската администрация
и регионалния инспекторат
по образованието. Директорът на учебното заведение
Росен Милачков каза, че
всъщност хората с увреждания имат нужда не от милостиня и съжаление, а от топла
дума и разбиране. Както
също е необходимо овластените да направят така че да
бъдат решени проблемите с
достъпността на средата, социалното включване и трудо-

В областта

Спряха изпускането на язовири
В края на миналата седмица в Търговищка област
имаше залети земеделски
земи, като причината за това
бе пренасищане на почвата
от продължаващите трето
денонощие валежи. Това
констатира управителят на
„Напоителни системи” клон
„Долен Дунав” Валя Евтимова. След извършена нарочна проверка е установено,
че дигите и съоръженията
в Търговищка област са изправни. Спряно е изпускането на язовирите, заради
повишените нива на реките.
Единствено вода се изпуска
от язовир Красноселци в община Омуртаг, тъй като съоръжението е пълно на 70 %
от капацитета му.
Спряно е и изпускането
на язовир „Поляница” заради опасност от преливане
на река Врана в близост до
моста до село Надарево, община Търговище. В селото

се сливат две реки Врана и
Калайджи дере, които също
драстично са повишили нивата си, обясни Евтимова.
За
едно
денонощие
над Търговищка област
са паднали над 23 литра
на квадратен метър дъжд,
констатираха от Метеорологичната обсерватория в
града. Според експерта там
Красимира Стойчева, падналите количества дъжд се
равняват на месечната норма на валежите в региона.
В петък, 5 декември, пътят
край поповското село Зараево бе залят, а движението в
района бе ограничено. „Няма
пострадали и бедстващи
хора”, каза кметът на населеното място Мехмед Бодев.
Причината за заливането на
пътя станаха продължителните валежи.
Нивото на преминаващата край Зараево река Черни
Лом се бе повишило, но ко-

ритото успя да поеме придошлите вълни. Водата от
подгизналите ниви, обаче
не можеше да се оттича към
каналите и така реката наводни пътя, обясни Бодев.
Това е второто заливане
на участъка за последните
двайсетина дни. При предишния обилен валеж на
21 ноември пътят отново бе
залят.
В петък бяха поставени
необходимите пътни знаци,
които да ограничават движението. Преминаването бе
възможно единствено за високопроходими автомобили.
Въпреки
ограничението за движение, Зараево
и съседните села Козица,
Садина и Захари Стояново
не останаха откъснати. Осигурен бе обходен маршрут,
допълни още кметът.
Към обяд в петък наводнени бяха и над 1 500 дка
земеделски земи.

вата заетост. В заключение
той пожела здраве и Бог да
помага на децата с увреждания и на техните родители и
преподаватели. Програмата
продължи с изпълнения на
възпитаници на СОУ за ДУС,
както и на деца от Трето и
Четвърто ОУ в Търговище.
ПОПОВО
Членовете на Клуба на инвалида в Попово също отбелязаха Международния ден.
По време на тяхното тържество бе получен поздравителен адрес от кмета на Общината Людмил Веселинов.
В
народно
читалище
„Иван Иванов -1891” в село
Медовина се проведе втори
фестивал на хората в неравностойно положение, под
надслов „Да подарим мечта”. Мисията на фестивала е
преодоляване на социалната
изолация на хората с увреждания, както и повишаването
на обществената им значимост и личностното им самочувствие.
Във фоайето на читалището бе подредена изложба от
саморъчно изработени предмети на хора с увреждания
от градовете Попово и Търговище и селата Медовина,
Драгановец и Просторно.
Във фестивала участваха
деца и възрастни от социални институции в Търговищко.
В проявата със стихове и
песни се включиха и Комплекс за психично-здравни грижи в общността в кв.
„Бряг”, Търговище.
Творческите умения на
участниците бяха оценявани от жури в състав: Адалет
Исмаилова – ръководител на
звено „Заведение за социални услуги” при община Попово, Маринка
Великова – худ. ръководител на Студио за
класически и съвременни танци и Искра
Хаджииванова – р-л
на школа по изобразително изкуство АРТ
– Попово.
Амбицията на организаторите от НЧ
„Иван Иванов-1891” в
Медовина е фестивалът да се превърне
в традиция и всяка
следваща година да
продължава творческото си развитие.

НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ

В Попово трудно събират данъците

Äî 30 äåêåìâðè å ñðîêúò, â êîéòî ùå ñå ïðèåìàò äåêëàðàöèè çà îñâîáîæäàâàíå îò òàêñà çà óñëóãèòå „Ñìåòîñúáèðàíå è ñìåòîèçâîçâàíå” è „Îáåçâðåæäàíå íà áèòîâè
îòïàäúöè â äåïà èëè äðóãè ñúîðúæåíèÿ” çà èìîòè, êîèòî
íÿìà äà ñå ïîëçâàò ïðåç öÿëàòà 2015 ãîäèíà, ñúîáùàâàò
îò ïðåñöåíòúðà íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Ïîïîâî.
Ïîñòúïëåíèÿ îò äàíúê ïðè ïðèäîáèâàíå íà èìóùåñòâà
÷ðåç äàðåíèå è ïî âúçìåçäåí íà÷èí â ðàçìåð íà 381 000 ëâ.
îò÷èòà äèðåêöèÿ „Ìåñòíè äàíúöè è òàêñè” â îáùèíà Ïîïîâî. Ïàðèòå, ñúáðàíè îò ïàòåíòåí äàíúê ñà îêîëî 30 000
ëâ.
Ìåñåö ïðåäè êðàÿ íà êàìïàíèÿòà ïî ñúáèðàíå íà äàíúöèòå â äèðåêöèÿòà îò÷åòîõà 11% ðúñò â ñúáèðàåìîñòòà
ñïðÿìî ñúùèÿ ïåðèîä íà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Îò äàíúê
âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè â ìåñòíàòà õàçíà ñà 456 000
ëâ. èëè 52% îò äúëæèìîòî çà 2014 ã., äàíúê âúðõó ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà â ðàçìåð íà 403 000 ëâ. èëè 51%, îò òàêñà
áèòîâè îòïàäúöè ñà ñúáðàíè 395 000 ëâ. èëè 51%. Âñå îùå
ïðîäúëæàâà îò÷èòàíåòî íà ïîñëåäíèòå äíè íà êàìïàíèÿòà îò ñëóæèòåëèòå â äèðåêöèÿòà.
Îò òàì ñúîáùàâàò îùå, ÷å ñúáèðàåìîñòòà íà íåïëàòåíèòå îò ïðåäõîäíè ãîäèíè çàäúëæåíèÿ å â ðàìêèòå
íà 18% ïðè äàíúêà âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè, 17% ïðè
äàíúêà âúðõó ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà è 13% ïðè òàêñàòà çà
áèòîâè îòïàäúöè.

Веселинов – на сесия
на регионите в Брюксел

Ëþäìèë Âåñåëèíîâ ó÷àñòâà â 109-àòà ïëåíàðíà ñåñèÿ íà
Êîìèòåòà íà ðåãèîíèòå, êîÿòî ñå ïðîâåäå ìèíàëàòà ñåäìèöà â åâðîïåéñêàòà ñòîëèöà Áðþêñåë.
Íà 3 äåêåìâðè ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà ãðóïàòà íà ÏÅÑ, îò
÷èÿòî êâîòà êìåòúò Âåñåëèíîâ å äåëåãàò. Â õîäà íà ñåñèÿòà
áÿõà îáñúäåíè è ïðèåòè ñòàíîâèùà îòíîñíî: Íàñúð÷àâàíå
íà êà÷åñòâîòî íà ïóáëè÷íèòå ðàçõîäè ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè
ñ äåéñòâèÿòà íà ÅÑ; Øåñòèÿ äîêëàä çà èêîíîìè÷åñêîòî,
ñîöèàëíîòî è òåðèòîðèàëíîòî ñáëèæàâàíå; Ïàêåò çà èíäóñòðèàëíàòà ïîëèòèêà; Èíîâàöèè â ñèíÿòà èêîíîìèêà:
ðåàëèçèðàíå íà ïîòåíöèàëà íà íàøèòå ìîðåòà è îêåàíè çà
ñúçäàâàíå íà ðàáîòíè ìåñòà è ðàñòåæ; Ìàêðîðåãèîíàëíà àëïèéñêà ñòðàòåãèÿ çà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êàêòî è âúçñòàíîâÿâàíå íà âðúçêàòà ìåæäó Åâðîïà è íåéíèòå ãðàæäàíè – íóæäàòà îò ïîâå÷å è ïî-äîáðà êîìóíèêàöèÿ íà ìåñòíî ðàâíèùå.
Â äíåâíèÿ ðåä íà çàñåäàíèåòî óòðå áÿõà âêëþ÷åíè îáñúæäàíèÿ è ïðèåìàíå íà ñòàíîâèùà çà ïîëèòèêàòà ïî îòíîøåíèå íà èíòåðíåò è óïðàâëåíèåòî ìó, ïðèçíàâàíå íà óìåíèÿ
è êîìïåòåíòíîñòè, ïðèäîáèòè ÷ðåç íåôîðìàëíî ó÷åíå, êàêòî è åôåêòèâíè è äîñòúïíè åâðîïåéñêè ñèñòåìè çà çäðàâåîïàçâàíå.
Â êðàÿ íà çàñåäàíèåòî íà äåëåãàòèòå áÿõà ïðåäñòàâåíè
íîâèòå ÷ëåíîâå íà Êîìèòåòà íà ðåãèîíèòå.

В Търговище - протоколи
за разпилян боклук

Áëèçî 40 êîíñòàòèâíè ïðîòîêîëà ñúñòàâèõà êîíòðîëüîðèòå ïî ÷èñòîòàòà â Òúðãîâèùå. Çà ïîðåäåí ïúò íàé-ìíîãî
ñà ðåãèñòðèðàíèòå íàðóøåíèÿ çà ñòðóïâàíå íà ñòðîèòåëíè
îòïàäúöè è çåìíè ìàñè íà îáùåñòâåíè ìåñòà - 9 íà áðîé. Ñ
åäèí ïî-ìàëêî îò òÿõ ñà ïðîòîêîëèòå çà íåðåãëàìåíòèðàíî
ñêëàäèðàíå íà äúðâà çà îãðåâ è îïèëêè. 4 ñà íàðóøåíèÿòà ïðåç
íîåìâðè çà ðàçëåïåíè ðåêëàìíè ìàòåðèàëè, êîèòî íå ñà áèëè
íà óêàçàíèòå ìåñòà.
Ïî 3 ñà âïèñàíèòå êîíñòàòàöèè îò êîíòðîëüîðèòå çà:
ïàðêèðàíè àâòîìîáèëè â òðåâíè ïëîùè, îñòàâåíè ÌÏÑ â
öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò ñ ðàçëÿòî ìàñëî ïî íàñòèëêàòà è áåç ðàçðåøèòåëíî, çà èçõâúðëåíè óãàðêè îò öèãàðè íà
óëèöàòà. Åäèíè÷íè ñà ñëó÷àèòå çà óñòàíîâåíà æèâîòèíñêà
òÿãà áåç ïðåñòèëêà, çà íåðàçôàñîâàíè êàøîíè äî êîíòåéíåð,
çà íàðóøåíèå íà Íàðåäáàòà çà ïðèäîáèâàíå, ïðèòåæàâàíå è
îòãëåæäàíå íà êó÷åòà. Íå ñå å ñòèãíàëî äî èçäàâàíå íà àêòîâå ïîðàäè íàâðåìåííîòî îòñòðàíÿâàíå íà íåñïàçåíèòå â
îáùèíñêèòå íàðåäáè ïðàâèëà.

Понеделник, 8 декември 2014 г.
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Първата „стряха” на Суеверия Световните мистерии
за
парите
търговищкото читалище
Светлин БОЖИНОВ
Поводът за тези редове са
две кръгли годишнини, свързани с едно отдавна несъществуващо здание – първата сграда
на ескиджумайското читалище. Наскоро се навършиха 140
години от неговото построяване, а през лятото – 100 години
от „помитането” му от стихийното наводнение през 1914 г.
При създаването си, на 11
май 1869 г., читалището в Ески
Джумая (Търговище) не разполага със собствена сграда.
Спомените говорят (а и логиката им приглася), че скромната
му покъщнина – книги, вестници и списания – се помещава
в сградата на училище „Св.
Св. Седмочисленици” (тогава
наричано Централно, а сега –
кой знае защо – Славейково).
Вероятно там се провеждат и
събранията му.
От нарочен запис (с дата
24.ХI.1874 г.) в кондиката на
българската градска църковна община узнаваме, че на
23.IV.1874 г. членовете на читалището искат от „почитаемата ни Градска община да
се отстъпи от училищния
двор едно сгодно място за
въздвигание на едно читалищно кафене, доходите на
което да принадлежат на
Общата касса”. „Градската
община – продължава документът – прие това прошение и с капитала на реченото
читалище, с пожертвованието на негово родолюбие
г[осподи]на Х[аджи] Русся и с
допълнение на недостатъка
за доизкарвание на зданието от страна на градската
касса, която има пълна власт
да се разполага с него както
види [за] полезно и да се ползва от доходите му в полза на
градските учебни заведения
[...]”.
Ето как, с капитала на читалището – 11 000 гроша, с дарението на Хаджи Руси хаджи
Радев в полза на читалището
– 10 000 гроша и с помощта на
местната българска община
(поела задължение да осигури
терена и да доплати разноските) нашите деди събират средствата за бъдещата постройка.
Мястото („на кюшето на училищния двор”) е определено
от тогавашен дописник като
„твърде сгодно, като що е
пияца (площад – б.м., С.Б.)”.
Предприемачът Стоян Черваров започва строителните
дейности през лятото и на
10.Х.1874 г. сградата е вече
завършена. „ [...] и тъй – продължава кондиката – реченото здание се въздвигна и доизкара и стана притежание
на Градската касса. Прочее
от днес нататък това здание принадлежи на Градската
община и минува в градската и църковна кондика. 1874,
Ноемврий 24. [Ески] Джумая”.
Следват подписите на общинските съветници.
Както се спомена, сградата е готова на 10.Х.1874 г.
„[...] на същий ден – четем
във в.”Источно време” от
15.II.1875 г. – общината свика
градската ни интелигенция и
й предаде официално заведението.Туй дело на общината
немалко възрадва и насърчи
нашите младежи, като отвори обширно поле на тяхната деятелност за общото
добро и напредъка. В една
седмица вътре читалището
се устрои; стаята се украси, заседанията наченаха да
стават, устава се потвърди
и настоятелство се избра”.
И, както често се случва
и до днeс, всред гражданите

възниква спор дали парите за офицери по време на Освобопостройката са похарчени по дителната война. Пак там понай-добрия и изгоден начин. коления джумалии ползват боПравят се намеци за злоупо- гатата читалищна библиотека,
треба от страна на касиера мъдруват и действуват за кулМихаил Иванов, за интриги турно раздвижване и развитие
между общинските съветни- на нашия град...
ци в основата на които стоДългогодишният читалиял Сава Марков. Стига се до щен деец, учител, журналист
конфликт между общината и и общественик Антон Хричиталищното настоятелство. стов си спомня: „Сградата
Засегнатите от обвиненията се състоеше от просторна
се оправдават по следния на- читалня, до нея – по-малка
чин: „Право е, че зданието стая, където се помещавасметано (в смисъл – предви- ше библиотеката. От чидено, б.м., С.Б.), за да излезе талнята, през врата на седо около 18-20 хиляди гроша, вер, се влизаше в една стая,
то излезе до 30 000 гроша. където се сервираше кафе,
Но на туй не е виноват нито чай, а оттам се излизаше на
г-н Михаил, нито г-н С. Мар- просторна веранда. [...] Бях
ков. Ако беше само кафене- респектиран от обстановто, то капиталът стигаше. ката – твърде просторна
Но от сетне се видя за до- зала за тогавашните мащабро да се направи отстрана би, от двете страни – маси
Първата сграда на читалище „Напредък”. Днес – кръстовището на улиците
„Трети март” и „Г. С. Раковски”, западно
от паметника на Никола Симов.

един бакалски дюкян, да се
разширочи зданието с прибавление на една стая и един
кьошк на кафенето и още
една друга стая от страна,
която с време да служи за читалище. Тогаз, естествено,
че[сметката] ще излезе за
толкова”.
Ако се опитаме да вникнем в спора, трябва да си
припомним, че наистина записаното в кондиката решение на Градсдката община
не споменава строеж на помещение за читалище. Става
въпрос за доходно здание
на общината, приходите от
което да се ползват за нуждите на градските училища.
Впоследствие се решава постройката да се разшири и
тогава вече се споменава и
за стая за читалището (може
би се има предвид читалня).
С това, навярно, не могат да
се съгласят читалищните членове (или част от тях), като
забравят, че все пак собствеността е на общината. Общината, от своя страна, като че
не отдава значение на факта,
че 2/3 от вложените в постройката пари са от капитала на
читалището. Сигурно има и
други причини – съмнения в
адекватността на провежданата от общинските съветници
политика в областта на културата и просветата (по това
време вторият етаж на училище „Св. Св. Седмочисленици”
десета година стои незавършен отвътре и не може да се
използува по предназначение), вероятни междуличностни дрязги – неща, за които
се досеща четящият дописките от Ески Джумая във възрожденската преса.
Така или иначе, това здание си остава първата сграда, използвана за нуждите
на читалището – и по времето, когато се е наричало "Св.
Св. Кирил и Методий" , и след
1883 г., когато получава сегашното си име. В зданието се
помещава клубът на руските

с широк проход между тях.
Върху масите от едната
страна са наредени вестниците, а от другата – списанията. [...] читателите [...]
като че ли влизаха в храм.
Абсолютна тишина – никакви разговори, само шумоленето на хартията, върху
която се правеха извадки
от интересни статии”.
Впечатлението на гимназиста от 1895 г. се допълва от мнението на подпредседателя на читалището
Иван Маринов от 1902 г.:
„[...] разполагаме с едно здание, което, ако и да не е
някое луксозно и разкошно,
каквито ги има на другите
места, но затуй пък е доста
удобно[...]».
През 1910 г. сградата е
превърната в работилница
по ръчен труд към градските
училища, а на 6.VII.1914 г. е
погълната от придошлите води
на река Врана

Част, от които наскоро
бяха разкрити от учените

Виждате монета на улицата и възкликвате: „Късметче!“
Прибирате я в портфейла, за да
ви донесе още пари. Да, но според източните суеверия, това е
огромна грешка. Щом монетата
е загубена, значи предишният
собственик може би има лош
късмет с парите. Взимайки монетката, ние взимаме и лошата
му карма. Така че, ако не сме
сигурни, че милионер е изпуснал монетата нарочно, по-добре да не я пипаме изобщо.
Има още доста интересни
суеверия и поличби, свързани с
парите. Така например, ако даваме пари на някого, не бива да
го гледаме в очите, за да не ни
върви само на „даване“. Никога
не трябва да разваляме пари.
Било на бедност! Ако ви трябват
дребни, винаги правете покупка
и използвайте рестото, не давайте „едра пара за дребна“.
За да не нарушаваме обменната енергия на парите, трябва
винаги да даваме с дясна и да
взимаме с лява ръка. А лесните
пари не бива да държим дълго
в дома си, тяхната енергия е
нестабилна и колкото и да не
ни се вярва (и иска) може да
ни разклати финансово. Ако сте
спечелили от игра, получили
сте неочаквана сума подарък,
изхарчете по-бързо тези пари.
И за финал нещо наистина
интересно – вечер никога не
сядайте, ако масата не е сервирана! След залез слънце, сядането на празна маса означава
и празен портфейл. Не бива
да държим на масата и празни
чаши, чинии, бутилки, купички
и т.н. Изобщо „празно да няма“,
за да са ни пълни банковите
сметки. :)

Независимо колко напред е стигнало човечеството в научно и технологично отношение, все още има
въпроси, на които не можем
да си отговорим. От природни феномени до странни изчезвания, от неразрешени
убийства до чудеса – някои
мистерии обсебват целия
свят. В последните години обаче имаше няколко
значими разкрития, които дават яснота за едни от
най-известните загадки в
историята. Ето кои са:
Смъртта на Ричард III
Този британски владетел
е живял от 1452 до 1485,
но е управлявал само две
години. Той е и последният
крал, загинал на бойното
поле. Присъства по различни начини в
английската
литература
и изкуство,
но мястото
на смъртта
му винаги е
било мистерия. Преди
две години
обаче археолози откриха останки
под паркинг
в
Лейчестър. Доказано бе, че са
именно на

Испански археолози откриха египетска мумия с бижута в Луксор, съобщи "Дискавъри". Мумията е била в
некропол под храма на фараон Тутмос III. Находката е
от Средното царство. Почти
четири хилядолетия "Дамата с бижутата", както е наречена мумията, е успяла
да избяга на търсачите на
съкровища, защото саркофагът й е затиснат от срутен
покрив.
Мумията е разрушена, но
бижутата й, прикрепени при
мумификацията, са непокътнати.
Жената е била с високо
положение. Погребана е с

огърлица, на която се редуват полускъпоценни камъни
и златни пластини. За нея
е закачена фино изработена златна раковина с тегло
20 грама. На ръцете са поставени две златни гривни.
Глезените й са украсени със
сребърни гривни. Златото е
много добре запазено, но
сребърните гривни са изтъркани.
Находката потвърждава,
че под храма на Тутмос III
има некропол за елита, където са погребвани важни
хора и семействата им.
Археологическите работи в храма започнаха през
2008 г.

утрализират
свободните
радикали – нестабилни молекули, причиняващи заболявания. Тези антиоксиданти имат още
и потенциал
за предо-

дарина съдържа 23,5 мг
витамин C – антиоксидант,
който също е изключително полезен в борбата срещу
уврежданията,
причинени
от свободните радикали.
Този витамин също така е
и от основно значение за
синтеза на колаген, който
помага за оздравяването
на рани, а също така е много
важен и за кости, сухожилия,
кръвоносни съдове. Витамин
C помага и за усвояването на
желязо от храната.
Същото количество от цитрусовия плод съдържа 599
международни единици витамин А – група ретиониди,
които се свързват с функционирането на имунитета,
зрението, репродуктивното
здраве и комуникацията
между клетките.

В Луксор откриха
мумия с бижута

За здраво сърце - мандарини

Мандарините са вкусни
и освежаващи цитрусови
плодове, които са богати на
много полезни хранителни
вещества. Те допринасят за
здравето на всички части в
организма – от клетките на
ДНК до тези, изграждащи
костите и сърцето. Тези
плодове са сравними с
портокалите, но съдържат
дори по-голямо количество
витамин А и желязо и малко
по-малко витамин C.
Мандарините са с богато
съдържание на съединения, познати като флавоноиди. За тях е известно, че
предотвратяват растежа на
концерогенните клетки и
спират пролиферацията на
туморите.
Флавоноидите са онези
антиоксиданти, които не-

твратяване на сърдечни заболявания. Флавоноидите
могат да подобрят и кръвообращението в коронарните
артерии, като по този начин
се предотвратява образуването на кръвни съсиреци,
както и окисляването на
„лошия“ холестерол – рисков фактор за много опасни
сърдечни заболявания.
Една средно голяма ман-

крал Ричард и че той е загинал от множество удари
по главата.
Бермудският триъгълник
Още от дните на Христофор Колумб Бермудският
триъгълник се смята за
опасно място. Там компасите започвали да се държат
странно, а плавателните
съдове изчезвали безследно. През години са се появявали множество теории,
най-популярните, сред които – че са замесени извънземни и че правителствата
правят нерегламентирани
ядрени експерименти. Последните проучвания обаче
показват, че инцидентите
в Бермудският триъгълник
не са повече като брой, от-

колкото на други места в
открито море и че подобни
проблеми с компасите се
случват не само там.
Принцеса Анастасия
Историята на кралското
семейство Романови е и
трагична, и мистериозна.
След екзекуцията им на 16
срещу 17 юни 1918 г., останките на всички членове са
открити ... освен на принцеса Анастасия Николаевна.
Съществуват хиляди спекулации за това какво би могло да се е случило с нея.
Според една от тях Анастасия дори е дошла да живее
в България. През 1991 г. на
лобното място на Романови
бяха открити нови останки.
Тогавашните технологии не
позволиха тяхното обстойно изследване. През 2008 г.
обаче те бяха разгледани с
най-модерните технически
средства и бе доказано, че
са именно на Анастасия.
Така принцесата най-сетне
намери покой.
Амелия Еърхарт
През 30-те години на
миналия век Амелия Еърхарт е била смятана за
най-амбициозния и успешен пилот. През 1936 г.
обаче изчезва безследно
след един последен сигнал по радиото. Говорело
се е, че е била заловена
от японците, че американското правителство я
е скрило или че живее на
самотен остров. Съвсем
наскоро обаче – през октомври 2014 г. - чрез модерни технологии бяха
открити стари самолетни
останки близо до мястото, където се смята, че е
изчезнала. През 1940 г.
точно на същото място са
били намерени човешки
останки с неизяснен произход.

Понеделник, 8 декември 2014 г.

4 страница

Дядо Коледа дойде! „Осъществих една мечта!”
Първо при приемните деца и
малчуганите с увреждания

Празненството
в "Чевермето"
(от 1 стр.) организира
детски празници, които
предоставят
възможност на малчуганите с
увреждания да общуват
със свои връстници.
Близо 70 деца бяха
поканени в ресторант
„Чевермето” в квартал
„Запад”. Заедно със
своите придружители
те бързо превзеха несвойствената за тях обстановка, намериха си
място и за игри, и за
танци. Организаторите
ги почерпиха с любимите им лакомства – пица,
торта и чаша плодов
сок.
За доброто настроение на децата бе предвидена програма с участието на талантливи
деца от Обединен детски комплекс-Търговище, образцово народно
читалище „Напредък” и

музикална школа ” New донесе самият Дядо КоVoices”, художествени леда. Както той обясни
ръководители на които на децата нищо, че все
са Орфета Хараланова още няма сняг, неговии Десислава Станкова. те еленчета са успели
Естествено
таланти- да докарат шейната,
те никога не останаха пълна с подаръци. Това
сами на сцената, а де- се оказа вярно, защото
цата от публиката често Добрият Старец даде
камиончета,
се превръщаха в учас- кукли,
книжки и други играчки
тници в танца.
Най-голяма радост на всяко едно дете.
"Пипилота, Транспаранта,
Ефраимова или..."

Хайде всички на хорото

В Търговищка
област
Започна
ваксинацията
срещу бяс при дивите хищници в Търговищка област.
Това съобщи директорът на
Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/
д-р Стойне Миланов. Той допълни, че настоящата кампания е втора за годината, първата бе през юни. Тогава на
територията на Търговищка
област бяха хвърлени 54 320
ваксинални хапчета на площ
от 2 716 кв.км. Д-р Миланов
обясни, че те са предназна-

(от 1 стр.) точно аз бях
избрана да представям
България на финала
в Санкт Петербург, от
който се завърнах преди броени дни.
- Как премина конкурсът? Колко души
и от колко държави
участвахте?
- Фестивалът беше
на много високо равнище, както и се предполага, след като се
организира от руснаци.
Състоеше се от литературна и музикална
част, като общият брой
на участниците бе 300
от 60 страни. В периода
19 – 23 ноември се проведоха писмен и устен
изпит за участниците в
категория „Литература“
и конкурс за изпълнение на руска песен в категория „Музика“. Състезавах се с музиканти
от 10 държави и за мен
беше чест и удоволствие да представям България. Щастлива съм,
че получих диплом за
най-добро изпълнение
на руска песен и много
предметни награди, а и
обещание от организаторите на фестивала,
че отново ще се докосна до руската магия
съвсем скоро.
- Какво постигна ти
самата там?
- Доказах на себе си,
че съм силна, че мога
да се справя. Осъзнах
също така, че когато
силно вярваш – мечтите
се сбъдват. Благодарна
съм на семейството ми,
на госпожа Станкова и
на всички приятели – те
бяха до мен, постоянно
ме търсеха, подкрепяха
ме. Вярваха в мен. Това
е най-голямата награда!
- Разкажи ми малко
за впечатленията ти
от Русия, Санкт Петербург, организацията на
конкурса?
- Санкт Петербург е
магически град, много
красив, запазил духа
на времето в себе си.
Макар че беше доста
студено, отделих всяка свободна минута за
разходки. Още първия
ден имахме възможността да обиколим
най-интересните места в града – Ермитажа, Петропавловската

крепост, Исаакиевския
събор, Смолни, да пътуваме по най-оживения булевард. шест
автобуса с участници и
доброволци-екскурзоводи се движеха в продължение на часове
под облачното небе на
Петербург. Посетихме
и класическа балетна
постановка в Марининския театър – спектакълът „Бахчисарайски
фонтан“, а заключителната церемония на
фестивала се проведе
в Концертната зала на
Марининския театър.
Освен награждаване

Ваксинират хищници

чени най-вече за червени
лисици.
Специалистите от ОДБХ
в Търговище осъществяват
пасивен и активен контрол.
Пасивният е върху всички животни, възприемчиви на бяс и
най-вече върху кучета, котки,
чакали и лисици. Следи се за
поява на нервни и други характерни признаци, а при наличие на умрели животни се
вземат проби. Активният контрол е по-трудно осъществим,
тъй като при него от отстре-

ляни лисици се вземат 4 вида
проби и едва тогава се установява дали животното е поели
ваксина.
Стойне Миланов обясни, че
ОДБХ среща трудности при
изпълнението на плана, който е 109 отстреляни лисици.
Причината е, че ловците потрудно съдействат на ветеринарните служби, заради неизплатени от предишните две
години средства, полагащи
се за отстреляна лисица. За
всяка те трябва да получат по

5 евро. До момента в област
Търговище има отстреляни и
предадени на ветеринарните власти 17 хищни животни.
Няма регистрирани случаи на
бяс при дивите хищници, увери той.
Ваксинацията за областите Търговище и Шумен ще се
извършва със селскостопански самолет от летище Балчик. Ваксините няма да бъдат
разпръсквани над населени
места и водоеми, а предимно
в горски местности.
„ТН”

на победителите в различните категории, за
доброто настроение се
погрижиха усмихнатите водещи, познати от
телевизионния екран,
и
гост-изпълнителят
Василий Герелло –
оперен певец и народен артист на Русия.
Беше изключително.

Организацията на
конкурса
бе уникална. Бяха се
погрижили дори за
най-малките детайли, организаторите
идваха в 7
сутринта
в хотела
и си тръгваха към
полунощ.
Самото
класиране
на финалите осигури
на
всеки един
от
участниците
100% поемане на
разходите
от страна
на Фестивала.
- Какви
са плановете ти занапред?
- Продължавам към
осъществяване
на
следващата мечта. Искам да се развивам, да
усъвършенствам уменията си и, разбира
се, отново да посетя
Русия. Дали за да уча
или с цел екскурзия –
времето ще покаже.

Анета МИЛЕВА
Полицията в Търговище
иззе 185 броя таблеткиекстази от дома на 43-годишен мъж, съобщиха от
ОД на МВР – Търговище.
На 4 декември 2014 г.
в хода на проведена на
територията на гр. Търговище специализирана
полицейска
операция
за противодействие на
престъпления, свързани
с наркотични вещества,
при извършена полицейска проверка е установено, че 43-годишният Г.Г.
от гр. Търговище държи
у себе си 5 броя розови
таблетки–екстази, с щампа, изобразяваща глава
на бик; и 6 грама наркотично вещество на бучки,
реагиращо при извършен
наркотест на амфетамин.

При
последвалите
процесуално-следствени
действия претърсване и
изземване в дома му са
открити и иззети 185 броя
розови таблетки-екстази,
с шампа, изобразяваща
глава на бик; и 8,07 грама
наркотично вещество на
бучки и на дози, реагиращо при извършен полеви
наркотест на амфетамин.
В жилището му са открити и иззети и електронна везна, както и
две въздушни пушки и
газов пистолет, които
не са регистрирани по
надлежния ред. Г.Г. е задържан в РУ МВР-Търговище. Същият е известен
на полицията, изтърпял е
ефективно наказание за
притежаване на наркотични вещества.

Задържаха мъж от Търговище
за притежание на наркотици
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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
51 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), двустаен 48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзав. двустаен 55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен тухла 45 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
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. 1
27 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
35 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
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
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), ново стр-во 50 000
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 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
37 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000

59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
64 кв.м.

Борово око, ет.1
48 000
Широк център, ет.5, подобр.
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Запад 1, ет. 1
45 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.)
ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 3, подобрения
59 999
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
47 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
75 кв.м. Център, ет.3, двор (гараж+9000) 49 000
77 кв.м. Идеален център, ет. 4, с таванска стая
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
75 кв.м. Запад 3, ет. 2
34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

От 100 овце продавам 20
по избор /МЛАДИ ЖИВОТНИ/
- ОВЦЕТЕ СЕ НАМИРАТ
ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Тел.: 0889 49 11 20

Ñïåöèàëèçèðàíà
очна болница
"д-р Тасков"
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

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

F-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

(1-4)

(1-2)

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690

ДИВАН с клик кляк механизъм – 60 лв.; ХОЛНА Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
МАСА – 30 лв.
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел.: 0899 83 48 26
(1-4)

Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!

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

(1-4)

óë. “Ðàêîâñêè”

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

(1-4)
(1-4)

(1-4)

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
Продавам АПАРТАМЕНТ В
път в местността „Юкя” – с ток и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем АПАРТАМЕНТ
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Давам под наем
Продавам АПАРТАМЕНТ
в Търговище – ново строителтаванска гарсоВ отлично състояние.
ство до Изчислителния център,
ниера в района
В
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена 5000 лева.
на Стоматолообзаведен, две стаи и кухня; ет. Тел. 0899 466 225 (след 17 часа) Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, гията
– обзаве4. Цена по споразумение
Тел.: 0887 74 18 74

(1-2)

Продавам ВТОРИ ЕТАЖ ОТ
Търся мъж за гледане на болен. КЪЩА в Търговище /80 кв.м./ с
Тел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. гараж. Тел.: 0885 192 825

ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета

дена
Наем: 100 лв./
месечно
 0886 45 93 96

Давам под наем
Продавам
апартамент /кухня,
спалня и хол/ до ПАНЕЛЕН ГАРАЖ
Енергото в Търго- на ул. „Брегалвище – необзавеница” 2А /ап.
ден. Подходящ за
11, ет. 4/
семейство
 08 999 20 160
 0892 944 820

ПРОДАВАМ барче с поставка за телевизор, поставка за музикална
уредба, остъклена витрина за чаши и затворени витрини за
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
книги – почти ново, неизползвано. Така също разтегателна маса
ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени – лакирана. Спешно. На символично ниски цени. Тел.: 0876 242 591

 0601 6 73 95

Продавам
количества. Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
БЕТОННИ
РЕКЛАМНА
ТАРИФА
СТЪЛБЧЕТА
и Давам под наем БОКСОНИЕРА
Първа страница
Последна страница
с дължина 2.7 Пълноцветно
1,50
лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
- Тел.: 0885 06 43 10
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
м. – с. Имренче- При продължителност - отстъпки
и
Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ОТСЪПКИ
во; неограниче- Вътрешна страница
ВИЛА
в
местността
„Кованлъка”
–
отВсяка четвърта обява в граждано
ските карета на страница "Делови
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
о ремонтирана; с вътрешно обзавеждано
количество.
компас" е безплатна
- не; годна за живеене; с ток и вода; с
Страница
- тераса; панорамен изглед; леснодосПредпечат и печат на книги
"Делови компас"
Цена за
Изработка на некролози
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
е тъпно място; с нотариален акт; дворно
1
бр.
–
2
лв.
* Цените са без ДДС
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.
място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69
 0887 80 93 60 За сигнали: тел. 0893 69 32 02
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
след ремонт тел. 0892 454 618

"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

БЛИЗО ДО ХОРАТА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM
Продавам ЕТАЖ ОТ
и още много оферти...
КЪЩА в близост до „БоОчаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!
рово око” в Търговище. Продавам АПАРТАМЕНТ – ул.
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:
Тел.: 0878 816 884 „Паисий” 17б в Търговище; ап. 18;
óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
ет. 6 /непоследен/; 60 кв.м.; локално
êâ. ÂÀÐÎØÀ êâ. ÂÀÐÎØÀ Продавам: ЪГЛОВА
парно, отремонтиран. Цена по догоúãëîâ ïàðöåë
òèõà è ñïîêîéСПАЛНЯ с ракла – 60 лв.;
ñ óë. “Êàòðàíà ïðåñå÷êà íà
варяне. Тел.: 089 74 71 768
ôèëîâ”

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Продавам или давам
под наем
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
– оборудван;
ул. „Цар Симеон” 36
в Търговище
Тел.: 088 258 88 08 и
052/ 802 190
Продавам АПАРТАМЕНТ –
тухлен, на ул. „Скопие” 18, ет.
1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898



(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ



Продавам РАВНО ДВОРНО МЯСТО
в кв. Бряг /935 кв.м./ с разрешение за строеж и проект на жилищна сграда
Тел.: 0894 39 59 82 и 0899 89 89 47

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

(1-4)

”

Понеделник, 8 декември 2014 г.

Давам под наем
САМОСТОЯТЕЛНА ГАРСОНИЕРА
/43 кв.м./ - изцяло
южно изложение; с
обзавеждане; може
да се ползва и избеното помещение
Тел.: 0896 744 751

Търся РАБОТА
за гледане на
възрастни или болни хора; почистване по домовете
) 0898 96 20 58

навършха се

40 ДНИ

от смъртта на

д-р Елена
Александрова
Николова
починала след
мъчително боледуване на 65 години

îò îïå÷àëåíèòå
áëèçêè è ïðèÿòåëè

8 декември 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - 21.00 ч. - екшън
Самоличността на Борн

8 декември
БНТ 1

23:30 Парченца живот - сериал 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
bTV Lady
09:00 Платина - сериал
- сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
10:00 В. И. П. - сериал
09:00 Проект: Нов дом - доку- 21:00 Самоличността на Борн
11:00 Истинско правосъдие - екшън
ментален
сериал
23:20 От местопрестъплението
09:30 Уикенд в Европа12:00 Ренегат-сериал
- сериал
лайфстайл
13:00 Корупция - екшън
10:00 Пътешествия - лайфстайл
Diema TV
15:00 Survivor: Камбоджа
10:30 Път към висшата мода
09:00 Най-опасните пътища в
16:00 В. И. П. - сериал
11:00 Мода и шик - лайфстайл
света - документален
17:00 Платина - сериал
11:30 Папараци – шоу
10:00 Чисти сметки - трилър
18:00 Праведен - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
12:00 На гости на третата
19:00 Ренегат - сериал
14:00 От обич - сериал
планета - сериал
20:00 Истинско правосъдие 15:00 Свързани съдби - сериал 12:30 Сапьорски отряд: Афгасериал
16:00 Престъпления и страсти
нистан - документален
21:00 bTV Новините
- сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
22:00 След залеза - екшън
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11 - сериал
00:00 Хищници - екшън
18:00 Опасни тайни - сериал
15:30 Среднощен ездач bTV Cinema
19:00 Али Макбийл - сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 16:30 Военни престъпления 09:00 Убийството - сериал
сериал
10:00 Престъпления от класа - 21:30 Цветовете на любовта сериал
17:30 Новата мисия невъзможсериал
22:00 Стъклен дом - сериал
на - сериал
11:00 Дворец на илюзиите 23:00 Огледален свят - сериал 18:30 На гости на третата
драма
планета - сериал
Nova TV
13:00 Никита - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
06:20 Здравей, България
14:00 Убийството - сериал
20:00 Кобра 11- сериал
15:00 Престъпления от класа - 09:30 На кафе - НТВ
21:00 Клоунът - сериал
11:30 Бон Апети
сериал
21:50 Студио Carlsberg
16:00 Рейчъл се омъжва - драма 12:00 Новините на Нова
Premium Football
12:30 Опасна красота - сериен
19:00 Докосване - сериал
22:00 Футбол: Саутхямптън
13:30 Моята карма - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
- Манчестър Юнайтед
14:30 Момичето, което обичах
21:00 Неудържим - екшън
- мач от английската
- сериен
23:00 Анна и кралят - драма
Висша Лига, директно
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:30 Малката булка - сериен
Diema Family
09:00 Шоуто на Слави
18:00 Сделка или не – тв. игра 08:00 Необуздано сърце 10:00 Марсиански атаки 19:00 Новините на Нова
сериен
bTV
комедия
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 09:30 Индия: Любовна история
06:30 Тази сутрин
12:00 Напълно непознати 2014
- сериен
09:30 Преди обед - токшоу
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 11:30 Клонинг - сериен
12:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
12:30 Ангелският остров 12:30 Шоуто на Слави
сериал
сериен
13:30 Тайните на времето Kino Nova
14:00 По средата - сериал
13:30 Сделка или не
сериал
08:00 Убийства в Мидсъмър 14:30 Клуб Веселие - сериал
14:30 БИГ БРАДЪР: ALL
15:30 Светлината на моя
сериал
15:30 Парченца живот - сериал
STARS 2014
живот - сериал
10:00 Отмъщението - сериал
16:00 Приятели- сериал
16:00 Забраненият плод 17:00 bTV Новините
11:00 Д-р Хаус - сериал
17:00 Комиците - шоу
сериен
17:30 Лице в лице
12:00 Убийства в Мидсъмър 18:00 По средата - сериал
17:00 Дила - сериен
18:00 Времето лети - сериал 18:30 Столичани в повече сериал
18:00 Клонинг - сериен
19:00 bTV Новините
13:50 Реката на апачите сериал
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Милост - сериал
уестърн
19:30 Напълно непознати
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Survivor: Камбоджа
15:25 Присъда за продан - сериал
21:30 Забраненият плод 22:30 Шоуто на Слави
трилър
20:30 Слабо сърце - комедия
сериен
23:30 bTV Новините
18:00 Отмъщението - сериал
22:30 Приятели - сериал
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
12:55 100 години българско
кино: Мадам Бовари от
Сливен - филм
14:30 Зелената линейка
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /2010г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.BG
22:00 В кадър: 25 години
Демокрация
22:55 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 100 години българско
кино: Писмо до Америка
- филм

bTV Action

ВТОРНИК

Kino Nova - 21.00 ч. - екшън
Превъзходството на Борн

9 декември
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: Писмо до Америка - филм
14:45 Днес и утре
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците – тв. филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2011г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Мъже в командировка - филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави

23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 След залеза - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа
16:00 В. И. П. - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 УЕФА Шампионска Лига обзорно предаване
20:30 УЕФА Шампионска Лига
- студио
21:45 УЕФА Шампионска Лига:
Реал Мадрид - Лудогорец
23:45 УЕФА Шампионска лига
- студио

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:00 Престъпления от класа сериал
10:00 Път към отмъщение драма
13:00 Никита - сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Престъпления от класа сериал
16:00 Неудържим - екшън
18:00 Докосване - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Австралия - приключенски
00:15 Скаут по неволя - комедия

bTV Comedy

08:00 Шоуто на шантавите рисунки - анимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 Слабо сърце - комедия
12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 По средата - сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
15:30 Парченца живот - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Аламинут - шоу
18:00 По средата - сериал
18:30 Столичани в повече сериал

19:30 Напълно непознати 13:30 Промяна в плановете сериал
комедия
20:30 Огнени стъпки - комедия 15:30 Самоличността на Борн
22:30 Приятели - сериал
- екшън
23:30 Парченца живот - сериал 18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Проект: Нов дом - доку21:00 Превъзходството на
ментална поредица
Борн - екшън
09:30 Уикенд в Европа23:10 От местопрестъплението
лайфстайл
- сериал
10:00 Пътешествия - лафстайл
10:30 Път към висшата мода Diema TV
модно предаване
09:00 Военни престъпления 11:00 Мода и шик - лайфстайл
сериал
11:30 Търси се - токшоу
10:00 Мъжът, който знаеше
12:30 Диво сърце - сериал
твърде малко - комедия
14:00 Али Макбийл - сериал
12:00 На гости на третата
15:00 Свързани съдби - сериал
планета - сериал
16:00 Ангелите на Чарли 12:30 Новата мисия невъзможсериал
на - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 13:30 Медикоптер 117 -сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
15:30 Среднощен ездач 20:00 Свързани съдби - сериал
сериал
21:00 Цветовете на любовта 16:30 Военни престъпления сериал
сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Новата мисия невъзмож23:00 Огледален свят - сериал
на - сериал
18:30 На гости на третата
Nova TV
планета - сериал
06:20 Здравей, България
19:00 Медикоптер 117 -сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Обзор на кръга в А Група
11:30 Бон Апети
21:00 Клоунът - сериал
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен 22:00 Универсален войник екшън
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах
Diema Family
- сериен
09:30 Индия: Любовна история
16:00 Новините на Нова
- сериен
16:30 Малката булка - сериен
11:30 Клонинг - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Ангелският остров 19:00 Новините на Нова
сериен
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 13:30 Сделка или не
2014
14:30 БИГ БРАДЪР: ALL
23:00 Господари на ефира - шоу
STARS 2014
23:30 Новините на Нова
16:00 Забраненият плод сериен
Kino Nova
17:00 Дила - сериен
07:40 Убийства в Мидсъмър 18:00 Клонинг - сериен
сериал
19:00 Моята карма - сериен
09:45 Отмъщението - сериал
20:00 Малката булка - сериен
10:45 Д-р Хаус - сериал
21:30 Забраненият плод 11:40 Убийства в Мидсъмър сериен
сериал

СРЯДА

Kino Nova - 21.00 ч. - екшън
Ултиматумът на Борн

10 декември
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
12:55 100 години българско
кино: Мъже в командировка - филм
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2011г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:00 В сянката на властта
2 - тв филм
22:00 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Спортните чудеса на
България 2014

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:30 Офис треска - комедия
15:45 Превъзходството на
22:30 Приятели - сериал
Борн - екшън
23:30 Парченца живот - сериал 18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението - сериал
09:00 Проект: Нов дом - доку21:00 Ултиматумът на Борн ментална поредица
екшън
09:30 Уикенд в Европа23:15 От местопрестъплениелайфстайл
то - сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Път към висшата мода
Diema TV
11:00 Мода и шик - лайфстайл 09:00 Военни престъпления
11:30 Модерно - токшоу
- сериал
12:30 Диво сърце - сериал
10:00 Да изгубиш себе си 14:00 Али Макбийл - сериал
трилър
15:00 Свързани съдби - сериал 12:00 На гости на третата
16:00 Анеглите на чарли планета - сериал
сериал
12:30 Новата мисия невъз17:00 Огледален свят - сериал
можна - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
14:30 Обзор на кръга в А
20:00 Свързани съдби - сериал
Група
21:00 Цветовете на любовта 15:30 Среднощен ездач bTV Cinema
сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
16:30 Военни престъпления
09:30 Австралия - приключенски 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
- сериал
13:00 Никита - сериал
17:30 Новата мисия невъзNova TV
14:00 Убийството - сериал
можна - сериал
15:00 Престъпления от класа - 06:20 Здравей, България
18:30 На гости на третата
09:30 На кафе - НТВ
сериал
планета - сериал
11:30 Бон Апети
16:00 Анна и кралят - драма
19:00 Медикоптер 117 -сериал
12:00 Новините на Нова
19:00 Докосване - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Клоунът – сериал
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Съвършен свят - екшън
23:45 Братята Нютън - уестърн 14:30 Момичето, което обичах 22:00 Бодлива тел - екшън
00:00 Клоунът - сериал
- сериен
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
Diema Family
08:00 Шоуто на шантавите
16:30 Малката булка - сериен
09:30 Памуковата принцеса рисунки- анимационен
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериен
09:00 Аламинут - шоу
11:30 Клонинг - сериен
10:00 Огнени стъпки - комедия 19:00 Новините на Нова
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 12:30 Ангелският остров 12:00 Напълно непознати 2014
сериен
сериал
22:00 Кошмари в кухнята - НТВ 13:30 Сделка или не
13:00 Столичани в повече 23:00 Господари на ефира - шоу 14:30 БИГ БРАДЪР: ALL
сериал
23:30 Новините на Нова
STARS 2014
14:00 По средата - сериал
16:00 Забраненият плод Kino Nova
14:30 Клуб Веселие - сериал
сериен
15:30 Парченца живот - сериал 07:40 Убийства в Мидсъмър 17:00 Дила - сериен
сериал
16:00 Приятели - сериал
18:00 Клонинг - сериен
09:45 Отмъщението - сериал
17:00 Шоуто на Слави
19:00 Моята карма - сериен
10:45 Д-р Хаус - сериал
18:00 По средата - сериал
20:00 Малката булка - сериен
11:45 Убийства в Мидсъмър 18:30 Столичани в повече 21:30 Забраненият плод сериал
сериал
сериен
13:40 Обикновена екзекуция 19:30 Напълно непознати 22:30 Дила - сериен
драма
сериал

bTV Action

08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни
спортове
09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Извън играта - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Снежен ад - приключенски
15:00 Survivor: Камбоджа
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
21:00 bTV Новините
21:30 УЕФА Шампионска Лига
- студио
21:45 УЕФА Шампионска
Лига: Барселона - ПСЖ
23:45 УЕФА Шампионска Лига
- студио

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - 27 сватби
20.30 ч. - комедия

11 декември
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 Горски хора - филм
14:25 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - 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 Американска мечта
- Произведено в
България
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Лил - Волфсбург, среща от груповата фаза на Лига
Европа пряко

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето сериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

15:40 Ултиматумът на Борн 19:30 Напълно непознати
екшън
- сериал
18:00 Закон и ред: Умисъл за
20:30 27 сватби - комедия
престъпление - сериал
22:30 Приятели - сериал
23:30 Парченца живот - сериал 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплениеbTV Lady
то - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Младите възрастни 09:00 Проект: Нов дом - докукомедия
ментална поредица
22:50 От местопрестъпление09:30 Уикенд в Европато - сериал
лайфстайл
10:30 Път към висшата мода - 23:50 Полетът на щъркелите
- екшън
модно предаване
Diema TV
11:00 Мода и шик - лайфстайл
09:00 Военни престъпления
11:30 Модерно - токшоу
- сериал
12:30 Диво сърце - сериал
10:00 В светлината на про14:00 Али Макбийл- сериал
жекторите - екшън
15:00 Свързани съдби - сериал
12:00 На гости на третата
16:00 Ангелите на Чарли планета - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 12:30 Новата мисия невъзbTV Cinema
18:00 Опасни тайни - сериал
можна - сериал
08:00 Никита - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
09:00 Престъпления от класа - 19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал 14:30 Кобра 11 - сериал
сериал
21:00 Цветовете на любовта 15:30 Среднощен ездач 10:00 Съвършен свят - екшън
сериал
сериал
13:00 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
16:30 Военни престъпления
14:00 Убийството - сериал
- сериал
15:00 Престъпления от класа - 23:00 Огледален свят - сериал
17:30 Новата мисия невъзNova TV
сериал
можна - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Път към отмъщение 18:30 На гости на третата
09:30 На кафе - НТВ
драма
планета - сериал
11:30 Бон Апети
19:00 Докосване - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
12:00 Новините на Нова
20:00 Спасете ме - сериал
12:30 Опасна красота - сериен 20:00 Кобра 11 - сериал
21:00 Всяка една неделя 21:00 Клоунът - сериал
13:30 Моята карма - сериен
драма
14:30 Момичето, което обичах 22:00 Патриотични игри- екшън
00:00 От ада - трилър
- сериен
Diema Family
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
09:30 Памуковата принцеса 08:00 Шоуто на шантавите
16:30 Малката булка - сериен
сериен
рисунки- анимационен
18:00 Сделка или не – тв. игра 11:30 Клонинг - сериен
09:00 Шоуто на Слави
19:00
Новините
на
Нова
12:30 Ангелският остров 10:00 Офис треска - комедия
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
сериен
12:00 Напълно непознати 2014
13:30 Сделка или не
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 14:30 БИГ БРАДЪР: ALL
13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
STARS 2014
сериал
16:00 Забраненият плод Kino Nova
14:00 По средата - сериал
сериен
07:40 Убийства в Мидсъмър 14:30 Клуб Веселие - сериал
17:00 Дила - сериен
сериал
15:30 Парченца живот - сериал
18:00 Клонинг - сериен
09:45 Отмъщението - сериал
16:00 Приятели - сериал
19:00 Моята карма - сериен
10:45 Д-р Хаус - сериал
17:00 Комиците - шоу
20:00 Малката булка - сериен
11:45 Убийства в Мидсъмър 18:00 По средата - сериал
21:30 Забраненият плод сериал
18:30 Столичани в повече сериен
13:40 Страница 8 - трилър
сериал

bTV Action

09:00 Платина - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Снайперисти - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Последният от рода екшън
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Италианска Серия А обзорно предаване
19:30 УЕФА Лига Европа студио
20:00 УЕФА Лига Европа:
Бешикташ - Тотнъм
22:00 УЕФА Лига Европа:
Евертън - Краснодар

Понеделник, 8 декември 2014 г.
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Правите ли разлика между любов и страст?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Случвало ли ви се е да ви се завива свят от любов, да мислите за вечен
щастлив живот с партньора си? Не бързайте толкова. Първо трябва да
уточним, дали това, което изпитвате, е любов или страст. Можете да бъдете сигурни само след като направите този тест. Отговорете с “да” или “не”.
1. Разговорите нищо не означават.
А) Да
Б) Не
2. Ако трябва да избирам
между двама души: страхотен любовник, но не особено интелигентен и умен, но
слаб в леглото, ще предпочета първия.
А) Да
Б) Не
3. Заради главоболието
на любовника ми и
кашлицата му се пазя
далеч от него, докато
въздухът не се про-

чисти.
А) Да
Б) Не
4. Не уважвам особено хората, които се влюбват в свои много добри приятели.
А) Да
Б) Не
5. Една потенциална среща
трябва да бъде желана физически, иначе няма смисъл от нея.
А) Да
Б) Не
6. Въобще не искам да се
правя на моралист.
А) Да
Б) Не
7. Ако партньорът ми не
може да изпълнява сексуалните си задължения към мен, ще
се поогледам за някой, който да
ме забавлява, дори да знам, че
проблемът в временен.
А) Да
Б) Не
8. За да може бракът да бъде
успешен, 99% от решението за
женитба трябва да е взето на
базата на добър сексуален живот.
А) Да
Б) Не
9. За мен определено не
може да се каже, че съм верен.
Рано или късно всеки партньор
ми омръзва.
А) Да
Б) Не
10. Ако любовникът ми е във
финансова криза, сексуалните

ми отношения с него може би
ще продължат, но не задълго.
А) Да
Б) Не
11. Присъствието на партньора ми ме изпълва с щастие.
А) Да
Б) Не
12. Обичам да правя дребни
услуги на партньорите си – да
им купувам дребни неща, да им
нося дрехите на химическо чистене.
А) Да
Б) Не
ВСЕКИ ОТГОВОР ДА Е ПО
1 ТОЧКА!
от 0 до 4 точки. Вие обичате партньора си. Интересувате се от цялостната му
личност, а не от сексуалните
му способности. Вие наистина
ще имате невероятен сексуален живот.
от 5 до 8 точки. Страстта
не е без значение. И любов, и
страст – отношенията ви
са нещо средно между двете.
Това, че осъзнавате разликата между двете, ви помага да
си подберете идеалния партньор.
от 9 до 12 точки. Страстен
любовник. Страстта, а не любовта е в основата на интимните ви взаимоотношения. За
вас от най-голямо значение е
да имате партньор, който да
задоволява сексуалните ви
нужди.

Астрални знаци

ОВЕН Подсказвате и на близки Козирози да ловят внимателно шансове
за делова изява и печалби. Някои Овни упорстват в тази посока от 6-7
дни, усилията им са оценени, ще бъдат възнаградени и финансово. Но
не е зле да засилите грижите си по темата, има риск непредпазливите
да бъдат ощетени, да им навредят, а къде по-приятно е да са сигурни за дохода и
имуществото си.
ТЕЛЕЦ Все още се чувстват влияния от петък, в партньорство ще работите добре. Ако в екипа няма спорове и не ви карат да заемете страна,
разбира се, а напоследък неразбирателствата са чести. Телците да пазят
и себе си, и обичаните хора от тези разочарования, упоритите им усилия
обещават успех. Късметът също ви помага, но вие умеете да го цените, няма да ви
изкушат с оферти за далавери.
БЛИЗНАЦИ В началото на тази седмица делата ви тръгват бавно, но сигурно и вие вместо да се изнервяте, намирате време за всичко – за подготовка на проекти, срещи с приятели, грижи за тонуса. Близнаците на
маса ще получат ценни съвети и обещания за практическо съдействие, в
някои случаи идват и хубави новини по отдавна замислени изяви. Във форма сте
и ще го докажете и на околните.
РАК Получавате оферти за изява и печалби, даже да не сте много отдъхнали през последните дни – обмислете темата. Част от Раците май
следва да забравят уговорките за купони с приятели, обещанията към
близки, сега работата е най-важна. Ще упорствате до сполука, печалбите ще ви радват, но същевременно ще направите каквото можете, за да помогнете
поне на родата.
ЛЪВ Заредени сте с енергия и ентусиазъм за изяви, идеи имате и в излишък. Някои Лъвове споделят с колеги, познати и приятели намеренията
си, но от много приказки май няма да остане време за работа или различните мнения и намеси ще объркат нещата. Бъдете по-бдителни, а и помислете дали да не се справите с някои задачи сами, можете и ще усъвършенствате
умения.
ДЕВА Раци ви подтикват да търсите нови възможности за делова реализация, а не да се оплаквате, че партньори и близки ви товарят със свои
задачи. Девите знаят и могат много, но днес ще трябва да се потрудят
и за усвояване на още умения, има кой да ги напътства. Още по-хубаво
е, че така намирате съмишленици за работа, приятели. Върви ви и печалбите го
доказват.
ВЕЗНИ Възникват някакви делови и лични проблеми, но тези дни не са
най-подходящи да се изяснявате с обкръжението си. Везните да се пазят от спорове, позицията им не е твърде силна, не могат да разчитат и
на сериозна подкрепа от колеги, близки. Някои се хвърлят във флиртове, но любовни авантюри не им прилягат Действайте по плановете си, а после си
дайте отдих и се погрижете за тонуса.
СКОРПИОН Трудно ви е, имате работа, а пречките никнат като гъби.
Скорпионите ще упорстват по ангажиментите си, истина е, че приятели,
познати, роднини и колеги разчитат на някакво съдействие. Държите на
думата си, това е хубаво, но не се надценявайте. При проблеми с техниката например е разумно да търсите специалисти. Ако сте наясно с нещата,
обединявайте екипа за спорна дейност.
СТРЕЛЕЦ Имате доста работа, но и много неща се уреждат непринудено
и бързо. Група Стрелци може да уговорят плодотворно сътрудничество
с колеги и познати, идеите се раждат спонтанно, дадената им дума тежи
повече от документ. Някои попадат в обсега на влиятелни личности, има
на какво да се научат за професията и стила на общуване, а ще получат
и подкрепа за дела.
КОЗИРОГ По примера на Овните и вие ще упорствате по рутинни делови
задачи, но ще търсите нови шансове за по-доходна изява. Ще възникнат,
Козирозите бързо се ориентират в ситуацията и не се щадят в работата,
ако им е възложена от влиятелни хора. Усилията им ще бъдат оценени
скоро, а и възнаградени навярно с висок пост. И пътищата сега ще ви привличат късмета.
ВОДОЛЕЙ Забавете малко темпо, ситуацията не е подходяща за новите ви
идеи или пък вие не се чувствате много във форма. Водолеите да не спорят
с хората в близкото си обкръжение, по-разумно е да действат по рутинните
дела и да си осигурят стабилни доходи, след време ще успеят да нагодят
нещата според желанията си. Избирайте съмишленици само на основата
на принципи.
РИБИ През декември се сблъсквате с промени и късмет, в деловата сфера правите решителни стъпки. Рибите отдавна замислят смели изяви или
търсят компромис за трудни отношения. Нещо ще ви подскаже как да
уредите тези въпроси, може да ви подтикне да се преместите в друг екип,
да се ангажирате с нова дейност... Проявявате голяма находчивост, старание, и
професионалната рутина е важна.

Понеделник, 8 декември 2014 г.
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ТОП ВИЦ
Майката беснее из
стаята. Синът й трепери в ъгъла. На рамото му е кацнал смъртно уплашен папагал.
- Омръзнахте ми
и двамата - крещи
майката. - Всеки ден
някой ми се оплаква
от вашите цинизми!
Няма да излезете от
тази стая, докато не
ми кажете кой кого
учи на тези простотии!
***
Обаждане във фирма за климатици:
- А колко струва
“безплатният
монтаж”?
***
- Мъжът ми се чувства много зле! Трудно диша!
- А какво казват лекарите!
- Да не му връзвам
вратовръзката толкова стегнато.
***
Майката към детето:
- Защо не ядеш,
нали каза, че си гладен
като вълк?
- Ти да си виждала
вълк да яде спанак?!
***
Попитали
радио
“Ереван”:
- Как да отслабнем?
- Първо завъртете
главата си наляво, после - надясно. И така
повтаряйте
всеки
път, когато някой ви
предложи нещо за хапване.

На село през
зимата.
Садина 2014 г.

Забранени
бебешки
имена

В Португалия името Том
не е позволено да се изписва в актовете за раждане.
Томас е напълно уместно,
но не и Том.
В Саудитска Арабия
пък по-рано тази година бе
представен списък с имена,
които са забранени. Сред
тях има западни имена като
Илейн, Линда, Алис или
Алиса, а има и имена, свързани с кралското семейство,
като Принс например.
В мексиканския щат Сонора децата не могат да
бъдат кръщавани Фейсбук,
Терминатор или Джеймс
Бонд, пише в. "Мирър". Според властите тези имена са
пренебрежителни,
носят
негативен смисъл, предизвикват дискриминация или
нямат никакъв смисъл. В
Сонора детето не може да
се казва още Робокоп, Трафик, Лейди Ди, макар че
Даяна е позволено.
Най-голямо впечатление
прави името Circumcision,
което в превод на български
език означава "обрязване".
Въпросът с това име на първо място е защо родителите
биха искали да кръстят детето си така?
В Китай властите не позволиха на двама родители
да кръстят детето си Ван @.
Символът "@" на китайски
се произнася "ай-та", което
е близко до дума със значение "обичай го".
Съдът в Нова Зеландия
настани едно 9-годишно момиче в приемно семейство,
докато не му бъде променено името. Момиченцето се
казва Талула. Една двойка
пък поискала да кръсти детето си Плод на секса, но
им било отказано. Защо ли?
Родители от Швеция искали детето им да се казва
Металика, по името на известната рок банда, но властите не позволили. Друга
двойка пък поиска името на
наследника им да се пише
Brfxxccxxmnpcccclllmmn
prxvclmnckssqlbb11116, а
да се чете просто Албин.
място женското име Нур, Решението им е в знак на
широко разпространено в протест срещу строгите заарабските страни. С рекорд- кони за имената в Швеция.
ните 59 пункта
- до 35-о място
- се е изкачило
името Мириам.
На първите
позиции сред
женските имена през 2014
година си остават традиционните
за
кралството
имена
Софи,
Емили и
Лили.

Невидимите чистачи на Ню Йорк
Армия от насекоми играе
важна роля в почистването на тонове хранителни
отпадъци, които остават
по улиците и парковете на
Манхатън, установиха американски учени, цитирани
от Франс прес.
"Изчислихме, че само в
отсечката между Бродуей
и Уест стрийт "невидимите
чистачи" консумират годишно около 950 килограма отпадъци, оставени от
клиентите на заведенията
за бързо хранене", заяви
авторката на изследването
Елза Йънгстед от университета в Северна Каролина.
„Това показва каква помощ

ни оказват насекомите за
ефикасното елиминиране
на някои продукти от околната среда".
Екипът на Елза Йънгстед
с изненада установил, че
ураганът Санди, предизвикал наводнения в Ню Йорк,
не е засегнал популациите
на "невидимите чистачи". В
тяхната армия са включени мравките, стоножките,
паяците и молците. Изследователите констатирали,
че инсектите, обитаващи
улиците на Ню Йорк, консумират между два и три пъти
повече хранителни отпадъци, отколкото тези, които се
срещат в парковете и гради-

ните.
Това
с
е
дължи
н а й вече
на високата
активн о с т
н
а
тротоарните
мравк и ,
едни
от найизявените
"улични чистачи".
На тях често
им помагали и
други животни,
като плъхове и
гълъби. Мравките и гризачите
влизат в конкуренция при ликвидирането
на
хранителните отпадъци от ресторанстките вериги. Всичко, което
изядат мравките,
уведомява своите клиенти, че убягва на плъОттук и
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу ховете.
изводът, че тези
мираната питейна вода по електронен път насекоми играят
(Е pay), както и да получават електронни важна роля за
намаляването на
фактури (e Faktura)
популацията на
Подробности на сайта на „В и К” Търговище плъховете в града.

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



Мохамед стана най-популярното
име във Великобритания
Най-разпространеното
име при новородените момченца във Великобритания
през 2014 година е Мохамед.
Преди това име бе най-популярно в Лондон, докато
сега е на лидерска позиция
в цялата държава. В "списък
100" на "Бейбисентър" то се
е придвижило с 27 позиции
напред, изпреварвайки традиционни за Великобритания имена като Джек, Хари,
Чарли и Джеймс, намерили
място в първата десятка. Тенденцията отразява "растящото културно многообразие" на
Великобритания
Същата тенденция се наблюдава и при женските имена. Тази година в класацията за пръв път е намерило

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

